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APRESENTAÇÃO 

 
Este caderno reúne os resumos e os trabalhos completos do II Encontro de Letras do Litoral 

Norte da Paraíba – II ELLIN-PB, realizado de 24 a 26 de abril de 2019, no Campus IV – Litoral Norte 

da Universidade Federal da Paraíba.  

O Encontro teve por objetivo promover reflexões sobre a temática Letras em diálogo: Língua, 

Literatura e Cultura. Em torno dessa temática, foram realizadas palestras, minicursos, sessões de 

comunicação individual e apresentação de pôsteres.  

O evento objetivou ainda contribuir para a consolidação dos cursos de Licenciatura em Letras 

(Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola) do Centro de Ciências Aplicadas e 

Educação, por meio da aproximação das comunidades acadêmicas e demais professores da Educação 

Básica, além de permitir a integração da graduação com a pós-graduação.  

A programação do II ELLIN foi organizada em: 

 

Duas conferências: 

▪ Língua, Literatura e Cultura: relação manifestada não em frases hipotéticas, mas em 

textos reais – Profa. Dra. Irandé Antunes (Uece) 

▪ O que (pro)move a palavra literária? Dialogando sobre experiências de leitura e escrita 

– Maria Valéria Rezende (escritora e educadora popular) 

 

Duas Mesas-redondas: 

▪ Vozes das literaturas de autoria feminina na América do Norte e em África 

Palestrante 1: Profa. Dra. Zuleide Duarte (UEPB/PPGLI) – África no feminino: exílios e 

errâncias, Palestrante 2: Profa. Dra. Liane Schneider (UFPB/PPGL) – Mulher e indígena: 

escrita em língua inglesa sobre uma outra América do Norte e Mediação: Profa. Dra. Danielle 

de Luna e Silva (UFPB). 

▪ Teoria gramatical e ensino de língua 

Palestrante 1: Prof. Dr. Francisco Eduardo Vieira (UFPB/PROLING) – Historiografia, sintaxe 

e ensino: propostas de pesquisa, Palestrante 2: Prof. Dr. André Pedro da Silva (UFRPE) – 

Variação, Fonologia e Ensino de Língua: reflexões sobre a fala e a escrita escolar e Mediação: 

Prof. Dr. Fábio Pessoa (UFPB). 

 

Vinte e um minicursos: 

▪ Reflexões historiográficas sobre gramática, linguística e ensino de língua portuguesa - 

Prof. Dr. Francisco Eduardo Vieira (UFPB/PROLING) e Prof. Me. Leonardo Gueiros (IF 

Sertão-PE/UFPE) 

▪ Literatura e mágica: considerações, compatibilidades e dissonâncias – Prof. Me. Raul da 

Rocha Colaço (UFPE) 

▪ Introdução aos estudos de leitura e de escrita: desenvolvendo habilidades e competências 

– Prof. Dr. Josenildo Barbosa Freire (SEEC-RN) 
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▪ Filosofia como Literatura e Literatura como Filosofia: alegoria e a formação da Imagem 

do Mundo – Prof. Dr. Cristiano Bonneau (UFPB) e Prof. Dr. Matheus Maria Beltrame. 

▪ Arte, Sociedade e a ‘Estrela da Manhã’: Entre o Romantismo e o Surrealismo – Prof. Dr. 

Ivonaldo Leite (UFPB) 

▪ Mosaico Linguístico del Español - Profa. Dra. Ana Berenice Peres Martorelli (UFPB) e 

Profa. Ma. Ruth Marcela Bown Cuello (UFPB) 

▪ Conhecendo o diário de leitura: uma alternativa pedagógica de leitura e escrita em sala 

de aula - Profa. Ma. Silmara Rodrigues (UFPB) 

▪ A literatura e outras artes: uma proposta para o ensino - Profa. Ma. Manuella Mirna Enéas 

de Nazaré (UFPE) e Profa. Ma. Cleide Alves Queiroz Freires (UFPE) 

▪ A construção da coerência em Memes: o caso do bode gaiato - Prof. Me. Cleidson Jacinto 

de Freitas (IFAL) e Prof. Me. Gutemberg Lima da Silva (IFAL) 

▪ Semântica em sala de aula: reflexões para o ensino de língua portuguesa - Profa. Dra. 

Mariana Lins Escarpinete, Prof. Dr. José Wellisten Abreu de Souza (UFPB) e Prof. Me. 

Thiago Magno de Carvalho Costa (UFPB) 

▪ Recursos gramaticais e lexicais que asseguram a coesão e a coerência do texto – Profa. 

Dra. Irandé Antunes (UECE) 

▪ As regras do discurso social: hegemonia, argumentação e heterogeneidade – Prof. Dr. 

Mariano Dagatti (Universidade Nacional de Quilmes - Argentina) 

▪ Literatura Fantástica Hispanoamericana: das origens ao século XIX - Profa. Ma. Aline 

Kelly Vieira Hernández (UFPB) 

▪ Poesia e Canção Popular brasileira sob o olhar da semiótica peirceana - Prof. Me. 

Jonathan Lucas Moreira Leite (IFPB) 

▪ Poesia para jovens leitores - Prof. Dr. José Hélder Pinheiro Alves (UFCG) 

▪ Literatura e Psicanálise: Cartografias da mulher na contista de Clarice Lispector - Profa. 

Dra. Amanda Ramalho de Freitas Brito (UFPB) e Profa. Ma. Maria Genecleide Dias de Souza 

(UFPB) 

▪ A épica na literatura brasileira: bases filosóficas, históricas e socioculturais - Profa. Dra. 

Ana Monique Moura (UFPB) 

▪ Olimpíada Brasileira de Linguística: Resolução de problemas e Metodologia Ativa - 

Prof. Dr. Márcio Martins Leitão (UFPB/PROLING) e Profa. Dra. Rosana Costa de Oliveira 

(UFPB/PROLING) 

▪ Considerações sobre o feminismo e a imprensa feminina brasileira no século XIX e início 

do XX - Profa. Ma. Rossana Rossigali (UnC) 

▪ A coleta de dados na pesquisa sociolinguística - Prof. Me. Cícero Kleandro Bezerra da Silva 

(UFPE) 

▪ A leitura e sua centralidade na sala de aula de Língua Portuguesa - Profa. Dra. Josete 

Marinho de Lucena (UFPB), Profa. Dra. Eliana Vasconcelos da Silva Esvael (UFPB) e Profa. 

Dra. Alyere Silva Farias (UFPB) 

   

 

Vinte e duas sessões de comunicação individual e sessão de pôsteres, nos eixos temáticos: 
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▪ Literatura e ensino 
▪ Estudos literários 

▪ Línguas estrangeiras 
▪ Língua brasileira de sinais 

▪ Tecnologias educacionais 

▪ Estudos linguísticos: teorias e práticas ▪   
▪ Linguagens e práticas sociais  
▪ Formação e trabalho docente 

 

Os trabalhos aqui expostos revelam a diversidade de perspectivas dos estudos literários e 

linguísticos, apresentados por professores, escritores, pesquisadores e discentes, numa evidente 

manifestação de interesse pela pesquisa científica e pela divulgação de trabalhos que visam contribuir 

para o desenvolvimento e qualidade do conhecimento acadêmico. 

É com satisfação, dessa forma, que a Coordenação Geral do II ELLIN entrega à comunidade 

paraibana e brasileira o resultado desses estudos, em forma de Anais do Encontro. 

Nossos agradecimentos especiais, em primeiro lugar, aos participantes do evento que, 

atendendo ao nosso convite, contribuíram com seus trabalhos e se prontificaram a participar de 

diálogos necessários sobre língua, literatura, cultura e ensino. 

Não poderíamos deixar de agradecer também à Direção do Centro de Ciências Aplicadas e 

Educação e às Pró-Reitorias de Graduação, Pesquisa e Extensão, indispensáveis parcerias.  

Finalmente gostaríamos de registrar nosso agradecimento ao corpo discente da UFPB, bem 

como aos docentes e demais funcionários dessa instituição que nos apoiaram e fizeram esse encontro, 

que nos é tão significativo, possível. 

 

A Comissão Organizadora 
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CONTAÇÃO DE MITOS E LENDAS: 

UMA PROPOSTA PARA ESTÍMULO DA LEITURA EXPRESSIVA 

 

Clécia Vitória Araújo da Silva (UFPB) 

cleciavitoria6@gmail.com 

Yaminne Diniz Felinto (UFPB) 

yaminnediniz@hotmail.com 

Luana Francisleyde Pessoa de Farias (UFPB) 

luana@ccae.ufpb.br 

 

Tendo em vista que a prática de leitura em sala de aula é de suma importância para que os alunos 

desenvolvam as suas habilidades cognitivas e adquiram conhecimentos para a sua vida,o presente 

trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta para estímulo da leitura expressiva através de 

oficinas com enfoque nos gêneros textuais mitos e lendas. A referida proposta está prevista no Plano 

de Ação 2018/2019 do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto 

de língua portuguesa, vinculado à Universidade Federal da Paraíba, Campus IV/ Mamanguape. As 

oficinas de contação de histórias foram planejadas a partir das visitas à escola-campo com o intuito 

de promover momentos efetivos de práticas de leitura e de oralidade dos alunos do sétimo ano do 

ensino fundamental II de uma escola pública do litoral norte paraibano. A pesquisa é de abordagem 

qualitativa, tem natureza aplicada e fundamenta-se nos documentos da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCN, 1998), além 

da seguinte base teórica:Almeida e Santos (2012), Sales (2011), Cosson (2018), entre outros. Os 

resultados a serem obtidos com as oficinas envolvem a inserção dos alunos na cultura regional local, 

despertar o interesse deles pela leitura e o desenvolvimento das capacidades necessárias a essa prática. 
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ENSINAR DA POESIA NAS ESCOLAS 

  

Jeovânia Pinheiro do Nascimento (UFPB) 

jeovaniapinheiro@yahoo.com.br 

 

O presente artigo destina-se a tratar sobre a problemática dos gêneros textuais, especificamente em 

relação ao ensino do gênero poesia em sala de aula, isto é, será que esse gênero textual é abordado no 

ensino da língua portuguesa nas escolas e, se é, como é tratado? Para tanto, usamos como base os 

pensamentos de Oliveira, de Silva, de Pinheiro e Gebara, pois estes pesquisadores trabalham na área 

da literatura o problema do ensino da poesia no Brasil. Fazendo uso de uma orientação metodológica 

balisada na pesquisa com abordagem qualitativa, utilizando-se da pesquisa bibliográfica e a de campo 

que foi desenvolvida na EEEFM Prof. Antonio Gomes, no município de Bayeux, com os/as 

educadores/as de língua portuguesa e educandos/as das duas turmas do 3º ano do ensino médio 

noturno desta escola, onde se buscou averiguar o processo de ensino-aprendizagem da poesia na 

escola, assim como, a absorção por parte dos/as aprendentes pelo gosto a poesia. Concluindo-se que 

a partir do ensino da poesia enquanto gênero, pensando-se suas características, o Eu lírico, 

apreendendo e habituando-se a linguagem poética como diz Pinheiro e Oliveira os/as estudantes 

passam a conhecer, entender e gostar de poesia. Entretanto, existem muitos problemas a serem 

trabalhados para que o ensino desse gênero torne-se efetivo na rede de ensino, e precisamos pensar 

sobre eles. 
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HORA DA FÁBULA: PROPOSTAS PARA OFICINAS DE LEITURA   

PIBID – LINGUA PORTUGUESA 

 

Lívia Henrique de Oliveira (UFPB) 

liviahenriqueoliveira2@gmail.com 

Sonaly Keila Gomes de Oliveira (UFPB) 

sonalykeilla@gmail.com 

Fernanda Barboza de Lima (UFPB) 

fernandabarboza.ufpb@gmail.com 

 

O interesse pela leitura e, consequentemente, pelos textos literários, está geralmente ligado às formas 

didático-pedagógicas pelas quais são apresentados. Pensando na importância de trabalhar a leitura 

desses gêneros, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a Hora da Fábula, oficinas de 

leitura pensadas pelos pibidianos de língua portuguesa do Campus IV, para trabalhar o gênero literário 

fábula com alunos do 6° ano do ensino fundamental. Para tanto, visitamos a escola Ana Cavalcante 

de Albuquerque para avaliarmos o nível de leitura desses alunos, consultamos documentos oficiais 

como a BNCC e os PCN e adotamos como base teórica textos de Kleiman (1993), Freire (1982) e 

Marcuschi (2002) para, a partir dessas reflexões, pensarmos possíveis formas para adaptar situações 

didáticas à realidade desses sujeitos. Essa pesquisa é de abordagem qualitativa e natureza aplicada. 

Entre os resultados esperados das atividades que serão desenvolvidas estão: maior interesse pela 

leitura, evolução no nível de compreensão e interação textual, desenvolvimento da criatividade dos 

alunos, e ampliação da capacidade de atribuir e criar novos significados para os textos. Acreditamos 

que, por meio dessas oficinas, podemos incentivar, pela leitura, o espírito investigativo, crítico e 

reflexivo do aluno sobre os contextos sociais que o cercam. 

 

Palavras-chave: Leitura. Textos literários. Fábula. 
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LER, COMPREENDER E ESCREVER: FASES DA NARRATIVA NAS 

PRODUÇÕES TEXTUAIS DOS ALUNOS DE UMA TURMA DO 9º ANO DA 

ESCOLA ANTENOR NAVARRO 

 

Andreane Pereira de Oliveira (UFPB) 

oliveiraandreane16@gmail.com 

Antonieta Buriti de Souza Hosokawa (UFPB) 

antonietaburiti@ig.com.br 

 

Com este trabalho, temos como objetivo principal a identificação das fases da narrativa e das 

características do gênero literário conto nas produções textuais dos alunos de uma turma do 9º ano, 

da Escola Estadual Antenor Navarro, da cidade de Guarabira-PB. Trabalharemos, especialmente, com 

as produções feitas a partir dos gêneros conto de fadas e conto fantástico. É importante ressaltar que 

os textos produzidos por esses alunos resultam das atividades desenvolvidas durante a execução do 

Projeto “Ler, Compreender e Escrever”, vinculado ao PROLICEN - 2018, que visa abrir um espaço, 

nessa escola, para o incentivo e a promoção ao desenvolvimento das habilidades de leitura, 

compreensão e produção de textos orais e escritos. Esse projeto tem incentivado, sobremaneira, os 

alunos a entrarem em contato com os mais variados gêneros textuais, especialmente os literários. Por 

esse motivo, todos os textos trabalhados com a turma e a forma de planejamento das aulas, buscaram, 

efetivamente, construir o conhecimento dos alunos acerca do gênero. Para a execução das atividades, 

em sala de aula, nos pautamos nas sequências básicas sugeridas por Cosson (2006) e em contribuições 

de Freire (1989); Lajolo (1993) e Brito (2010). Além disso, para a investigação aqui proposta, 

situamo-nos em postulações teóricas de autores como Bettelheim (2004), Todorov (2004) e Corso 

(2006). Levando-se em consideração esses aspectos e o desenvolvimento desse estudo, pode-se 

relatar, como resultados parciais da pesquisa, que há possíveis traços dessa tipologia de texto nas 

elaborações textuais aqui analisadas. Almeja-se, por fim, a constatação desse reconhecimento, vendo 

que esses alunos compreenderam os aspectos que caracterizam esse gênero literário e experimentaram 

das possibilidades de releitura e criação de contos.  
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LITERATURA E MORTE NA FORMAÇÃO DE LEITORES: UMA PROPOSTA DE 

ENSINO NA SALA DE AULA COM PERFORMANCE E RECEPÇÃO 

 

Raneide Barbosa Sabino (UFGC) 

raneideb@hotmail.com 

Maria Marta dos Santos Silva Nóbrega (UFCG) 

mariamartanobrega@bol.com.br 

 

A literatura é considerada uma das maiores fontes de conhecimento do mundo, é por meio dela ainda 

que conseguimos ser livres para sonharmos e vivermos, embora que na imaginação, da forma que 

queremos e sempre sonhamos.Dessa forma, o objetivo do artigo é refletir sobre a temática da morte 

e o ensino de literatura na formação de leitores a partir de uma proposta performática e recepcional 

na sala de aula. Para tanto, utilizaremos como apostes teóricos, as considerações de Lajolo (2018), 

Cademartori (2009) Petit (2008) e Zilberman (1988), no que diz respeito ao ensino de literatura e a 

formação de leitores. Quanto à discussão dos métodos, contaremos com as contribuições de Zumthor 

(2000) e Kefalás (2012) para a discussão sobre o método performático e, consequentemente, com 

Bornidi e Aguiar (1988, 1993) no que se refere a elaboração do método recepcional. Realizaremos 

ainda um estudo exploratório e de cunho qualitativo cujo objetivo geral é apresentar uma proposta 

de ensino na sala de aula com performance e recepção a partir das narrativas literárias com ênfase 

na temática da morte. Os objetivos específicos são respectivamente: identificar a temática em estudo 

através da leitura do poema e conto de Mia Couto em sala de aula; refletir sobre a temática da morte 

e o ensino de literatura a partir da aplicação do método performático e recepcional; discutir as 

contribuições da experiência literária vivenciada através dos métodos aplicados em sala de aula para 

a formação de leitores. Para a realização da proposta, utilizaremos como corpus o poema “O bairro 

da minha infância” e o conto “Na água do tempo”, ambos do escritor Moçambicano Mia Couto. Os 

resultados da pesquisa são positivos, tendo em vista que os métodos selecionados para esse estudo 

já foram, devidamente, aplicados em sala de aula, todavia, com outros textos literários, mas 

modificados nesse artigo, uma vez que se trata apenas de uma proposta de ensino para a sala de aula, 

no entanto, que também será aplicada em nossa intervenção de pesquisa. Acreditamos, portanto, que 

através do ensino de literatura e, sobretudo, da leitura de poemas e narrativas com ênfase na temática 

da morte do autor Mia Couto, em conformidade com a aplicação dos métodos performático e 

recepcional seja possível, sim, suscitar um leitor e ainda um indivíduo mais crítico e reflexivo.  

 

Palavras-chave: Literatura. Morte. Formação de Leitores. Performance e Recepção. 
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O ENSINO DE LITERATURA NA PERSPECTIVA DE DOCENTES DE DUAS ESCOLAS 

DA CIDADE DE MAMANGUAPE 

 

 

Renan Ferreira da Silva (UFPB)  

renanf.28@gmail.com 

Rita de Cássia Virginio da Silva (UFPB)  

ritinha.virginio.rv@gmail.com 

Luciane Alves Santos (UFPB) 

luciane.ufpb@gmail.com 

 

A literatura é um pilar indispensável na formação do aluno, pois a mesma desperta a imaginação, 

estimula a leitura e a escrita de textos e colabora para que o aluno possa desenvolver um senso crítico 

e reflexivo perante o mundo que o cerca. Porém o ensino da literatura, em algumas escolas públicas 

brasileiras, é negligenciado. Acreditamos que esse desprestígio do ensino da literatura reflete de 

forma negativa na formação de alunos leitores e produtores de textos. Diante desse cenário, este 

trabalho tem por objetivo apresentar e analisar os resultados de uma pesquisa de natureza 

quantitativa, realizada em duas escolas públicas da cidade de Mamanguape, que fica localizada no 

litoral norte da Paraíba. A pesquisa se deu através de um questionário com doze questões, realizado 

com professores de Língua Portuguesa da rede pública de ensino, buscando saber as opiniões dos 

professores com relação à literatura e seus aspectos, com o intuito de melhor compreender o 

posicionamento docente em relação à leitura do texto literário em sala de aula. Como aporte teórico, 

utilizamos Cereja (2005), Todorov (2009), Cosson (2006) e os PCN (1998), textos importantes para 

as reflexões à cerca do letramento literário, a fim de traçar um breve panorama do ensino de literatura 

na cidade de Mamanguape. Perante os resultados do questionário podemos observar que o ensino da 

literatura ainda enfrenta grandes barreiras, mas através dos professores recém-formados, a literatura 

está ganhando cada vez mais espaço na sala de aula, contribuindo para formação de um aluno leitor, 

escritor e compreensivo da sociedade em que vive. 

 

Palavras-Chave: Ensino da literatura. Professores. Educação básica. 
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O PROCESSO DE DESCONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE EM 

MORTE E VIDA SEVERINA DE JOÃO CABRAL DE MELO NETO 
 

 

Ronaldo Gomes dos Santos (UNEAL) 

ronaldogomer123@gmail.com 

Amanda Ramalho de Freitas Brito (UFPB) 

amandaramalhobrito@gmail.com 

 
Este trabalho procura analisar a (des)construção da identidade cultural presente na obra Morte e Vida 

Severina de João Cabral de Melo Neto, demonstrando como a relação de poder pode diferenciar as 

relações de identidade do indivíduo, formando subjetividades e até mesmo as crises de identidade, 

recorrentes no contexto contemporâneo de nossa sociedade. Na disputa pela identidade está envolvida 

uma disputa mais ampla por outros recursos simbólicos e materiais da sociedade, já que afirmar a 

identidade significa demarcar fronteiras. Ser diferente é a forma que pode demarcar a identidade, 

sendo seu resultado. A identidade oscilante de Severino, configurada na obra de João Cabral de Melo 

Neto, representa a crise do deslocamento, o que insere no jogo poético o choque entre o desamparo e 

a persistência de uma identidade individual como marca de subjetivação. Assim, ter sua existência 
reconhecida é a única forma de Severino sentir-se único, já que essa ausência de identidade é 

assumida pela identidade coletiva, sendo a única alternativa imposta ao homem do sertão. Essa falta 

de reconhecimento de identidade individual é o principal motivo para representação da morte na 

instância do suicídio-severino. Notamos, no percurso de retirância de Severino, as marcas do flagelo 

identitário impostas pelos dispositivos de poder/opressor que regula as diferenças e os arranjos da 

miserabilidade. Nesse sentido, buscaremos entender como João Cabral usa o engendramento poético 

para dramatizar as relações de poder e os traços identitários forjados na itinerância do deslocamento, 

ratificando uma discussão crítica em torno do sistema social e político vigente. Por isso, a crise de 

identidade na obra é decorrente e marcada pela migração, que é a circunstância na qual se insere a 

Vida-Severina. Para pensar essa perspectiva de identidade, o deslocamento e a relação de poder, 

usaremos o aporte teórico-crítico de Homi Bhabha (1998), Tadeu Silva (2000) e Michel Foucault 

(2013). 
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QUEM CONTA UM CONTO AUMENTA O SUSPENSE:   

RINALDO DE FERNANDES EM SALA DE AULA 

 

Antônio Naéliton do Nascimento (UFCG) 

naelyton.2010@gmail.com 

Roberto Barbosa Costa Filho (UFCG) 

costafrob@gmail.com 

Márcia Tavares (UFCG) 

tavares.ufcg@gmail.com 

 

O espaço a ser concedido às aulas de Literatura é, ainda hoje, objeto de discussão entre professores 

e pesquisadores relacionados ao ensino de Língua Portuguesa. Assim sendo, relatar e refletir sobre 

experiências de ensino que têm o texto literário como norte propiciam investigar esse espaço de 

aprendizagem de modo a ampliá-lo e (res)significá-lo. Nesse sentido, esta comunicação visa 

apresentar uma experiência de ensino de Literatura no âmbito de estágio supervisionado dos anos 

finais do Ensino Fundamental, analisando uma proposta de leitura para o conto “Pássaros”, de 

Rinaldo de Fernandes, e a recepção alcançada por esta nos alunos de uma turma de 9º ano. 

Fundamentamo-nos, para isso, em Candido (1995) e em Cadermartori (1986) sobre acepções de 

Literatura; e em Cosson (2006) sobre letramento literário. De modo significativo, percebemos que, 

nas práticas de linguagem em sala de aula, o ensino de Literatura não deve levar em consideração 

somente especificidades conceituais (linguístico-textuais e os elementos da narrativa), mas 

reconhecer a complexidade deste gênero literário, contemplando, no processo de leitura do conto, 

as várias dimensões interpretativas, estilísticas, como também de cunho social ao envolver temas 

de interesse dos alunos, aspectos que foram acionados no contato com o gênero selecionado a partir 

da leitura compartilhada e do debate realizados em sala de aula. 
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RPG COMO FERRAMENTA DIDÁTICA NO ENSINO DE  

LITERATURA: UMA PROPOSTA PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

 

Alexia Eloar Félix Cavalcante (UFPB) 
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Larissa Brito dos Santos (UFPB) 

larissabs1@hotmail.com 

 

Esta pesquisa abarca áreas de Língua, Literatura e Educação, procurando ressaltar a possibilidade da 

ideia de ensino lúdico e dinâmico para as aulas de literatura no ensino médio. Desta maneira, este 

trabalho busca estruturar uma proposta a fim de inserir o Role Playing Game (RPG) como ferramenta 

pedagógica para estudantes do ensino médio regular da educação básica, incitando, assim, a prática 

da escrita e da leitura, e incentivando a criação e a criatividade a partir das narrativas literárias. O 

estudo baseia-se na proposta da adaptação do RPG, adequando-o aos objetivos a serem alcançados 

pelos alunos de ensino médio e seus temas para os conteúdos de literatura de cada período. Com o 

propósito de concretizar tal pesquisa, são utilizados estudos baseados nas teorias da Aprendizagem 

Construtivista, com Jean Piaget, Lev Vygotsky e David Ausubel. Este último, Ausubel, é ressaltado 

com a sua teoria sobre a Aprendizagem Significativa. Esta é uma pesquisa qualitativa e bibliográfica, 

com método de abordagem dedutivo. É uma pesquisa exploratória em fase preliminar, tendo como 

propósito a possibilidade de discussões sobre o assunto e objetivando criar novos conhecimentos 

utilizáveis, sem aplicação prática imediata. Tal estudo procura consolidar a técnica de RPG-

Pedagógico como nova ferramenta nos currículos escolares, levando em consideração as questões 

sociais que as instituições de ensino influenciam e também são influenciadas. Por fim, esse estudo 

expôs o jogo RPG e suas características que envolvem aspectos da literatura (escrita e leitura) no 

desenvolvimento de atividades lúdicas, ainda trazendo questões sobre coletividade e empatia, 

possibilitando a formação de identidade dos estudantes, a descoberta do “eu” e do seu lugar no mundo. 
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TRAVESSIAS DO DIÁLOGO NO PROCESSO DE LETRAMENTO LITERÁRIO: 

INTERSEMIOSE DO CONTO O PATO, A MORTE E A TULIPA 

 

Evelyn Cezário da Silva (UNEAL) 
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José Antonio Santos de Oliveira (UNEAL) 

jaletras1997@gmail.com 

Amanda Ramalho de Freitas Brito (UFPB) 

amandaramalhobrito@gmail.com 

 

O presente estudo nasceu da vivência com a Literatura Infantil em uma turma do 6º ano A, da Escola 

Municipal Vereador João Rogério dos Santos, no município de Campo Alegre-Alagoas, no qual se 

aplicou o texto literário concatenado à adaptação e, destarte, à Tradução Intersemiótica. Nesse 

sentido, objetiva-se discutir como o trabalho com produção de adaptações possibilita uma vivência 

significativa de leitura com os textos literários, possibilitando um intercurso de novos sentidos 

inseridos no contexto de produção. Hutcheon (2011) compreende a adaptação como uma leitura 

centrada na repetição anunciada de determinadas obras, ao mesmo tempo em que se inserem outros 

elementos na sua transcodificação, estabelecendo, portanto, certas vicissitudes entre as produções 

ligadas no processo dialógico. Dessa forma, a partir da leitura do conto O Pato, a morte e a tulipa, os 

alunos indagaram o porquê do final inquietante, dando margem para diversas leituras e perspectivas 

sobre o texto estudado, o que culminou em produções textuais adaptadas de acordo com a criatividade 

e a interação dos estudantes, fornecendo um diálogo mais amplo com o texto literário, pois os 

estudantes foram convidados a transportar suas experiências para suas escritas e dramatizações. 

Possibilitando, por conseguinte, que houvesse tradução intersemiótica do conto, considerando-se o 

jogo lúdico estabelecido entre memória coletiva (as intrefaces temáticas e estéticas do texto primeiro) 

e a experiência. Frente às discussões surgidas do relato de experiência, procuramos colaborar com as 

reflexões sobre o letramento literário na sala de aula a partir do método crítico da tradução 

intersemiótica. Para este trabalho, utilizamos as contribuições teóricas de Plaza (2003), Hutcheon 

(2011) e Cosson (2014). 
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UM RIO SEM DISCURSOS: A RELEVÂNCIA DA LIBERDADE DISCURSIVA NA 

PRÁTICA DO ENSINO DE LITERATURA  

 

 

Joabe Boaz Ferreira Silva (UEPB) 

eusoujoabe@gmail.com 

Paulo Aldemir Delfino Lopes (UEPB) 
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A liberdade de expressão no ato de ensinar é fundamental no âmbito da sala de aula, sobretudo quando 

se trata de literatura e interpretação. O poema Um rio sem discursos, de João Cabral de Melo Neto, 

retirado do livro A Educação Pela Pedra (1986), compara, metaforicamente, o rio a um texto, em que 

a água, de forma isolada, perde o sentido fora do contexto do rio, pois é apenas um fio de toda a 

conjuntura, assim como os signos e o próprio texto estudados isoladamente. Com o advento do projeto 

Escola sem Partido, enxergamos como necessária a problematização diante dos papéis da escola, do 

professor e do aluno na perspectiva do letramento literário. O objetivo dessa pesquisa é, portanto, 

estabelecer um diálogo entre a metáfora do autor e amaneira de estudar o texto literário em sala de 

aula, levando em consideração a prática de ensino-aprendizagem e o seu discurso com ou sem a 

presença de sentidos. Para o presente estudo, utilizaremos como aporte teórico Bakhtin (1992; 1997), 

Cândido (2006), Bosi (1977), entre outros. Sendo assim, o nosso estudo busca não apenas 

problematizara liberdade discursiva dentro da sala de aula, ou seja, o respeito à pluralidade de ideias 

e concepções pedagógicas previstas no art. 206 da Constituição Federal de 1988, que trata da 

liberdade de cátedra, mas ainda elucidar a importância do ensino contextualizado na construção de 

sentidos e na formação do pensamento crítico, uma vez que a função da literatura não é doutrinar, 

mas fazer pensar. 
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A CAPTATIO BENEVOLENTIAE PRESENTE NO SEGUNDO DISCURSO DE ISEU 
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O presente trabalho pretende analisar a captatio benevolentiae na introdução do segundo discurso do 

orador grego Iseu, que trata dos bens de Menecles. O discurso aborda questões sobre adoção, herança 

e honra do morto, de acordo com as leis vigentes na Atenas do século IV, e o texto se caracteriza 

como uma defesa em que o adotado reivindica a posse dos bens, contestado pelo tio. A estratégia para 

alcançar a persuasão inicia-se com a técnica da captatio benevolentiae no prólogo do discurso, que 

possui a função essencial de produzir na audiência o acolhimento da argumentação, bem como 

apresentar o seu objetivo. Através da captatio benevolentiae, esse apelo é dirigido ao ouvinte, aos 

juízes ou à assembleia, para despertar interesse e garantir uma boa recepção, valendo-se de 

determinados recursos, como o de proporcionar uma boa impressão do caráter do orador, e, da mesma 

maneira, atacar o do oponente. Com o tipo de investigação de natureza básica, utilizaremos como 

aporte teórico a Retórica, de Aristóteles, Éléments de Rhétorique Classique, de Michel Patillon, 

dentre outros, com a finalidade de extrair o conceito de captatio benevolentiae presente no prólogo 

deste referido discurso. 

 

Palavras-chave: Captatio Benevolentiae. Retórica. Iseu. 
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A CONSTRUÇÃO LÍRICA DE A PINTURA EM PÂNICO E UM CÃO ANDALUZ 

 

José Antonio Santos de Oliveira (UNEAL) 

jaletras1997@gmail.com 

Amanda Ramalho de Freitas Brito (UFPB) 

amandaramalhobrito@gmail.com 

 

O presente estudo é oriundo dos resultados de Pibic/Uneal/Fapeal, no qual se busca esmiuçar a obra 

do escritor alagoano Jorge de Lima, sob o viés comparativo, a fim de promover novas leituras sobre 

o corpus de análise transcrito no projeto, exaurindo leituras inovadoras da obra limiana, de certa 

forma, pouco discutida pela crítica literária. Nesse sentido, esta comunicação pretende investigar a 

construção poética das obras surrealistas A pintura em pânico, de Jorge de Lima e Um cão andaluz, 

do cineasta europeu Luis Buñuel, verificando a partir as relações intersemióticas/dialógicas das 

produções elencadas, a catalisação de efeitos imagéticos e a produção sistemática na correlação das 

imagens dispares. Além disso, trabalhar-se-á com o conceito de montagem cinematográfica, proposto 

por Eisenstein, a fim de discutir como os autores se utilizam do surreal e da técnica citada com o 

intuito de provocar, no leitor/telespectador, sensações inusitadas. Desse modo, percebe-se que a 

construção imagética de ambas as obras é estabelecida a partir da junção de imagens desconexas, cuja 

montagem funciona como elemento principal na formação de sentido tanto no livro, quanto no filme, 

culminando em uma poeticidade surrealista, hermética e intersemiótica, justamente por apresentar o 

caos e os sonhos do ser humano nos sistemas semióticos mencionados. Este trabalho será embasado 

nas reflexões de Plaza (2003) e Eisenstein (2002).   

 

Palavras-chave: Montagem. Poesia. A pintura em pânico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

A DIÁSPORA DO EU: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE EM PONCIA VICÊNCIO, DE 

CONCEIÇÃO EVARISTO 

 

Luiz Felipe Verçosa da Silva (UNEAL) 

felipevercosa@outlook.com 

Ronaldo Gomes dos Santos (UNEAL) 

ronaldogomer123@gmail.com 

Amanda Ramalho de Freitas Brito (UFPB) 

amandaramalhobrito@gmail.com 

 

Conceição Evaristo é uma das vozes mais importantes dentro do cenário literário da 

contemporaneidade brasileira, pois traz e apresenta em suas produções, a real face que permeia a vida 

do cidadão pobre, negro e marginalizado na sociedade, incorporando em sua narrativa, uma ótica que 

personifica sinestesicamente todas as angústias e os conflitos que circundam o exterior e interior 

desses personagens-pessoas, que são escravos de sua própria realidade, e que por conta dessa 

condição, lutam freneticamente com si e contra si mesmos, para encontrar um norte de vida, que é 

alicerçado pela utilização das mais singelas reminiscências do passado, que possibilitam esses seres 

a conseguirem ter uma percepção mais ampla da sua própria identidade, que está em guerra e obriga 

que a todo custo, haja por esses personagens, uma busca dentro e fora de si, na ânsia de que estes, 

possam se encontrar enquanto seres racionais, perspectiva essa que Sartre (2013) discute e é 

pertinente para este trabalho, que objetiva investigar como se dá a construção da identidade no 

romance Ponciá Vicêncio (2003), estabelecendo que a partir dessas micro-observações, pode-se 

enxergar de forma macro, a extensão da nossa própria natureza, que por lacunas do meio social, torna-

se conflituosa e distorcida. Alicerçar-se-á as discussões desse trabalho, com as contribuições teóricas 

de Coracini (2003), Candido (2004), Hall (1992) e outros cientistas da linguagem. 

 

Palavras-chave: Identidade. Literatura Brasileira. Conceição Evaristo. 
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A ESTÉTICA DA MORTE NOS MINICONTOS DE DÔRA LIMEIRA 

 

Robson Nascimento da Silva (UFPB) 

rob.nac.rs@gmail.com  

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as incidências da temática da morte em alguns minicontos 

da escritora paraibana Dôra Limeira, com o intuito de nortear os aspectos subjetivos referentes aos 

modos de agir presentes nos personagens. A fortuna crítica pouco discutiu sobre estes enfoques 

recorrentes nos contos da autora, no entanto, visto a complexidade e riqueza da questão, esta pesquisa 

buscou ampliar as discussões sobre o assunto, visando como objetivos específicos as seguintes 

proposições: 1. Investigar os aspectos proeminentes do sentimento de morte nos personagens; 2. 

Discutir como a autora se apropria das novas questões estéticas dos minicontos contemporâneos em 

suas obras; 3. Analisar o perfil dos personagens presentes nos dois contos analisados, e como este 

perfil os leva para um estado melancólico. O corpus desta investigação se constitui, acima de tudo, 

pelos minicontos “O corpo” e “Apito Final”, retirados do seu livro O beijo de Deus, publicado em 

2006. Para fundamentar esta investigação foi utilizado aos estudos críticos deixados por Freud (1992) 

e Starobinski (2016), bem como a apontamentos referentes ao gênero conto, discutidos por Cortázar 

(2016) e Bosi (1977).  Os resultados obtidos apontaram que a temática da morte nesses minicontos 

analisados é instituída sob um viés de evasão para os personagens, que, melancólicos diante das 

conjunturas de suas vidas, tendem-se a procurar a morte como solução para seus problemas. 

 

Palavras-chave: Literatura paraibana. Minicontos. Melancolia. 
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A LINGUAGEM E OS SEUS DESAFIOS NA OBRA DE FERNANDO PESSOA FRENTE 

AO PROCESSO DE TRADUÇÃO 

 

Camylla Herculano C. de Barros (UFPE) 

camylla.herculano@gmail.com  

 

A literatura se configura com um discurso, que permite uma comunicação sobre diversos campos, 

sobretudo com a existência humana e os limites das possibilidades da linguagem. A obra quando 

transcrita e/ou traduzida exige um cuidado para que não transcenda a intenção do autor, não se deve 

cristalizar o processo, porém no momento da tradução, sai de cena o autor dando espaço para o 

intérprete. Assim, a arte deve causar mudanças em quem a contempla e por mais que existam 

diferentes interpretações, existe um limite na linguagem que pode transgredir a intenção o autor. Esse 

transgredir é percebido em Fernando Pessoa e nas vozes presentes em sua obra, que fazem com que 

o autor negue a autoria de suas obras, desconstruindo-se como o sujeito que a cria e a antecede. Pessoa 

se coloca como um “autor-ficcional”, incompleto como em sua obra. Dessa forma, o objetivo do 

trabalho é uma compreensão de como se é feito o processo construção do Pessoa autor, personagens, 

de suas múltiplas vozes e do processo transcrição das suas obras, uma vez que o autor, deixou alguns 

de seus fragmentos do LdoD, por exemplo, em guardanapos, pedaços de papéis o que acreditamos 

dificultar o processo de tradução. Embasaremos esse estudo em teorias que dialoguem com 

reconstrução, criação e interpretação de textos, buscando uma discussão/reflexão sobre os impactos 

quando um processo de transcrição não traz uma fidelidade com a obra original e adentraremos nos 

pontos de tradução e transcrição de sua obra, perpassando pelo conceito de crítica genética e sua 

importância no que é denominado prototexto. Utilizaremos nesse projeto, as ideias de Ítalo Calvino, 

Blanchot, Focault, Barthes e Agamben, através uma profunda pesquisa bibliográfica. 

 

Palavras-chave: Linguagem. Transcrição. Fragmentação. 
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A LITERATURA DE CORDEL E A PROSÓDIA: UM ESTUDO RELACIONAL 

 

Manuela Xavier Ribeiro de Souza (UFPB) 

manuelinhax@gmail.com 

 

A leitura literária pode nos levar a diversos caminhos, no entanto, encontramos na literatura de 

Cordel, a possibilidade de associar e ressaltar a cultura popular como um instrumento que pode nos 

ajudar a analisar o aspecto que pretendemos nos debruçar nesta pesquisa, questões e aspectos 

referentes a prosódia que podem ser observados numa produção de literatura de cordel; mais 

especificamente, o ritmo, o acento e a velocidade dos textos de cordéis, que sejam típicos dessa 

modalidade de gênero literário. Entendemos que as propostas de Mattoso (1970), no que se referem 

às questões da competência linguística, Zumthor (2000) Galvão (2001) nas questões referentes à 

literatura de cordel e sua representação social e Cagliari (2006) e Bechara (2009) no viés da fonética 

em questão, podem contribuir para formar um leitor/produtor literário com maior autonomia e 

sagacidade em seus debruçamentos. No primeiro momento, traremos as definições do tema em 

questão, de como o referido assunto está disposto nos cordéis e suas possíveis contribuições para 

formação de legente/fazedor mais conscientes no processo da construção deste gênero literário, na 

sua perpetuação e preservação cultural, além de sua identificação sonora como autonomia social. Já 

que a disposição em textos curtos e versificados pode ajudar na memorização das formas literárias 

especificas de tal gênero.  

 

Palavras chave: Literatura de Cordel. Prosódia. Leitura Literária. 
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A MEMÓRIA INDIVIDUAL E COLETIVA NO POEMA “RECORDAÇÕES DE 

TRAMATAIA” DO POETA JOAQUIM CARDOZO 

 

Maxwell Amorim dos Santos (UFPB) 

maxwell.005@hotmail.com 

Elaine Cristina Cintra (UFPB) 

elcintra@yahoo.com 

 

Em 1922, Joaquim Cardozo passou quatro meses na Baia da Traição, demarcando terras devolutas da 

união ocupadas por caboclos. Foi nesse período que o autor pode se atentar à realidade da população 

nordestina e observar as mais diversas manifestações culturais da região. É nesse contexto, que 

Cardozo publica o poema “Recordações de Tramataia” na obra Poemas em 1947, com o intuito de 

evidenciar as memórias que ficaram impregnadas nas imagens desta aldeia. O autor narra um quadro 

poético com as mais belas imagens e sensações que estão em torno de tal localidade. O objetivo da 

pesquisa foi discutir a categoria “memória” na lírica do poeta pernambucano, a partir de uma visão 

estética e histórico-social, cujo a proposta é demonstrar os aspectos regionais e modernistas em tal 

lírica. Para a reflexão teórica, nos apoiamos nas teorias mnemônicas de Bergson (2011) e Halbwachs 

(2003) para então mediarmos os diferentes traços da memória presente nesses autores. No âmbito 

socio-histórico da região nos valemos da interlocução de Norões (2007) e para um olhar crítico para 

tal poesia, Py (2007). Para expressar a valia da memória presente em tais poemas cardozianos nos 

ancoramos em Drummond (1947) e Gilberto Freyre (1967).O referido trabalho baseia-se nos 

pressupostos metodológicos da pesquisa bibliográfica, além de usar fontes secundárias, como 

também pode-se classificar como documental, já que foi prevista a consulta de documentos do 

arquivo do autor.Essa pesquisa tem o caráter explicativo, tendo em vista, identificar, registra, analisar 

e interpretar determinados fenômenos, tentando aprofundar os estudos relacionados a memória 

presente na lírica cardoziana. A conclusão obtida em tal trabalho demonstra que a memória na lírica 

cardoziana, mais especificamente no poema “Recordações de Tramataia”, transmite as 

reminiscências individuais e coletivas em único quadro poético. 

 

Palavras-chave: Poesia brasileira moderna. Joaquim Cardozo. Memória.  
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A RESSIGNIFICAÇÃO DO MITO DA IARA NO CONTO “UMA GOTA DE SANGUE” DE 

BRÁULIO TAVARES 

 

Amanda da Silva Ferreira (UFPB) 

amandassilva0a1@gmail.com 

Danila Melo de Oliveira (UFPB) 

danilaoliveiira@gmail.com 

Luciane Alves Santos (UFPB) 

luciane.ufpb@gmail.com 

 

A presença de seres e acontecimentos sobrenaturais é um dos pilares da literatura fantástica. No 

Brasil, os elementos do fantástico estão presentes principalmente em textos do Romantismo de 

inspiração gótica, mas a produção com temas insólitos sobre o sobrenatural vai além desse período. 

Dentre os vários autores brasileiros que se destacam no gênero, temos a presença do paraibano 

Bráulio Tavares, que além de poeta e cordelista, também escreve romances e contos voltados para o 

fantástico. Uma de suas obras é o livro de contos Sete Monstros Brasileiros (2015), que traz uma 

releitura de mitos do folclore brasileiro. Para o desenvolvimento de nosso trabalho, selecionamos o 

conto “Uma Gota de Sangue”, que apresenta a aparição de uma mulher que seduz o protagonista 

Givaldo, trabalhador na construção de um hotel na Amazônia. O elemento essencial para a análise do 

conto é a presença do monstro que surge na narrativa rompendo os padrões da realidade para construir 

o elemento fantástico. A partir da seleção do conto de Tavares, assim temos como objetivo analisar 

o conto em seu aspecto sobrenatural por meio da ressignificação da figura folclórica brasileira: Iara. 

Em termos metodológicos, nossa pesquisa se configura como bibliográfica, a partir da leitura de livros 

e artigos relacionados ao tema. Servirão como base os estudos teóricos de definição do gênero 

fantástico de Todorov (1981), as conceitualizações de Batalha (2011) e as distinções da literatura 

fantástica por Roas (2014). Também utilizaremos os estudos de Jaudy (2010) sobre o monstro e as 

considerações de Jeha (2007) sobre a face monstruosa do mal. Como resultados, constatamos que a 

reconstrução do mito folclórico da Iara ocorre a partir de um novo olhar, através do sobrenatural e do 

monstro que permeia a narrativa. 

 

Palavras-chave: Bráulio Tavares. Sobrenatural. Fantástico no Brasil. 
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A SAUDADE AMOROSA NO MODERNISMO BRASILEIRO NO NORDESTE:  

A POESIA DE JOAQUIM CARDOZO 

 

Robson Nascimento da Silva (UFPB) 

rob.nac.rs@gmail.com  

 

A poesia lírica do pernambucano Joaquim Cardozo pouco foi discutida perante a fortuna crítica do 

autor, no qual se delimitaram, na maioria das vezes, ao regionalismo forte que se acentua como 

característica principal do referido poeta. Neste sentido, objetiva-se analisar a poesia amorosa 

presente nas obras poéticas de Joaquim Cardozo, em que predominam um teor de nostalgia e saudade 

em algumas das suas composições. Como objetivos específicos foram delineadas as seguintes 

ressalvas: 1.Verificar os níveis de subjetividade e intimismo presentes no eu lírico cardoziano; 2. 

Investigar os padrões confessionais manifestados no sujeito lírico, e como isto o incide em um estado 

melancólico; 3. Examinar os principais desdobramentos da saudade amorosa na poesia de Joaquim 

Cardozo.  O corpus desta pesquisa é formado principalmente pelos poemas “Volta! Maria!” e 

“Mariana”. Neste panorama, este trabalho levanta a seguinte problemática: de que forma o sujeito 

lírico na poesia de Joaquim Cardozo apropria-se da melancolia para externar a sua saudade amorosa, 

e quais os níveis de intimismo e confessionalismo que derivam deste procedimento? Para isto, a 

hipótese que norteia esta investigação refere-se ao fato de que, envolvido pela melancolia, o sujeito 

lírico cardoziano compõe uma suposta representação de um eu, que enfatiza a nostalgia amorosa, uma 

vez que tais conjecturas remetem a um estado confessional. Dessa forma, o referencial teórico 

coletado para esta pesquisa centra-se, acima de tudo, nos estudos sobre a melancolia, deixados por 

Jean Starobinski (2011; 2016), Freud (1992), Lambotte (2000), Löwy e Sayre (2015), Lima (2017); 

além desses, no que se refere à poesia de Cardozo, esta pesquisa se embasou nos estudos de Merquior 

(1965) e entre outros.  

 

Palavras-chave: Melancolia. Joaquim Cardozo. Poesia lírica moderna. 
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A SEMIOSE DO PÂNICO: CONTRASTES DO MEDO EM JORGE DE LIMA  

E MURILO MENDES 

 

Luiz Felipe Verçosa da Silva (UNEAL) 

felipevercosa@outlook.com  

Amanda Ramalho de Freitas Brito (UFPB) 

amandaramalhobrito@gmail.com 

 

Jorge de Lima e Murilo Mendes representam dois dos grandes poetas que nos meandros do século 

XX, buscaram restaurar pela e na poesia os princípios bíblicos cristãos, ambicionando ilustrar os 

anseios, percepções e sentidos que perpassavam o inconsciente coletivo da época, que agitados 
pelo ápice das primeiras duas guerras mundiais e os avanços na tecnologia e ciência, estavam em 

conflito com a sua identidade e representação moral-social. Desse modo, a partir da poética 

adotada pelos autores na construção de suas linguagens, puderam-se compreender essas 
inquietações e estabelecer uma relação semiótica com os medos coletivos, que eram alimentados 

pelo ideal do pecado e direcionados em três pilares dialógicos; o medo em relação à política social 

e aos caminhos que o homem vinha seguindo, o medo oriundo da cultura religiosa e da sua posição 

em relação aos avanços na ciência e o medo provocado pelos prazeres carnais, que juntos 
desencadeavam o pânico interior. Com isso, o objetivo principal desse trabalho é discutir como 

intersemioticamente, ou seja, por meio da relação entre as linguagens verbais com as linguagens 

não verbais, de que maneira as fotomontagens de Jorge de Lima em A Pintura em Pânico (1943) 
e os poemas de Murilo Mendes em A Poesia em Pânico (1995), revelam as múltiplas faces do 

medo que assolavam o subconsciente do homem no início do século XX, que cercado pelos 

conflitos da razão e da carne, busca refúgio na representação da figura do deus cristão para 
preencher as suas lacunas existenciais. Para a ambientação dessas discussões e subsídios que 

ratifiquem os objetivos e os resultados obtidos no respectivo estudo, fundamentar-se-á as pesquisas 

com as contribuições científicas de Plaza (2003), Barros (1994), Bosi (2015), Bataille (2014) e 

entre outros. 
 

Palavras-chave: Intersemiose. Pânico. Literatura Brasileira. 
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‘LITERATURA PÓS-AUTÔNOMA’ COMO MODO ÉTICO DE LEITURA DA 

LITERATURA CONTEMPORÂNEA: OS CASOS CONVERSA DE JARDIM E SOL NA 

CABEÇA 

 

Mylena Queiroz (UEPB/UFCG) 

 

Os estudos literários têm cada vez mais buscado considerar as produções que rechaçam as 

classificações comumente consideradas basilares, por exemplo, da Teoria da Narrativa, classificações 

essas formuladas em séculos anteriores. Entretanto, essas discussões ainda não alcançaram o espaço 

necessário. Este trabalho tem como objetivo apresentar resultados parciais de uma pesquisa 

bibliográfica de natureza básica acerca de uma contraposição à concepção dos paradigmas 

tradicionais da literatura, considerando a literatura contemporânea, além de intentar analisar esta nova 

perspectiva, que desconsidera questões outrora fundamentais para os “homens das letras” como, por 

exemplo, a noção de valor literário, pensando a literatura pós-autônoma como um caminho 

alternativo, baseando-se, aqui, no conceito de ‘singularidade qualquer’. Para alcançar tais objetivos, 

é preciso descrever e ilustrar pressupostos teóricos em torno da comunidade que vem e “do ser 

qualquer”, desenvolvidos pelo filósofo italiano Giorgio Agamben, bem como em torno da pós-

autonomia literária, proposta pela crítica literária argentina Josefina Ludmer, ainda com pouco espaço 

na academia, especificamente nos cursos de Letras. Como obras literárias que guiam nossa leitura-

análise, usamos os livros O sol na cabeça (2018), do estreante e já premiado Geovani Martins, e 

Conversa de Jardim (2018), dos escritores Maria Valéria Rezende e Roberto Menezes, possibilitando 

a compreensão da literatura pós-autônoma enquanto escritas que integram a comunidade qualquer 

das produções literárias. 

 

Palavras-chave: Pós-autonomia. A comunidade que vem. O Sol na Cabeça. Conversa de Jardim. 
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A TENDÊNCIA AO INFINITO NOS CONTOS DE MURILO RUBIÃO 

 

Tainá de Moura Santos (UFPB) 

tainasantos159@gmail.com 

Luciane Alves Santos (UFPB) 

luciane.ufpb@gmail.com 

 

Segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2001) vivemos em tempos líquidos, em que a 

sociedade é fluida e não consegue se manter da mesma forma por muito tempo. Essa nova 

configuração social parece aprisionar o homem que, em meio a tantas mudanças, busca ilusoriamente 

a satisfação plena, a qual nunca chega. É deste modo que escritor mineiro Murilo Rubião (1916-1991) 

enxerga e reflete essa situação na maioria de seus contos. Habilmente, o autor se apropria do 

sobrenatural naturalizado para explorar alguns dos problemas da sociedade moderna. Considerando 

esse aspecto de sua obra, neste estudo, apresentamos uma pesquisa de natureza bibliográfica com a 

finalidade de analisar dois contos de Rubião: “A armadilha”, publicado pela primeira vez no livro Os 

Dragões e outros contos (1965); e “Os Comensais”, publicado no livro O Convidado(1974), com o 

intuito de debater sobre a tendência ao infinito provocada pela incapacidade dos personagens em se 

libertar dos impasses em que se encontram, sejam impasses no espaço físico, como em “A armadilha”, 

ou psicológicos e existenciais, como em “Os Comensais”. Para empreender nossa pesquisa, 

utilizamos como aporte teórico, principalmente, os estudos desenvolvidos por Jorge Schwartz (1981) 

sobre a circularidade e a tendência ao infinito nos contos de Murilo Rubião, além de contar com os 

estudos de Audemaro Taranto (1995) acerca do homem emparedado e da falta de reação dos 

personagens murilianos em decidir seu destino, além de outras referências importantes para a análise 

dos contos.  

 

Palavras-chave: Infinito. Murilo Rubião. Fantástico. 
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A (TÊNUE) FRONTEIRA ENTRE BALEIA E FABIANO:  

O ANIMAL-ESTAR EM VIDAS SECAS 

 

Sílvia Barbalho Brito (UFRN) 

silviabbrito@gmail.com 

 

Esta pesquisa parte sua investigação das possíveis desconstruções impulsionadas na 

contemporaneidade pela alteridade de um outro não humano: o animal.Este é compreendido pelo 

filósofo francês Jacques Derrida, em O animal que logo sou (1999) e A besta e o soberano 

(2002),como uma abertura para desencadear uma crise no Pensamento Ocidental, no qual o homem 

da perspectiva logocêntrica não é mais o cerne. Constatando essas instâncias em Vidas Secas (1938), 

do escritor alagoano Graciliano Ramos, lançamos um novo olhar para o que há de animalesco nessa 

obra, restituindo a potência originária do animal. A animalidade presente nas personagens Baleia e 

Fabiano impede a reprodução dos signos e sentidos impostos pela cena social humana tradicional, 

trazendo pulsações selvagens, únicas, permitindo surgir o animal-estar: ideia derridariana que expõe 

uma fronteira entre humano e animal onde ambos podem apagar as supostas diferenças naturais e os 

binarismos, gerando fissuras que promovem o deslocamento das significações da Tradição. Para tal, 

realizamos a leitura profunda da bibliografia já citada (como é fundamental para os estudos de 

Literatura Comparada), instaurando a análise de discurso, de cunho exploratório e qualitativo, entre 

o romance brasileiro e a noção filosófica francesa. Concluímos que o animal-estar é uma viável 

renovação para as leituras de Vidas Secas, visto que este ponto ótico de reflexão entre homem e 

animal promove uma experiência impensada, evidenciando no sertanejo a experiência transgressora 

do “fim do homem”, interstício entre homem e animal, segundo Derrida. A impregnação da leitura 

imediatista humana passa a ser fissurada pelos sentidos do animal, promovendo uma ressignificação 

a partir do outro. Leituras pulsantes e selvagens emergem, corrompendo o fascismo humano instalado 

na cultural Ocidental e instaurando pluralidades.  
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AS FACES DO FANTÁSTICO BRASILEIRO 

 

Beatriz Oliveira Rosendo (UFPB) 

biarosendo@outlook.com 

Luciane Alves Santos (UFPB) 

luciane.ufpb@gmail.com 

 

É tarefa difícil precisar o início da literatura fantástica no Brasil, entretanto, cronologicamente, a 

historiografia literária aponta para a obra Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, publicada em 

1855, como uma profícua experiência no terreno do insólito ficcional. A obra traz a temática sobre a 

fuga da realidade, os excessos e os desvarios românticos, assim, Azevedo dá os primeiros passos em 

direção à produção fantástica no âmbito da literatura nacional. É importante ressaltar que a literatura 

fantástica brasileira, desde suas primeiras manifestações, apresentou diferentes faces até chegar ao 

que se pode denominar um fantástico propriamente ‘consolidado’, visto que, bem como expõe 

Batalha (2011), a expressão “fantástico” não era conhecida em suas variantes, como nos apresentam 

estudos mais recentes, mas estava estrita e diretamente ligada à “fantasia” e à “imaginação”. O 

objetivo de nossa pesquisa, intitulada As faces do fantástico Brasileiro, é fazer um resgate de autores 

e obras que contribuíram para a produção fantástica no Brasil, escritores que nem sempre foram 

reconhecidos pela historiografia literária. Entre os nomes estudados, destacam-se as produções de 

Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Amândio Sobral, Machado de Assis, Murilo Rubião e outros. 

Além desse percurso histórico, nos detivemos na obra do contista paulista Amândio Sobral, nome 

importante para a consolidação do gênero no cenário nacional, porém omitido pela crítica literária. 

Para desenvolvimento da pesquisa, utilizamos como aporte teórico os estudos de Tzvetan Todorov 

(1981), Roas (2014), além de pesquisadores que participam da retomada dos estudos do insólito no 

Brasil, tais como Batalha (2011), García (2013) e Tavares (2009). A metodologia utilizada permitiu 

o aprofundamento na visibilidade da produção fantástica nacional e constatou as diversas faces que 

essa literatura vivenciou até chegar aos dias atuais.  
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BREVE ESTUDO SOBRE O PERVIGILIVM VENERIS: TRADUÇÃO E MÉTRICA 

 
Letícia Maria Quintella Viana (UFPB) 

leticia.mqv@hotmail.com 

Alcione Lucena de Albertim (UFPB) 

lucena25@hotmail.com 

 

Este trabalho objetiva discutir a tradução proposta para o Peruigilium Veneris, hino à deusa Vênus, 

que se estima ter sido composto, por autor desconhecido, em torno do século IV. O hino é metrificado 

no sistema de setenário trocaico, no qual cada verso é composto por oito pés, sendo, o último, 

cataléptico; e trata do surgimento de Vênus, que se deu a partir das espumas do mar, e da primavera, 

que ocorre em virtude das ações da deusa, a qual faz com que as florestas, arborizadas em demasia, 

estendam-se por toda parte. Inicia com a imagem da primavera canora desabrochando, fazendo com 

que os amores concordem, os pássaros casem e o orbe nasça, o que denota a grande importância da 

“Copuladora dos amores" (v. 5) para que o cosmos se estabeleça através da cópula, que favorece a 

disseminação da vida. Tanto no hino quanto na tradição hesiódica, Vênus é preceptora dos homens, 

da natureza, e de todos os seres nela existentes, uma vez que representa uma força primordial que 

pode ser vista como pulsão do cosmos, estimulando seu nascer. Analisando os detalhes estéticos do 

hino, desde a formação dos versos à metrificação, que conferem sua originalidade, ainda abordaremos 

as questões que se fizerem pertinentes acerca da métrica do poema, com a intenção de apontar as 

repetições e escolhas do autor, no percurso da análise linguístico-literária. Isto posto, realizaremos 

uma pesquisa básica, na qual traduziremos o texto original filologicamente estabelecido por Giglio 

Gregorio Gyraldi de Ferrare, levando em consideração os índices lexicais e sintáticos do texto, 

utilizando o aporte teórico de Schilling (2003), Oustinoff (2011), dentre outros.  
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“CONFUNDIDOS SOMOS NÓS”.  

AFECTOS, PERCEPTOS E DUPLO NA NARRATIVA DE OSMAN LINS 

 

Adriano Portela (UFPE) 

reporterportela@gmail.com  

 

O objetivo deste trabalho é analisar e começar a levantar a hipótese de que “confundidos somos nós”. 

Por meio dos afectos e perceptos estudados por Baruch Espinoza, Gilles Deleuze e Félix Guattari e 

também pela ferramenta do duplo, com as teorias de Freud e Otto Rank, pretende-se constatar que as 

personagens de “Os Confundido”, narrativa publicada no livro Nove, Novena, do escritor 

pernambucano Osman Lins, ultrapassam os limites da ficção, e estão dentro de nós, ao lado, distantes 

ou até mesmo a espera de serem descobertas. Por meio do “ponto de vista’’, como nos traz Ortega y 

Gasset, será verificado onde o leitor se encaixa no enredo osmaniano, e como o autor chegou ao seu 

processo de escrita. O enredo de “Os Confundidos” traz uma discussão amorosa de um casal que 

convive há oito anos, a espinha dorsal desse debate é o ciúme. O marido está sempre suspeitando da 

fidelidade da sua esposa, os dois entram num diálogo tão acirrado e intenso que acabam por executar 

o poder de afetar e ser afetado, ambos participando de um eterno devir. Os corpos dos personagens 

parecem estar condenados a uma rotina, rotina esta que culmina por causar uma dependência. Logo 

no início da narrativa, a esposa sente que um intenso diálogo vai começar; é uma segunda-feira e eles 

têm uma madrugada toda para discutir a relação, e assim como tudo que é rotineiro, existe uma hora 

aproximada para começar e outra para terminar a ação. Nascido em Vitória de Santo Antão, Zona da 

Mata de Pernambuco, Osman Lins é autor de romances, ensaios, peças de teatro e contos. O livro 

Avalovara (1973) é considerado pela crítica especializada como sua obra prima. Já a massa tem como 

referencial a peça teatral que fora adaptada para minissérie (exibida na Rede Globo) e cinema, Lisbela 

e o Prisioneiro. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA/AUTOFICCIONAL NA 

OBRA VIAGEM SOLITÁRIA: MEMÓRIAS DE UM TRANSEXUAL  

TRINTA ANOS DEPOIS 

 

Ana Luisa Barbosa de Melo (UEPB) 

analuisamelo35@gmail.com 

 

O presente artigo tem por principal objetivo discutir aspectos concernentes a escrita de cunho íntimo, 

neste caso em específico, a escrita autobiográfica presente na autobiografia Viagem Solitária: 

memórias de um transexual trinta anos depois, considerando a importância de textos de cunho 

memorialísticos. Para tanto, iremos discutir brevemente questões que envolvem o conceito de 

autobiografia e autoficção dentro do processo narrativo, considerando os posicionamentos teóricos 

de estudiosos que analisaram o conceito de autobiografia, como é o caso de Lejeune (2008) e de 

autores que consideram este conceito como sendo uma autoficção da modernidade, a exemplo de 

Costa Lima (1986), Dubrosky (2007) e Klinger (2012). Desta forma, mostraremos em nosso artigo a 

relevância que a escrita do “Eu” tem para o fazer literário, tendo em vista que durante um longo tempo 

escritas autobiográficas eram desconsideradas do cânone literário. Desta forma, analisaremos trechos 

importantes do terceiro capítulo, intitulado de “Zé e Zeca”. Através da análise realizada desses 

trechos, percebemos que a compreensão das memórias de João W. Nery  merece atenção especial, 

uma vez que quando o autor-personagem fala de si, considerando o processo narrativo centrado na 

primeira pessoa do singular, este tipo de estratégia narrativa  utilizada reforça ao corpus social o quão 

importante é compreender o ponto de vista de um indivíduo que foge dos padrões aceitos pela 

sociedade patriarcal, uma vez que o mesmo relata  suas experiências particulares, argumentando 

assim, em favor dos sujeitos transmasculinos,  sendo estes vítimas de  preconceito pela sociedade 

heteronormativa.  
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ENTRE MEMÓRIA E ESQUECIMENTO: A CONSTRUÇÃO NARRATIVA DE LUDO 

 

Andressa Rayane de Brito Barbosa Costa (UFPB) 

andressabrito4@hotmail.com        

Amanda Ramalho de Freitas Brito (UFPB) 

amandaramalhobrito@gmail.com 

 

O ser humano é, por natureza, um ser social. Ainda que prefira isolar-se em muitos momentos, 

necessita de relações interpessoais. Quando passado por situações traumáticas, entendidas como 

lesões abertas na alma, o ser bloqueia memórias, isto é, ainda que estas faculdades estejam instaladas 

na consciência o eu as amputa. Passa então a adentrar no processo que chamaremos de esquecimento, 

iniciando pelo evitamento, seguido da evasão e, por fim, a fuga, o apagamento do eu frente à 

lembrança do trauma se torna inevitável. Esse processo de esquecimento estabelecido na relação do 

ser com o meio pode ser observado em Ludovica Fernandes Mano (Ludo), personagem central da 

obra “Teoria Geral do Esquecimento” (2012), do escritor angolano, José Eduardo Agualusa. A busca 

pela reclusão como forma de proteção leva à portuguesa, agora instalada em Angola, iniciar um 

processo de apagamento. Após o sumiço de sua irmã e cunhado, em um cenário de revoluções, 

Ludovica, marcada por traumas do seu passado, envolvida por um medo constante do desconhecido, 

vê-se só em meio a uma nova terra. Inicia, portanto, o movimento contrário ao de seus vizinhos de 

prédio, que para fugir do caos instaurado viajaram; a personagem, no entanto, se trancafia em seu 

apartamento, construindo, figurativa e literalmente, um muro que a separa do mundo que a 

circundava. Trinta anos de (sobre)vivência são passados. Enquanto busca ser esquecida, Ludo 

eterniza seus anos em cadernos e paredes, o contraste entre ser esquecida e lembrada emoldura a 

narrativa de Agualusa. Isto posto buscaremos, por meio deste trabalho bibliográfico, compreender a 

construção do processo de esquecimento vivido intensamente pela personagem Ludovica a partir do 

intercurso entre memória e esquecimento na construção do romance angolano. Para isto, utilizaremos, 

como aporte teórico, sobretudo, a crítica psicanalítica em interlocução com a filosofia e a teoria da 

literatura, destacando os trabalhos de Assmann, (2011), Freud (2011), Gagnebin (2006) e Ricœur 

(2007). Os resultados deste trabalho destinam-se a colaborar para a compreensão do esquecimento 

vivido pela personagem central do romance de Agualusa.  
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EXCESSIVA GORDURA: A LINGUAGEM NO ROMANCE ANGÚSTIA, DE GRACILIANO 

RAMOS 

 

 

Everton Vinícius Araujo Silva (UNEAL) 

ev.araujo1994@hotmail.com  

Helenice Fragoso dos Santos (UNEAL) 

nicefragoso@hotmail.com 

  

Objetivando estudar o legado artístico de um dos maiores nomes das letras alagoanas, no sentido de 

colaborar com sua fortuna crítica, ao passo que possibilita uma investigação sobre a pluralidade de 

significações da obra literária de Graciliano Ramos, esta pesquisa tem como objeto de análise alguns 

elementos do livro Angústia (1936), concebido como o romance mais experimental de Graciliano. 

Dentre os elementos de caráter experimental abordou-se a linguagem pois, contrária à condensação 

vocabular dos demais romances graciliânicos, em Angústia percebe-se um trabalho a mais. De 

natureza qualitativa, optou-se pela consulta em material bibliográfico, tais como dissertações, teses e 

livros, que pudessem contribuir na construção deste trabalho. Para tanto, utilizou-se as considerações 

teóricas de críticos e estudiosos da literatura e que abordaram a produção do Mestre Graça, tais como 

Alfredo Bosi (1979), Antônio Cândido (1992), Fernando Cerisara Gil (1997), Luís Bueno (2001), 

Sônia Brayner (1977), Otto Maria Carpeaux (1986), Adriano Guilherme Almeida (2015), entre 

outros. Como conclusões iniciais, temos em Caetés (1933), S. Bernardo (1934) e Vidas Secas (1936), 

nas palavras de Antônio Cândido, uma vocação para a brevidade. Mas em Angústia (1936), a 

característica fundamental da linguagem em Graciliano não se faz de forma econômica. A construção 

de uma linguagem excessiva, aos olhos do autor alagoano, é de notória quebra paradigmática quanto 

a seu estilo conciso. À Angústia deve-se as devidas considerações o trabalho com a linguagem que o 

autor de certa forma adotou para compor seu romance de 36, desenvolvendo ao longo de quase 

duzentas páginas uma ficção em cuja harmonia dos elementos presentes na narrativa fundem-se, 

empregando um caráter original à produção dele, rendendo-lhe o Prêmio Lima Barreto, da Revista 

Acadêmica, ainda em 1936. 
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KATE CHOPIN E O CÂNONE LITERÁRIO NORTE-AMERICANO 

 

Juliana Dantas Rabelo (UFPB) 

julianadantasrabelo@gmail.com 

 

O trabalho analisa, à luz da Teoria Crítica Feminista, o processo de inserção da escritora Kate Chopin 

no cânone literário Norte-Americano. A partir de uma investigação de natureza bibliográfica sobre as 

transformações do cânone ao longo do tempo, mais especificamente entre o fim do século XIX e a 

década de 1980, e tomando como base as reflexões de Annette Kolodny (1986), Terry Eagleton 

(1983), Gabrielle Baldwin (1986), Thomas Couser (1996) entre outros, levanto questionamentos 

acerca dos critérios de inclusão e exclusão da autoria feminina no conjunto de obras literárias 

consideradas significativas para a cultura dos Estados Unidos. Para tal, analiso a experiência da 

escritora Kate Chopin. A escolha se deve pelo fato de Chopin ter sido marginalizada ainda em vida 

devido à repercussão negativa de seus trabalhos, sendo, no entanto, reconhecida como uma 

importante escritora do século XIX e incluída no cânone literário norte-americano a partir da década 

de 1970. Que “forças”, por assim dizer, contribuíram para a mudança de perspectiva acerca da 

produção literária dessa autora? Ou que contextos se apresentaram para permitir a inclusão de sua 

obra nos currículos de Literatura a partir de meado do século XX? Os movimentos sociais ocorridos 

na década de 1960, entre eles, a segunda onda do feminismo, preparam o terreno para que os valores 

e critérios que erigiram o cânone pudessem ser repensados. Nesse sentido, as reflexões elaboradas 

pela Crítica Feminista tiveram um importante papel não só ao questionar a formação do cânone 

literário norte-americano, mas também ao impulsionar sua mudança contribuindo para o 

reconhecimento, ainda que tardio, da literatura escrita por mulheres, a exemplo da própria Kate 

Chopin.  
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LITERATURA DE AUTORIA FEMININA EM CENA:  

NOTAS SOBRE A ESCRITA DE MAYARA VIEIRA 

 

Rivânia Maria da Silva (UFPB) 

rivanianess@gmail.com 

 

Mesmo vivendo no século XXI, tempo em que as mulheres finalmente estão conseguindo conquistar 

cada vez mais seu espaço de direito na sociedade, ainda existem muitas concepções conservadoras 

que tentam excluí-las de determinados espaços públicos, e que, por vezes, as sufocam quando se 

expressam livremente a respeito de determinados assuntos. Sendo assim, com o intuito de dar voz ao 

texto literário de autoria feminina, o presente trabalho objetiva analisar uma crônica da jovem 

escritora Mayara Vieira, visto que ela está inserida como uma das representantes de destaque da 

literatura paraibana produzida na atualidade. Isto posto, será analisado, especificamente, a crônica 

“Naquela mesa está faltando ela’s”, do livro Absolutamente Crônica (2017), discutindo como nela é 

exposta, com um tom de crítica, a interdição social de determinados ambientes à figura feminina; 

espaços que, de acordo com a opinião pública tradicional, são destinados aos homens. Para tanto, 

anterior à análise propriamente, será exposto um panorama acerca do gênero crônica e de suas 

características, objetivando mostrar a qualidade e importância desse gênero literário, intimamente 

relacionado ao cotidiano. Pretende-se, também, evidenciar a escrita de Mayara Vieira como uma 

forma de contribuir para a recepção crítica da produção literária de autoria feminina da Paraíba. Além 

disso, será ressaltado, ainda, a qualidade estética do referido livro, a sua singularidade, evidenciada 

tanto na linguagem quanto no uso refinado do humor, capaz de prender o leitor até a última crônica. 

E para respaldo teórico deste trabalho, serão utilizados autores como: Candido (2003); Costa (2008); 

Móises (1978); Sá (1997); Silva (2011); Bellin (2011) e Duarte (1987). 
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LITERATURA E NOVAS TECNOLOGIAS:  

ASSOCIAÇÃO DE POESIA, FOTOGRAFIA E DESENHO NO INSTAGRAM 

 

Manuella Mirna Enéas de Nazaré (UFPE) 

manuella.eneas@gmail.com 

 

Na era de multiplicidades em que vivemos, as novas tecnologias se impõem todos os dias no 

cotidiano. Com isso, o homem se depara com novidades que passam a fazer parte do seu modo de 

entender o mundo e se relacionar com ele. Como manifestação cultural humana, a literatura não se 

furtou a esse processo, dialogando com o presente e atendendo às suas demandas, frequentemente 

demonstrando novas maneiras de ser produzida e divulgada. Nesse contexto, se dá a associação da 

literatura com as novas mídias, abrindo novos horizontes literários, sendo as redes sociais um bom 

exemplo. Para este trabalho, escolhemos o Instagram e poesias de ZackMagiezi e de Clarice Freire 

(Pó de Lua), um pequeno recorte de poetas que integram esse suporte; eles têm muitos seguidores, 

um trabalho reconhecido pela crítica literária e publicações em livros. Suas poesias demonstram 

elementos navegativos e visuais na interação com o texto, proporcionando aos leitores e utilizadores 

uma situação mais dinâmica, participativa, interativa e imersiva. Nesse ambiente, a literatura se 

amplifica em possibilidades, sendo dotada de peculiaridade estética pela sua natureza híbrida e 

transdisciplinar. Então, este trabalho busca refletir sobre a relação literatura e tecnologia, a partir de 

algumas poesias-posts divulgadas na rede social Instagram, no caso as de ZackMagiesi e de Clarice 

Freire, que nos permitem discutir a associação criativa entre poesia, fotografia, desenho e 

intermidialidade. Para tanto, temos como suporte teórico alguns estudiosos: de arte e mídia, como 

Machado; de mídia na contemporaneidade, como Rush; de leitura literária, como Zilberman; entre 

outros sobre intersemiose. Além das próprias postagens dos poetas no Instagram. Este trabalho, assim, 

tem fundo qualitativo, exploratório e aplicado. Não se busca julgar ou qualificar, mas entender como 

funciona essa curiosa relação, cruzando essa produção poética com teorias e críticas da literatura que 

pensam sua associação às novas mídias.  
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METAPOESIA E CONSTRUÇÃO SIMBÓLICA NA POÉTICA DE ORIDES FONTELA 

 

Cleide Alves Queiroz Freire (UFPE) 

cleide.a.queiroz@gmail.com  

 

A poesia de Orides Fontela ainda está sendo desvelada, apesar de já ter sido reconhecida como grande 

poeta por críticos como Antonio Candido, sua obra permanece restrita aos meios acadêmicos, às 

leituras individuais de poetas contemporâneos e a poucos curiosos e amantes de poesia. A poeta 

paulistana, que publicou seu primeiro livro, Transposição, no final dos anos 60 do século passado, 

não se filiou a nenhum movimento literário e construiu uma poética com exímio rigor vocabular, 

enxuta – sua poesia é concisa, ao mesmo tempo simbólica e metalinguística –, a palavra está em 

evidência, em movimento e portanto é tema e recurso.  Desse modo, este trabalho tem como objetivo 

apresentar duas facetas da poesia de Orides que acreditamos ser suas bases poéticas: a metalinguagem 

e a construção simbólica. Para tanto, analisamos três poemas – Ludismo (1969), Cisne (1973) e 

Composição (1973) – que possibilitam ao leitor adentrar ao universo oridiano. O referencial teórico 

utilizado nas análises pautou-se em estudos já concretizados sobre a poesia de Orides Fontela como 

Bucioli (2003), Castro (2015), Golçaves (2014), e estudos sobre a construção simbólica e a poesia 

moderna/contemporânea que acreditamos serem teorias que dialogam com o trabalho poético de 

Orides: Andrade (2006), Bachelard (1997), Balakian (1985), Gomes (2006), Paz (2012), Pignatari 

(2005), Valéry (2011) e Sontag (2015). A metodologia utilizada foi o método qualitativo-

interpretativo: inicialmente seguimos um viés bibliográfico, com o levantamento de textos teóricos 

relativos à obra de Fontela e sobre poesia moderna/contemporânea, passando para a análise do corpus, 

observando as relações existentes entre os poemas, de modo a compreender como se dá o processo 

de escritura desses no que tange a metapoesia e a construção dos símbolos.  Após a análise, 

entendemos que a poesia de Orides Fontela congrega simplicidade e simbologia e que utiliza-se da 

própria palavra poética para desvelar o seu processo criativo. 

 

Palavras-chave: Metapoesia. Construção simbólica. (Des)construção.   
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MONOTONIA, MELANCOLIA E SOLIDÃO: UM ESTUDO DA IMAGEM EM 
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Na literatura nacional, há muito tempo o sertão do Nordeste tem figurado em obras importantes, 

sobretudo na prosa regionalista de nomes como Rachel de Queiroz, Graciliano Ramos, Euclides da 

Cunha, etc. Na Paraíba, especificamente, autores como José Lins do Rego e José Américo de Almeida 

colocam o estado entre os mais presentes quanto à representatividade da estática do sertão. 

Atualmente, a Paraíba se projeta no cenário nacional como uma ampla produção e publicação de 

literatura, sobretudo o gênero poesia. Tendo como foco de interesse essa produção, o objetivo deste 

trabalho é analisar, em poemas da obra Metáforas para um duelo no sertão (2012) do cajazeirense 

Linaldo Guedes, a presença da imagem monótona, melancólica e solitária e suas relações com o 

cenário do sertão, de forma a traçar um paralelo entre o cenário e o sentimento construído no poema. 

Tomaremos como corpus de análise poemas como Só, Curral, Os ferreiros e Lamento, nos quais esta 

temática está presente. Em termos metodológicos, nossa pesquisa se apresenta como bibliográfica, 

sendo realizada em fontes secundárias, como livros e periódicos, impressos ou virtuais. Como 

pressupostos teóricos e críticos, usaremos Cândido (1983), Albuquerque Jr. (2009), Barbosa Filho 

(2001), Freud (2011) e quaisquer outras discussões que a este trabalho forem necessários. Para melhor 

compreensão, situaremos Linaldo Guedes e sua obra no contexto histórico-literário paraibano. 

Concluiremos que, nos poemas analisados, como em grande parte dos textos do livro, o sertão se 

constitui como espaço físico ou memorialístico do sujeito lírico e que o sentimento melancólico, 

solitário e monótono está ligado intimamente às vivências a às experiências do homem sertanejo.  

 

Palavras-chave: Melancolia. Solidão. Poesia paraibana contemporânea. 
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Ao desenvolver uma culpa excessiva a cerca de determinado assunto, é natural doeu optar por 

reprimir sentimentos, desejos e vontades, e a partir disto, dar início a distúrbios neuróticos que fazem 

com que o indivíduo queira proteger-se excessivamente da realidade, criando assim um método de 

fuga ou martírio. Dessa maneira, a neurose pode interferir diretamente não só na vida de quem a 

possui, como também, na vida de outros seres próximos a pessoa neurótica. Podemos observar essa 

neurose obsessiva representada na composição de Margaret White, umas das personagens centrais 

do enredo da obra Carrie, a estranha (1974), do autor norte-americano Stephen King. Esta doença 

psíquica que toma conta do eu de Margaret, a mãe de Carrie, afeta diretamente na construção 

conflituosa das personagens (mãe e filha), conduzindo a ação diegética a partir de quadros de fuga 

da realidade. Com efeito, Margaret mergulha em mundo de crenças religiosas absurdas, que 

implicam em uma criação rígida e opressora da filha, pois a Carrie é imposta diversas proibições, 

privando-lhe de uma vida “comum” e incentivando-lhe ao fanatismo pelas obras divinas. Sufocada 

pelas neuroses da mãe, Carrie se torna a protagonista de uma tragédia que afeta toda a cidade em 

que vivia. Partindo dessas discussões iniciais, objetivamos desenvolver uma leitura interpretativa da 

obra de King a partir da categoria personagem, considerando o método crítico psicanalítico literário. 

Propomos discutir como resultado, neste trabalho de cunho bibliográfico, as configurações da 

neurose obsessiva, e como isto repercute na encenação da vida psíquica de Carrie, refletindo, 

consequentemente sobre as denegações e questionamentos da sociedade postos no tecido discursivo 

da linguagem literária. Para isto, utilizamos as ideias de Freud (1914), Freud (1924) e Kehl (2002). 
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Uma das marcas da produção pós-colonial nos países africanos em Língua Portuguesa é a 

representação de sujeitos que, sob o domínio colonial, tinham suas vozes silenciadas, a exemplo das 

mulheres, dos velhos, dos negros e das crianças. Nesses países, são muitos os autores e as autoras que 

têm não apenas representado esses sujeitos, mas os colocado como narradores e protagonistas das 

próprias histórias. Em Angola, por exemplo, destacam-se, nesse sentido, escritores como José 

Eduardo Agualusa, Ondjaki e Luandino Vieira. Este último, por exemplo, em obras como A Cidade 

e a infância, revisita a Luanda colonizada sob o olhar das crianças. De acordo com Vera Maquêa 

(2008), “em Luandino, cidade e infância estão intrincadas de tal modo que o espaço da cidade e o 

tempo da infância parecem tornar-se uma só categoria, entretanto, é a cidade, concretizada no desenho 

das ruas, que predomina como lugar das diferenças sociais, do preconceito e da segregação.” E é 

justamente a categoria do espaço que selecionamos para análise em um conto da obra em questão, 

intitulado “A fronteira do asfalto”, que trata da história de amizade de Ricardo, um rapaz negro, e 

Marina, uma jovem branca. Nele, o espaço físico da fronteira, como o próprio título aponta, representa 

também um espaço, uma barreira, social. Em termos metodológicos, nossa pesquisa se configura 

como bibliográfica, a partir de livros e leitura de artigos relacionados ao tema. Já o que se refere à 

fundamentação teórica, utilizamos como base Borges Filho (2008), Silva (2005) e Borges Filho 

(2008), que discutem o espaço no âmbito físico e social. Por fim, como resultados, constatamos a 

problematização, por meio dos sentidos da fronteira, da dicotomia entre o sujeito negro 

colonizado/oprimido e o sujeito branco colonizador/opressor, numa perspectiva de marcação das 

diferenças sociais e étnico-raciais. 
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O DISCURSO DE AFRODITE EM HIPÓLITO, DE EURÍPIDES, E A PRÁTICA DA 

IMPIEDADE COMO RAIZ DE TODOS OS MALES NA ANTIGUIDADE 
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O presente trabalho, através de uma investigação básica, tem por objetivo apresentar uma breve 

análise do discurso da grande deusa do amor, Afrodite, presente na obra Hipólito do poeta trágico 

grego Eurípides (séc. V a.C.), bem como apontar observações sobre a importância da prática da 

piedade na antiguidade. O discurso de Afrodite abre a narrativa da obra, no qual a divindade elenca 

as principais consequências advindas da impiedade praticada pela personagem principal, Hipólito. 

Sabemos, pois, que a prática do respeito e devoção pelos deuses foi o principal marco na antiguidade, 

através da qual as civilizações poderiam até mesmo obter êxito em suas conquistas e expansões. A 

falta dessa prática resultou em grandes tragédias, dentro das narrativas míticas, como uma forma de 

as divindades castigarem os povos pertencentes àquilo que hoje em dia chamamos por impiedade – 

termo vulgar como uma tradução de άσέβεια, do grego, e contrário ao sentido de pietas, do latim. 

Como aporte teórico, utilizaremos Nascer, Viver e Morrer na Grécia Antiga, de Maria Beatriz Borba 

Florenzano, Mito e Realidade e O Sagrado e o Profano, de Mircea Eliade, com o propósito de explorar 

a importância da prática do respeito e devoção aos deuses que se tinha na antiguidade e o que a falta 

de taisações poderiam ocasionar ao homem, algo que é apontado no discurso supracitado. 
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O referente trabalho buscou investigar a contribuição do escritor paulista Amândio Sobral (1902 -?) 

no percurso da literatura fantástica nacional e, evidenciar como se deu o início da literatura fantástica 

no cenário brasileiro. Foi de suma importância para a pesquisa constatar Sobral como um escritor 

fantástico, embora desconhecido, mas que contribuiu para o crescimento desse tipo de literatura no 

país. Para que os objetivos do projeto fossem alcançados, analisamos criticamente três contos 

presentes na obra Contos Exóticos, autoria de Sobral, lançada pela Editora Moderna em 1934. Os 

contos expõem diferentes categorias narrativas presentes na literatura fantástica, e frequentemente 

utilizados pelo autor: Os monstros, o medo, e a metamorfose, respectivamente observados nos contos 

“Do fundo do oceano”, “O homem que matou o morto” e “A estranha cavalgada de Ivan Palinsky”. 

No que concerne à abordagem teórica, contamos com os pressupostos de diferentes referências na 

linha de estudos do fantástico, tendo como principal norteador o crítico estruturalista Tzvetan 

Todorov (1980), também reputamos as considerações de H.P. Lovecraft (2016), acerca do medo, e 

dos estudiosos David Roas (2014), Selma Calasans (1988), Remo Ceserani (2004) e Irène Béssière 

(2012). As análises dos contos evidenciaram os preceitos todorovianos que classificam um texto 

como pertencente ao gênero fantástico. Sendo assim, constatamos que Sobral não apenas pode ser 

considerado um dos primeiros representantes da literatura fantástica no Brasil, na década de 30, mas 

foi possível observar o quanto sua literatura pôde contribuir para a consolidação do gênero em nosso 

país. Apesar do aumento do público leitor na área do insólito, muitos escritores brasileiros, que 

deixaram sua marca para o fantástico nacional, ainda são desconhecidos no panorama da crítica 

literária brasileira. Esta pesquisa visa contribuir para o reconhecimento do escritor Amândio Sobral, 

como um representante da literatura fantástica nacional. 
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O presente estudo utilizou o método da pesquisa bibliográfica com o objetivo de problematizar como 

a estrutura do mito está presente na literatura dos dias de hoje. Para isso, levantamos arcabouços 

teóricos de Mielietinsky (1987), Luckács (2000), Monfardini (2005), dentre outros, para perfazermos 

o percurso histórico de como o mito se comportou na literatura da antiguidade até a atualidade. Para 

isso, estudamos primeiramente qual seria a estrutura do texto literário a partir do artigo de Anco 

Vieira (2015) e dos estudos de Compagnon (2010) para entendermos como o mito se fazia presente 

dentro da esquematização proposta por esses teóricos. A partir desta breve análise, observamos que 

houve uma virada da ideologia literária em sua forma a partir principalmente do advento da 

psicanálise, uma vez que se tira o foco de um protagonista que antes caracterizava toda uma população 

para o sentimento de um indivíduo que, a nosso ver, não deixa de possuir um cunho universal. Dessa 

forma, constatamos que antes a literatura e o mito partiam de um ponto de vista universal em que os 

personagens representavam a totalidade de uma comunidade até o transporte desta estrutura, para 

uma representação de conflitos internos. Um abraço à subjetividade que consegue, mesmo assim, 

representar a todos nós.  
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O OLHAR E A LÍNGUA, AS MÁQUINAS PERVERSAS: 

UMA LEITURA ESQUIZOANALÍTICA DE A CIDADE & A CIDADE,  
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Nosso trabalho tem a finalidade de discutir o fenômeno da perversão nas instâncias do olhar e no uso 

da língua em A cidade & a cidade (2014), de China Miéville. Esta narrativa redesenha a geografia 

das cidades de UlQoma e Beszel que compartilham um mesmo território. A língua e o olhar ressoam 

como instrumentos de percepção sobre alteridades. Língua e olhar implicam nas sobredeterminações 

que suprimem a autenticidade dos sujeitos, em processos de negação do outro. As fórmulas perversas 

estão no cotidiano de ambas cidades: o ato de “desver” é exemplo desse duplo estado da perversão. 

A análise descritiva do romance passa por essas duas instâncias de sensações. Temos como base 

teórica a obra A cidade perversa: liberalismo e pornografia (2013), de Dufour, que versa sobre o 

conceito psicanalítico de perversão entendido como ato de transformação simbólica. No paralelo entre 

o olhar e a língua, notamos que as duas sensações se alinham, mas esgarçam a percepção. Por isso, a 

esquizoanálise - procedimento que considera as articulações entre o subjetivo (as sensações) e o social 

(os encontros nas cidades) - fundamentada por Deleuze e Guattari (2011; 2012), será ponto de apoio 

para esquadrinhar significações, como é a perversão,no interior da narrativa. Percebemos, por fim, 

que as experiências subjetivas localizadas no olhar e na língua se instituem como uma 

desterritorialização das sensações e que desterritorializam dois espaços distintos. Assim como a 

língua e o olhar convivem em um mesmo corpo, as duas cidades compartilham o mesmo território. 

Os duplos olhar/língua e UlQoma/Beszel são ramificações em direção ao horizonte do Real 

(DUNKER, 2016). 
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CONTO “NGLINA, TU VAI MORRER”, DE SULEIMAN CASSAMO 

 

Amanda da Silva Ferreira (UFPB) 

amandassilva0a1@gmail.com 

Renan Ferreira da Silva (UFPB) 

renanf.28@gmail.com 

Moama Lorena de Lacerda Marques (UFPB) 

moama@ccae.ufpb.br 

 

De acordo com Maria Fernanda Afonso (2010), no livro O conto moçambicano: escritas pós-

coloniais, o conto é um dos gêneros por excelência da literatura moçambicana; esta predileção seria 

fruto de uma série de fatores sociais, políticos e culturais; entre eles, um falho sistema editorial, que 

dificultava a publicação de obras de maior fôlego quantitativo, bem como questões estético-literárias, 

pois o conto seria o gênero que mais contempla vozes e experiências de lugares diferentes (AFONSO, 

2010). Desde a obra de João Dias, Godido e outros contos, passando por Nós matamos o cão tinhoso, 

de Luis Bernardo Honwana, até a produção contemporânea, a exemplo da de Mia Couto, Lília 

Momplé e Suleiman Cassamo, Moçambique tem nos apresentado contistas comprometidos (as) com 

as questões culturais do país. Cassamo, por exemplo, é reconhecido pela crítica por expressar nas 

suas obras um estilo híbrido, que exalta a sua terra, reinventa a língua do colonizador, utilizando, 

além do português, referências do vocabulário de línguas locais, e se debruça sobre os papeis da 

mulher em Moçambique. E são, justamente, esses papeis femininos que pretendemos analisar em 

nosso artigo, mais precisamente no conto “Nglina, tu vai morrer”, retirado da obra O Regresso do 

Morto. Nele, tendo como categoria de análise a personagem, discutiremos o lugar da mulher em 

relação a aspectos tradicionais da sociedade rural de Moçambique, em especial, o casamento. Em 

termos de metodologia, nossa pesquisa se apresenta como uma pesquisa bibliográfica, realizada a 

partir de fontes secundárias, do levantamento de referências já publicadas, a exemplo de livros e 

artigos científicos. Como base teórica, nós nos apoiamos nas discussões de Santana (2019), Afonso 

(2010), Costa (2008), Diogo (2010), Lacerda (2010), Santana (2019), entre outros que se mostraram 

importantes para análise pretendida. Como resultados, podemos constatar que a mulher representada 

por Suleiman Cassamo no conto em questão sofre, por meio da cultura do casamento constituído a 

partir do lobolo, uma espécie de processo de anulação e, até mesmo, escravização, cuja única saída 

encontrada é a morte.   
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O presente trabalho objetiva analisar os loopings recursivos presentes no conto Memento Mori, do 

escritor Jonathan Nolan. Os loopings recursivos são descritos por Wolfgang Iser (1996; 1999; 2002) 

na teoria da Antropologia Literária, em que os procedimentos de leitura são identificados a partir da 

análise da experiência estética proporcionada pela leitura de literatura. Logo, os loopings recursivos 

se integram na narrativa a partir da alternância entre as perspectivas textuais que possibilitam a 

transferência do texto para a consciência do leitor, através da estrutura denominada Tema e Horizonte 

(SANTOS, 2009; 2015; 2017). As perspectivas textuais são os pontos de vista em alternância no 

texto, a saber: o narrador, os personagens, o enredo e a ficção do leitor. O conto Memento Mori, no 

entanto, possui uma estrutura narrativa peculiar, em que as perspectivas textuais privilegiam os 

loopings, visto que estes também têm grande influência no enredo diegético. Os procedimentos 

metodológicos de análise são qualitativos, mensurados a partir da identificação dos loopings, 

seguidos da verificação das ações a partir da causa e consequência provocadas no enredo; e os efeitos 

produzidos na experiência estética em decorrência destes, privilegiando as perspectivas do narrador 

e do enredo, tendo em vista que estas se pronunciam com maior evidência no conto supracitado.  

 

Palavras-chave: Antropologia Literária. Looping Recursivo. Estudos Literários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
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Este trabalho tem por objetivo apresentar como tem sido e quais os desafios que se tem de trabalhar 

com o gênero textual “narrativa” em sala de aula, a partir, também, de uma análise fílmica. Entre 

outras razões, procura à luz de uma abordagem sistêmica de análise mostrar o quão é rico o trabalho 

em sala de aula por meio das narrativas literárias, proporcionando estratégias didáticas e 

metodológicas adequadas e eficazes ao contexto escolar. Por outro lado, mostraremos que o gênero 

textual “filme” pode ser um suporte muito eficiente para se trabalhar narrativas. Pensando nessa ideia, 

selecionamos como corpus o filme brasileiro “Central do Brasil” (1998) do cineasta Walter Salles. 

Como aporte teórico, nos apoiaremos nos postulados de Reales e Confortin (2011), Barthes (1985) e 

Brandão (2001) no que diz respeito ao estudo das narrativas em sala de aula. A metodologia 

empreendida, de caráter bibliográfico e analítico (a partir da análise de conteúdo), se dará da seguinte 

forma: selecionamos algumas cenas do filme supracitado e trabalhamos essas com os alunos; em 

seguida, foi pedido que os mesmos produzissem narrativas a partir de suas análises interpretativas. O 

estudo, portanto, mostra que as narrativas apresentadas, neste trabalho, como “memorialísticas” são 

importantes para que o aluno desperte a capacidade crítica de leitura e de interpretação textual e que 

é um recurso facilitador no processo de ensino e de aprendizagem, já que as memórias literárias estão 

enraizadas em seu processo de construção textual. 
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Nosso trabalho irá focar, por meio de análise da narrativa, em como se dá a formação de uma 

afirmação do conceito de “womanismo”(noção que consiste na preferência e amabilidade com a 

cultura das mulheres, sem ser excludente em relação ao homem) (WALKER, 1983) na obra A cor 

Púrpura (1982), de Alice Walker. O estudo retomará o contexto que possibilitou a construção de 

representações de uma sociabilidade a partir dos acontecimentos no entorno do feminino na narrativa, 

para demonstrar como se produziu um texto em que o problema de uma posição afirmativa do 

feminino negro na cultura americana se evidenciou como o fulcro desta obra. Para tanto, recorremos 

a estudiosas que versaram sobre essa questão em Walker, para nossa base de leitura crítica. Ramos 

(2009) e Gomes (s/a) discutem aspectos como a dupla discriminação sofrida pela mulher (gênero) 

negra (raça). Essa retomada nos permite analisar a obra seguindo sua imanência, ou seja, o debate 

inerente ao texto, constituinte de uma reflexão sobre um segmento marginalizado (mulher-negra) e 

que irá refletir sobre a relevância do feminino em um contexto de dificuldade e superação. Além da 

análise, faremos uma cartografia dos acontecimentos que impulsionaram o “womanismo” na 

narrativa, baseando-nos na categoria de acontecimento - o sentido que mantém relação com a 

linguagem e o que esta diz das coisas - desenvolvida por Deleuze (2007), sabendo que o 

acontecimento é determinante no surgimento desta nova sociabilidade no segmento feminino negro, 

fazendo emergir uma relação de amorosidade entre as mulheres negras representadas nesse romance 

epistolar, vetor de uma mensagem de transformação e superação. 

 

Palavras-chave: “Womanismo”. Acontecimento. Transformação. 
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REVENDO A HISTÓRIA PELA LITERATURA: ELEMENTOS METAFICCIONAIS NO 

ROMANCE HISTÓRIA DO CERCO DE LISBOA, DE JOSÉ SARAMAGO 

 

Rosemeri Verissimo (UFPB) 

rosemeriverissimo@outlook.com 

Masenildo Soares (FACAP) 

masenildo@hotmail.com 

 

Partindo do pressuposto de que os limites entre as áreas de conhecimento nem sempre são bem 

definidos, entendemos que as fronteiras entre Literatura e História, ciências cuja origem reside na 

linguagem, são fluidas de modo que se entrecruzam entre si. Sendo assim, tal relação de interseção 

torna-se objeto de obras literárias que tomam a História como base de construção narrativa, a saber, 

o romance histórico e/ou a metaficção historiográfica. Desse modo, ao romance História do Cerco 

de Lisboa (2011), de José Saramago, denominado romance de metaficção historiográfica, são 

incorporadas estratégias metaficcionais que confluem para um dos objetivos do gênero que é 

questionar e/ou ressignificar os papéis da História, da Literatura, do historiador, do literato e afins. 

Por isso, é nosso intento identificar a ocorrência de tais elementos no texto e explaná-los, a fim de 

analisar como contribuem para a revisão do fazer historiográfico. Para isso, realizamos pesquisa 

qualitativa de cunho bibliográfico no âmbito da narratologia e do gênero metaficcional, por meio de 

análise conteudista dos seguintes autores: Hutcheon (1991; 1984; 2000), Waugh (1988), Bernardo 

(2010), Reichmann (2017) e Reis & Lopes (1988), cujas contribuições foram aplicadas inicialmente 

à leitura e, por conseguinte, à análise do texto literário que compõe o nosso corpus. Ademais, 

poderemos perpassar outros autores/as que nos sejam necessários/as. Como resultados, previamente, 

apresentamos que o romance saramaguiano em sua configuração estilística possui camadas narrativas 

que são paralelamente desenvolvidas como uma forma de autorreflexão e autorreferência, as quais 

constituem algumas das qualidades do fenômeno metaficcional. 

 

Palavras-chave: Metaficção. Narratologia. José Saramago. 
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SINGELEZA E ENGAJAMENTO EM CÂNDIDO PORTINARI: 

UM OLHAR EXPRESSIONISTA 

 

Deividy Ferreira (UFPE) 

deividyferreira@outlook.com 

 

Este estudo tem o intuito de analisar 03 (três) quadros do pintor brasileiro Cândido Portinari, com 

vistas a demonstrar a importância da análise dessas obras na e para a compreensão histórica, social e 

estilística da pintura, a partir de um levantamento crítico sobre as características das obras desse pintor 

e o contexto social em que ele desenvolveu seus trabalhos. É ainda de nosso interesse destacar a que 

escola estilística de pintura Portinari pertenceu, para assim evidenciarmos consubstancialmente a 

relevância de sua obra no meio/cenário artístico e social. Como aporte teórico-metodológico, nos 

respaldaremos nos postulados de Dondis (1997), Murari e Pinheiro (2012), Couto (2005) e Teixeira 

(2015), estudiosos com questões voltadas à análise de obras artísticas em caráter de crítica. Seguindo 

esse direcionamento, o presente trabalho tece uma análise descritivista, tendo como corpus as obras 

que serão analisadas. O trabalho está organizado da seguinte forma, a saber: a) traremos uma 

abordagem breve do que se trata o movimento expressionista; b) apresentaremos Cândido Portinari 

enquanto pintor e figura expressionista e por fim c) analisaremos as 3 (três) obras de Portinari à luz 

das características expressionistas. Em termos conclusivos, fica evidente, portanto, o caráter 

engajador e singelo de Portinari na confecção de suas obras, pois foi possível perceber a partir da 

análise o quão multifacetado Portinari é. Podemos afirmar que as obras de Portinari situam-se do 

expressionismo engajado ao expressionismo singelo.  

 

Palavras-chave: Cândido Portinari. Expressionismo. Análise de obras artísticas. 
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SOBRE O CONTINENTE: AS AVENTURAS DO CONHECIMENTO, DO TEMPO E DO 

VENTO NA OBRA DE ÉRICO VERÍSSIMO 

 

Camylla Herculano C. de Barros (UFPE) 

camylla.herculano@gmail.com  

 

Chegamos ao romance O continente com o desejo de conhecer um mundo diferente. Estrangeiros em 

nossa própria terra, onde nos ajoelhamos sobre a fictícia narrativa e tentamos delimitar sentimentos, 

viagens e vontades. Buscamos entender como Erico Veríssimo é rodeado pelo universo de tradições 

do Rio Grande do Sul, e como vai criando em sua narrativa não contar fatos, mas gerar uma discussão 

crítica através da linguagem incisiva, esclarecedora e amplamente detalhada, uma história que passa 

por uma região, mas que ganha um dimensão universal. Nascido em Cruz Alta, no Rio grande do Sul, 

em 1905, Erico Veríssimo publica em 1949, o primeiro volume da sua trilogia, considerada pela 

crítica especializada como a mais importante de seu acervo: O Continente, o que aqui estudaremos. 

O enredo abrange 150 anos de história e em linhas literárias, fala-se da formação, identidade e 

personalidade do gaúcho enraizado em uma cidade fictícia chamada de Santa Fé. Assim, amparando-

nos nos estudos de Lukács (2000, p.10) acerca do dito “romance histórico”, ele nos afirma que é 

caracterizado por narrar o passado e pela citação de personagens da história. Apesar de caracterizado 

como romance histórico, remamos na tentativa de mostrar que Veríssimo não demonstrava uma 

preocupação estética, e sua obra não deve ser considerada historiográfica, não se trata da história 

dando sentido à literatura, mas da literatura dando sentido à história. Nosso objetivo mergulha 

também no entendimento do caráter mimético traçado entre a cidade imaginária e sua cidade natal, 

compreendendo como espaço que é estruturado. Assim usaremos para construção do artigo, Sartre e 

sua idéia sobre os paradoxos do homem no mundo, Bakthin e sua Estética da Criação, o crítico 

Antônio Candido e sua obra Brigada ligeira e mergulharemos nos conceitos como literatura 

historiográfica, narrativa, mito, arquétipo através de uma analise bibliográfica.   

 

Palavras-chave: Erico Veríssimo. Literatura. História. 
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TERTULIANO MÁXIMO AFONSO E O MUNDO GLOBALIZADO: UMA ANÁLISE DA 

IDENTIDADE EM “O HOMEM DUPLICADO”, DE JOSÉ SARAMAGO 

 

Yasmin de Andrade Alves (UFPB) 

yasminandradealves99@gmail.com        

Luciana Eleonora de Freitas Calado Deplagne (UFPB) 

lucianaeleonora@yahoo.com.br 

 

A obra intitulada “O homem duplicado” (2002), de José Saramago, pode ser considerada uma 

denúncia de traços sociais definidos pelo mundo globalizado, introduzindo ao “sujeito novo” os 

aspectos valorizados pela sociedade contemporânea. Tendo em vista o questionamento acerca da 

imagem social dentro de uma sociedade líquida, Bauman (2013) destaca a construção da identidade 

a partir do enriquecimento da moral, considerando a necessidade do “eu” contemporâneo de 

reafirmação, indício de morte do anonimato, aspecto presente nas relações entre Tertuliano Máximo 

Afonso (personagem principal) e António Claro (o “duplicado”). Com o objetivo principal de 

investigar a construção da identidade deste indivíduo globalizado, destaca-se a necessidade da busca 

constante pela novidade (justificada pela velocidade global que o acompanha), refletida nos aspectos 

subjetivos do ser, na subjetividade do Eu, que, para Freud (1930), é um sentimento autônomo e bem 

demarcado de nós mesmos que estabelece uma relação entre mundo interno e mundo externo. 

Analisando o conceito do Eu e sua relação com o mundo globalizado, tem-se como fundamental o 

ideal de “sentimento oceânico” existente na construção da personagem principal e definido por Freud 

(1930) como um sentimento de união e vinculação indissolúvel com todo o mundo exterior. O 

trabalho é desenvolvido a partir da pesquisa bibliográfica e adotará como referencial teórico 

abordagens de cunho sociológico e psicanalítico, partindo da categoria analítica “identidade”, 

segundo Zygmunt Bauman, e do conceito freudiano de “sentimento oceânico”, presentes na 

construção da personagem Tertuliano. Inclui breve contextualização da narrativa, exposição dos 

personagens, fundamentação teórica e análise da relação entre o personagem principal e o mundo 

exterior. Assim, estabelece-se uma reflexão entre o fim ao qual foi levado Tertuliano e suas 

semelhanças com o comportamento do indivíduo dentro do mundo globalizado, tendo como resultado 

a conclusão de que a modernidade proporciona o questionamento da individualidade, que é, como na 

obra, duplicada.  

 

Palavras-chave: José Saramago. Identidade. Sentimento oceânico. 
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TESSITURAS DA AUTODESTRUIÇÃO: UM ESTUDO DO SUICÍDIO NOS CONTOS A 

PEDRA DA BRUXA E O PÁSSARO, DE LYA LUFT 

 

Yago Viegas da Silva (UFPB) 

yagoviegas.ufpb1@gmail.com 

Amanda Ramalho de Freitas Brito (UFPB) 

amandaramalhobrito@gmail.com 

 

O silêncio dos amantes, publicado em 2008, é um livro de contos da escritora brasileira Lya Luft no 

qual a morte e o suicídio são temas presentes. Com efeito, o suicídio é visto como o desfecho de um 

estado já melancólico. De acordo com Quinet (2002), a melancolia relaciona-se com a expressão 

negativa das pulsões de autodestruição. Ideia em conformidade com a discussão de Freud (2010) em 

Luto e Melancolia, ao deslindar a perda da autoestima como pressuposto composicional da 

melancolia, desencadeando hostilidade dirigida ao próprio eu, que no retorno de investimento objetal 

procura destruir a parte do ego identificada com o objeto de amor perdido. Por isso, Klein (1981, 

p.23) entende que “as fantasias subjacentes ao suicídio tendem a salvar os objetos bons interiorizados 

do ego que se acha identificados com objetos também, e destruir a outra parte do ego identificada 

com o id e os objetos maus". Nesse sentido, o suicídio é entendido como uma estrutura pulsional 

desnudada. Frente a essas discussões, o objetivo deste trabalho é analisar, pelo viés da psicanálise 

freudiana, o suicídio e suas relações com a trama nos contos A pedra da bruxa e O Pássaro. Este 

trabalho é de cunho qualitativo, pois busca analisar e refletir sobre o suicídio e seus desdobramentos 

nos contos estudados, procurando investigar as tessituras do silêncio no suicídio e a sua relação com 

o corpo melancólico. Constataremos que o suicídio nos contos analisados passa por uma 

ressignificação, de modo que é possível estabelecer uma relação entre sua causa e seus 

desdobramentos na vida dos que são, de alguma maneira, afetados pela morte voluntária dos 

personagens. Para este trabalho tomaremos como referenciais teóricos Quinet (2002; 2009), Soler 

(2007) e Freud (2010). 

 

Palavras-chave: Silêncio. Suicídio. Melancolia. 
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UMA CRÍTICA À SOCIEDADE BUROCRÁTICA: ANÁLISE DOS CONTOS O 

EX-MÁGICO DA TABERNA MINHOTA E MEMÓRIAS DO CONTABILISTA PEDRO 

INÁCIO DE MURILO RUBIÃO 

 

Joaz Silva de Melo (UFPB) 

joazsy@gmail.com 

 

Sobre a literatura, Derrida propôs em Essa estranha instituição chamada literatura que esse tipo de 

escrita é especial, pois permite dizer qualquer coisa, transmitir qualquer mensagem sem preocupação 

com censuras ou modalizações. Ao longo da história brasileira, a literatura foi utilizada para diversos 

fins, como formação de identidade nacional, no Romantismo e no Modernismo; denúncia dos males 

da escravidão, na Terceira Geração do Romantismo; entre outros. De forma análoga, a Literatura 

Fantástica, de acordo com Volobuef (2000), possui um mecanismo de desautomatização do leitor, 

através de seu texto insólito. Assim, através desse gatilho que traz a atenção do leitor para o que o 

texto quer mostrar, o escritor mineiro Murilo Rubião escreveu contos que criticam o de vida moderno, 

no qual o consumo, a burocracia, a beleza exterior, entre outras coisas são valorizadas em detrimento 

da vida humana. À luz dos estudos do Fantástico, partimos do contexto sócio-histórico apresentado 

nos contos, contrastando a visão de Modernidade apresentada por Bauman (2011) com o 

comportamento das personagens e sua relação com as situações do mundo em que vivem. Através de 

uma leitura alegórica dos contos de Rubião “O ex-mágico da taberna minhota” e “Memórias do 

contabilista Pedro Inácio”, encontramos críticas à sociedade que analisa através de valores monetários 

os momentos de felicidade, de amor ou de paz. De acordo com a visão do Ex-mágico, o suicídio é 

melhor do que ser servidor público. Assim, nessa teia de críticas, analisamos os contos rubianos com 

uma visão social e literária, buscando entender a censura apresentada nessas narrativas. Assim, 

concluímos que as narrativas de Rubião podem ser vistas como críticas à burocracia inerente à vida 

moderna. Nosso aporte teórico está embasado em: Todorov (2006), Roas (2014), Benjamin (2011), 

Bauman (2004), Arrigucci (1974). 

 

Palavras-chave: Fantástico. Alegoria. Murilo Rubião. 
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UM GUARDA-CHUVA, UMA CADEIRA E UMA SAUDADE: ILUSTRAÇÕES DE AVÔS 

NA LITERATURA INFANTIL 

 

Risoneide Ribeiro do Nascimento (PPGLE-UFCG)1 

risoneideribeiroufcg@hotmail.com 

Márcia Tavares (PPGLE-UFCG)2 

tavares.ufcg@gmail.com  

Alexsandra de Melo Araújo (PPGLE- UFCG)3 

alexsandradmelo@gmail.com 

 

A literatura infantil constrói com os seus recursos ficcionais e ilustrados a possibilidade de ser 

plurissignificativa, permitindo ao leitor interpretar e dar sentido à vida e ao mundo. Em sua realização, 

o livro ilustrado infantil é carregado de elementos que permitem abordar temáticas relacionadas com 

as vivências do leitor e com a realidade do contexto presente na sociedade. Essa elaboração se 

estabelece no livro ilustrado, a partir dos seus elementos constitutivos, o texto escrito e a imagem.  

Durante muito tempo, a ilustração foi considerada como um auxiliar visual, uma espécie de suporte 

para o texto verbal. Atualmente, reconhece-se que a ilustração não deve desempenhar uma função 

meramente auxiliar ou secundária, mas estabelecer uma verdadeira interação com o texto escrito. 

Partindo destes pressupostos, nossa leitura consistirá em uma análise do diálogo existente entre o 

texto verbal e a ilustração no livro infantil, considerando que este é fundamental para a formação 

leitora crítica e reflexiva da criança. Para tanto, analisaremos as representações dos personagens e a 

configuração dos temas nos livros O guarda-chuva do vovô (2008) da autora Carolina Moreyra e 

ilustração de Odilon Moraes e Vovô (2011), do autor e ilustrador John Burningham, com tradução de 

Claudio Alves Marcondes. Nos dois enredos o tema proposto é a morte do avô e diante desta perda a 

construção da memória afetiva das duas netinhas. Para fundamentação sobre literatura infantil 

utilizamos Aguiar (2001) e Colomer (2007), sobre formação de leitores literários Cademartori (2010), 

Tinoco e Sterphani (2016), sobre imagem e livro infantil nos embasamos em Ramos (2013), 

Nikolajeva e Scott (2011) e Tavares (2018), entre outros. Em nossos resultados, identificamos, 

comumente, alguns recursos de metonímia para significar a ausência dos avôs e uma configuração da 

morte permeada pela perspectiva infantil tanto na apresentação dos fatos, quanto na condução do 

enredo.  

Palavras-Chave: Literatura Infantil. Livro Ilustrado. Formação do leitor. 
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VIÇOSA NO CONTEXTO DE GRACILIANO RAMOS: O FILME SÃO BERNARDO (1972)  

  

Yvilly Rayane Cordeiro da Nascimento Silva (UNEAL)  

yvillycordeiro@gmail.com 

Orientador, Cristiano Cezar Gomes da Silva (UNEAL)   

cristianocezar.pe@bol.com.br 

  

 

  

Objetiva-se neste artigo realizar uma análise de alguns cenários, antes e depois, nos locais onde se 

realizaram as gravações para o filme São Bernardo (1972), na cidade de Viçosa, em Alagoas, 

adaptação cinematográfica produzida pelo diretor Leon Hirzsman. Visando, assim, uma melhor 

compreensão das relações entre a literatura e o cinema a partir da obra literária São Bernardo (1934), 

de Graciliano Ramos. O romance também aborda contextos sociais, onde o personagem principal 

Paulo Honório passa por uma drástica mudança de vida. Neste sentido, no desenvolvimento desta 

pesquisa, será realizado metodologicamente um estudo de cunho bibliográfico sobre a obra de 

Graciliano Ramos com o referencial teórico embasado nos pressupostos de estudiosos que abordaram 

a temática da transposição da obra literária para o cinema, bem como a produção graciliânica, com 

ênfase no romance publicado em 1934, tais como Antônio Cândido (2006), Eduardo Vilela (1992), 

Marcos Silva (1992), Carlos Eduardo Japiassu (2016), André Bazin (2018), entre outros. A adaptação 

literária faz uma transposição da obra escrita para a linguagem do cinema, sendo uma baseada na 

escrita e a outra no uso da produção audiovisual, ambas têm significados distintos, linguagens 

singulares e complementares. Dessa maneira, busca-se uma contribuição à temática que atualmente 

vem ganhando mais espaço na érea acadêmica, dentro dos estudos literários com uma ênfase na 

interdisciplinaridade.   

  

  

Palavras-chaves: Literatura. Cinema. São Bernardo. 
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ET 3 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
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A IMPORTÂNCIA DA FONÉTICA ACÚSTICA PARA ANÁLISE DE DADOS ORAIS NO 

ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

 

AnildaCosta Alves (UFPB) 

anildacosta16@gmail.com 

Rubens Marques de Lucena (UFPB) 

rubenslucena@yahoo.com 

 

Falantes com a estrutura linguística materna já arraigada podem apresentar dificuldades em 

reconhecer algumas distinções existentes entre uma língua e outra. Esta dificuldade pode estender-se 

à forma como indivíduos processam produções orais, visto que a estrutura mais fortemente 

estabelecida, a língua materna, pode operar sobre a estrutura menos arraigada, a língua-alvo. Este 

trabalho é um estudo piloto, que tem como objetivo investigar como se dá o julgamento de produções 

orais de aprendizes brasileiros de inglês (L2) por parte de pesquisadores na área da linguística através 

de dois tipos de análise: perceptual e acústica. O foco da análise concentra-se no nível silábico, onde 

os colaboradores são solicitados a julgar, primeiramente com base na análise perceptual (oitiva), se 

as produções dos aprendizes apresentam vogais epentéticas. Após o julgamento de oitiva, os 

participantes terão acesso à análise acústica das mesmas produções com o uso da ferramenta 

computacional Praat (BOERSMA & WEENINK, 2014) para a comprovação ou não dos julgamentos 

iniciais. Os resultados dessa amostra comprovam a importância da fonética acústica como uma 

importante ferramenta metodológica para pesquisas que envolvem alguns tipos de análise de voz. O 

estudo tem como base teórica as ideias de MacWhinney (2004), ao tratar do processamento em L2, 

de Alves (2012), ao discorrer acercada abordagem linguística da L2, e de Barbosa e Madureira (2015), 

no que concerne à análise acústica.  

 

Palavras-chave: Análise acústica. Análise perceptual. Língua inglesa. 
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CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ACENTUAÇÃO DAS PALAVRAS 

NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA EM NÍVEIS ELEMENTARES NO PROJETO DE 

EXTENSÃO – DLEM/UFPB 
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Barthyra Cabral Vieira de Andrade (UFPB) 

barthyracabral@outlook.com 

 

O presente trabalho tem como objetivo ilustrar a experiência de estágio-pesquisa desenvolvida no 

Projeto de Extensão Língua Inglesa para a Comunidade, ofertado pelo DLEM, no Campus I da 

UFPB. O projeto constitui-se em curso de línguas e busca acolher tanto a comunidade acadêmica 

interna, quanto a comunidade externa. As ações do projeto também têm como objetivo a formação 

docente dos estudantes de Letras - Inglês. Tendo em vista a atitude de muitos professores sobre a 

questão de acentuação no inglês seja seu adiamento até os níveis mais avançados, consideramos vital 

a conscientização sobre a importância deste fenômeno, bem como seu ensino desde os níveis 

elementares. Isto posto, compreendemos que o trabalho com textos orais também  pode e deve ser 

realizado a partir de uma perspectiva de letramento  (DUBOC, 2015; SOARES,  2003; GOULART, 

2014; KLEIMANN, 2008). Assim, saber usar corretamente a acentuação facilita o processo de 

aprendizagem, bem como promove uma melhor capacidade leitora dando voz ao aluno a fim de 

trabalhar sua autonomia de maneira mais eficaz, com fins para um desempenho mais efetivo nas 

diversas esferas sociais em que este aluno esteja inserido e que precise fazer uso do inglês; uma vez 

que a acentuação das palavras pode diferenciar itens gramaticais, bem como itens lexicais e, 

consequentemente, interferir na compreensão. O trabalho realizado tem em vista uma abordagem 

discursiva dos fenômenos fonético-fonológicos e dessa forma aspectos dessa natureza são levados 

para sala de aula, a exemplo de itens que ao serem acentuados de maneira diferente, tem sua 

significação e/ou classe gramatical alterada; objetivando conscientizar e instrumentalizar os alunos 

para uma prática de linguagem mais efetiva. Tal abordagem abre espaço para discussões sobre a 

pertinência da conscientização mais precoce sobre acentuação em sala de aula e também discussões 

outras sobre a repercussão dos estudos do letramento face aos textos orais.  

  

Palavras-chave: Língua inglesa. Acentuação. Letramento 
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LEITURA E INTERPRETAÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL CHARGE NAS AULAS DE 

LÍNGUA INGLESA:  

A LINGUAGEM VERBAL E NÃO VERBAL ENCONTRADA  

NO GÊNERO TEXTUAL CHARGE 

 

Tanise Gomes Lira (UFPB)  

taniseglira@yahoo.com.br 

 

O profissional da educação, especificamente, o professor de línguas estrangeiras sempre enfrenta 

dificuldades relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem dos seus alunos. Considerando esta 

problemática, é importante destacar que, apesar de o dia a dia escolar deste profissional ser cansativo 

e constituído, muitas vezes, por aulas repetitivas, ministradas com enfoque na Norma Culta, é 

interessante que o professor trabalhe paralelamente com a Gramática e a interpretação de textos – 

destacando o uso coloquial da língua estrangeira. Já que professores e professoras enfrentam, entre 

tantos problemas, a falta de interesse entre parte dos alunos e a falta de recursos que vão além da sala 

de aula, este trabalho destacou a importância do uso de um gênero como alternativa nas aulas de 

língua inglesa. A charge é um recurso atraente graças à sua estrutura que envolve a crítica de forma 

irônica e satírica. O presente artigo traz um relato de experiência que poderá auxiliar professores desta 

e de outras disciplinas, apontando os benefícios do uso do gênero charge como um recurso no 

processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. Este trabalho tem como fundamentação 

teórica os princípios do Interacionismo Sociodiscursivo e toma por base textos de autores como 

Bronckart (1999), Bakhtin (2003) e outros autores que nos permitiram pontuar alguns motivos pelos 

quais algumas charges podem ser consideradas de fácil compreensão por alguns alunos e de difícil 

interpretação por outros. Este artigo trará os resultados de exercício que foi realizado em quatro aulas 

com alunos de 9º ano do Ensino Fundamental.  

 

Palavras-chave: Ensino. Línguas estrangeiras. Charge. 
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A LIBRAS COMO FORMA DE SOCIALIZAÇÃO ENTRE SURDOS E OUVINTES 

 

José Max Lima de Brito (UEPB) 

josemaxlb@gmail.com 

Viviane Silva Cabral (UFPB) 

vivianesilvacabral@gmail.com 

Francyllayans Karla da silva Fernandes (UNIPÊ)  

francyllayans@gmail.com 

 

A presente pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica com abordagem qualitativa, 

e aplicada, para isso utilizou-se da leitura de obras que abordam o tema em questão e enfatizam a 

importância da Libras no processo de socialização da comunidade Surda com a comunidade ouvinte. 

Esse trabalho tem por objetivo mostrar que a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é um meio de 

comunicação, a qual todos os indivíduos devem aprender, pois promove a junção comunicativa com 

a sociedade em geral. Sabendo que a principal forma de diálogos dos surdos é a Libras, a pesquisa 

buscou perceber o desenvolvimento comunicativo entre surdos e ouvintes em um espaço escolar, para 

isso, usamos como base alguns autores para como, Sacks (2010), Pereira (2011), Inês (2011), Rector 

(1985). Diante das informações, esse trabalho irá constatar que é através da língua de sinais que os 

surdos e ouvintes podem fortalecer seus vínculos sociais em uma troca de saberes, cultura, entre 

outros elementos. Portanto, o conhecimento e aprendizado dessa língua facilitarão a comunicação 

diária desses alunos que utilizam outra língua, não só na escola, mas em todos os espaços da 

sociedade. 

 

Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais. Comunicação. Socialização. 
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ELEMENTOS DE MEDIAÇÃO NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS EM LIBRAS 

 

Alexsandra de Melo Araújo (UFCG) 

alexsandradmelo@gmail.com 

Márcia Tavares (UFCG) 

tavares.ufcg@gmail.com 

Risoneide Ribeiro do Nascimento (UFCG) 

risoneideribeiroufcg@hotmail.com 

 

Comumente, a contação de histórias se configura como o primeiro contato da criança com os livros 

e com a leitura. Mesmo sem ter acesso ao deciframento de códigos, ela pode entender o enredo, fazer 

inferências e criar novos fatos. Assim, percebe-se a importância da contação de histórias de textos 

literários na infância, como um marco da inserção delas no mundo da leitura. O meio digital tem sido 

uma ferramenta importante nesse processo, principalmente, para crianças surdas. O presente artigo 

apresenta como objetivo discutir aspectos de mediação presentes em vídeos de contação de histórias 

em Libras, disponíveis no canal do Youtube. Para tanto, destacamos o canal Mãos Aventureiras. O 

vídeo analisado foi O livro dos sentimentos, que aborda os conflitos sentimentais das crianças e como 

é importante compartilhá-los com outras pessoas. A abordagem dessa pesquisa é qualitativa de 

natureza descritiva. Para fundamentação utilizamos Sisto (2012) sobre contação de histórias, Petit 

(2008) sobre mediação e Altieri (2013) sobre leitura em ambientes digitais. O resultado nos levou a 

concluir que a contação de histórias em Libras, disponível no contexto digital, aponta que os 

acessórios utilizados e o livro são elementos fundamentais na mediação do contador de histórias em 

Libras. 

 

Palavras-chave: Contação de histórias. Mediação. Libras. 
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GÊNEROS TEXTUAIS E LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS:  

ANÁLISE, REFLEXÃO E PROPOSTAS SOBRE O ENSINO DE LIBRAS 

 

Izabel Cristina Barbosa de Oliveira (UAB) 

izabel_cbarbosa@hotmail.com 
 

Os gêneros textuais são fenômenos históricos relacionados à vida sócio-cultural e que apresentam 

aspectos sócio-comunicativos caracterizados por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e 

composição próprios (MARCUSCHI, 2002). Dominar um gênero equivale a comunicar-se de 

maneira mais adequada ao seu contexto de uso (MARCUSCHI, 2008). Desta maneira, o ensino da 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), deveria também estar embasado na aprendizagem de gêneros 

textuais adequados ao contexto comunicativo. Para que possamos dominar os gêneros, é necessário 

conhecer suas características, formas e contexto de uso. A estrutura formal e as sequências 

linguísticas que constituem os diversos gêneros textuais oferecem recursos para apresentar 

informações e interagir com os outros (PINTO, 2003). Para isto, é fundamental que o aluno saiba 

lidar com os textos e gêneros em todos os ambientes (COSCARELLI, 2009). É necessário refletir se 

o ensino de LIBRAS está sendo eficiente a fim de formar pessoas que possam se comunicar com 

surdos, assegurando o processo de integração efetiva deste indivíduo na sociedade. Cabe ao professor 

habilitar o aluno a utilizar a LIBRAS para se comunicar em contextos distintos (FELIPE, 2001). Nesta 

perspectiva, para o desenvolvimento deste trabalho, foram escolhidas aleatoriamente duas apostilas 

de nível básico para o ensino de LIBRAS, de duas instituições públicas federais. Os objetivos foram: 

analisar como é oferecido o ensino de LIBRAS nas duas apostilas; observar quais gêneros estão 

presentes para o processo de ensino-aprendizagem de LIBRAS; e, propor o ensino de libras a partir 

de gêneros textuais. Como resultado, percebemos que nenhuma das apostilas baseia-se na utilização 

de gêneros textuais para o processo de ensino-aprendizagem de LIBRAS, além de seguirem o mesmo 

padrão ou o mesmo passo a passo para ensinar os assuntos a serem transmitidos, é necessário utilizar-

se de outras abordagens a fim de desenvolver um ensino de LIBRAS mais instigante e significativo. 

 

Palavras-chave: Gêneros textuais. LIBRAS. Ensino-aprendizagem. 
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A ERA DIGITAL E AS GÍRIAS DAS REDES SOCIAIS 
 

Carlos Roberto Gonçalves da Silva (UFCG) 

borges.carlosroberto9@gmail.com 

Luciene Maria Patriota (UFCG) 

ene.patriota@yahoo.com.br 

 

Em termos gerais, a tecnologia não é algo exclusivo da atualidade. Com o advento da Era Digital, 

entretanto, as tecnologias de comunicação se multiplicaram e nos forçaram a realizar uma série de 

adequações às novas formas de interação por meio da palavra. No que concerne à Comunicação 

Mediada pelo Computador (CMC), destacamos, neste trabalho, um dos componentes dessa interação, 

presente nas mais diversas redes sociais digitais – a gíria, um vocábulo tipicamente oral, de caráter 

efêmero, criptológico e original. Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo identificar quais as 

principais gírias que circulam no Facebook e Whatsapp; e observar o efeito causado na interação por 

meio do uso desses vocábulos. Utilizamos, como base teórica, autores que estudaram o fenômeno 

sociolinguístico da gíria, como Preti (1984, 1998, 2004) e Patriota (2006) e autores que teorizam 

sobre o letramento e a comunicação digital, como Galli (2005), Marcuschi (2005) e Ribeiro (2012), 

além de outros trabalhos relacionados a redes sociais. Nossa metodologia consiste numa pesquisa 

descritiva-interpretativa, com abordagem qualitativa, cujo corpus de análise é composto por gírias 

presentes em publicações e conversas nas redes sociais supracitadas, com o ocultamento dos nomes 

de usuários.  Como na ocasião do envio deste resumo a pesquisa ainda encontra-se em andamento 

(PIBIC – 2018/2019), esperamos, com esta pesquisa, situar a gíria como importante componente da 

interação verbal nas redes sociais, distanciando-se de uma perspectiva prescritiva e normativa frente 

a esse uso, mas mostrando-a como um elemento linguístico essencial para a interação nestes meios. 
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ESTILOS DE APRENDIZAGEM E EAD: VISLUMBRANDO O CAMINHO PARA A 

APRENDIZAGEM ADAPTATIVA 

 

Izabel Cristina Barbosa de Oliveira (UAB) 

izabel_cbarbosa@hotmail.com 

 

Todo estudante possui um estilo e um ritmo de aprendizagem diferentes, apesar disto, nas escolas, 

todos são ensinados e avaliados da mesma maneira. É possível adaptar as metodologias de ensino 

tanto na modalidade presencial, mas principalmente, na modalidade da educação a distância (EAD). 

As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente favorecem esta adaptação permitindo que o 

docente reveja sua prática e aprimore seu trabalho (HAVIARAS, MACHADO e TEIXEIRA, 2015).  

A teoria de estilos de aprendizagem possibilita ampliar a visão sobre como as pessoas aprendem, 

levando em consideração suas competências e habilidades (BARROS, 2008). Nesta perspectiva, uma 

abordagem de aprendizagem adaptativa baseia-se na adequação do conteúdo trabalhado, levando em 

consideração as formas de aprendizagem individuais das pessoas, como também seus conhecimentos 

prévios (BRUSILOVSKY e PEYLO, 2003). Desta forma, este trabalho tem por objetivos: analisar a 

forma de aprendizagem de um grupo de estudantes da modalidade a distância; caracterizar o estilo de 

aprendizagem de cada um; e, refletir sobre como adaptar o conteúdo trabalhado nas aulas de acordo 

com o estilo de cada indivíduo.  O trabalho está sendo desenvolvido com o auxílio de um professor 

de inglês que aceitou participar voluntariamente deste estudo. Foi necessário ter acesso ao conteúdo 

utilizado pelo docente, estabelecer diálogos constantes com o mesmo, assim como também observar 

algumas aulas. Como resultados parciais, é possível perceber que nenhum dos estudantes costuma 

participar e utilizar os recursos disponibilizados pelo docente da mesma maneira. Dos 8 alunos 

observados, 3 escrevem no caderno as anotações e as respostas das atividades, 2 imprimem o material 

para anotar alguma informação da aula e os outros 3 respondem oralmente as questões e consultam o 

material on-line. O docente, para tentar atender as necessidades de cada aprendiz, busca aprimorar o 

material com: imagens, links (de dicionários, músicas, vídeos, atividades on-line) e formular fichas 

extras quando necessário. 

 

Palavras-chave: Estilos de aprendizagem. EAD. Aprendizagem adaptativa. 
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LETRAMENTO DIGITAL? ALFABETIZAÇÃO DIGITAL? NOVOS LETRAMENTOS? 

MULTILETRAMENTOS? O QUE FAÇO AFINAL? 

 

Gustavo Ferreira Dias (IFPB) 

gustavvodias@gmail.com 

Rafaela Carla Santos de Sousa (UFPB) 

rafaelacarla@gmail.com 

 

A atual cultura digital traz ao universo da educação o debate sobre como integrar as novas tecnologias 

ao currículo e às metodologias de ensino. Diferentes documentos exploram tal temática, utilizando 

terminologias e correntes teóricas diversas. O presente trabalho, de natureza exploratória, tem como 

objetivo realizar um breve traçado histórico acerca dos conceitos de letramento digital (ou outras 

denominações como alfabetização digital, multiletramentos, entre outros) encontrados nos 

documentos oficiais que regem a educação brasileira, a fim de proporcionar uma reflexão sobre seus 

pontos em comuns e diferenças e o que tais conceitos nos mostram sobre compreender e produzir o 

mundo. Quanto à abordagem, o presente estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, uma 

vez que ao estudarmos os diferentes conceitos de letramento como de Tfouni (1995), Soares (2002), 

teoria de multiletramentos de Cope e Kalantzis (2002) até chegarmos a conceitos de letramento digital 

Dudeney, Hockly e Pegrum (2016), focaremos na análise de suas contribuições e definições sobre 

estes conceitos. Para a construção deste trabalho e para melhor entendimento sobre definições mais 

recentes como o de letramento digital, fizemos uma contextualização histórica dos termos, desde a 

definição de letramento, de como é definido na educação brasileira, como também do surgimento do 

conceito letramento digital e como evoluiu até os dias de hoje. Acreditamos que nossos estudos e 

análises apontam para a mudança da perspectiva do aluno receptor de conhecimento, decodificador 

de códigos e consumidor de tecnologias para um analista crítico, que saiba refletir sobre e produzir 

conhecimento, em caso mais específico, que possa se apropriar das novas tecnologias de comunicação 

e informação para seu melhor aprendizado e melhoria de vida.  
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O USO FERRAMENTAS DO GOOGLE FOR EDUCATION NO AMBIENTE ESCOLAR: 

UMA PROPOSTA QUE CONTEMPLA METODOLOGIAS ATIVAS E 

MULTILETRAMENTOS 

 

Jocélio Coutinho de Oliveira (UFPB) 

jcjocelio@gmail.com 

Ivonildo Pereira Gomes Neto (UFPB) 

ivonildo.pereira@dce.ufpb.br 

 

Este trabalho é um relato de experiência que tem como objetivo geral identificar usos didáticos-

pedagógicos de ferramentas do Google for Education no ambiente escolar, integrado às metodologias 

ativas e aos multiletramentos. Como objetivos específicos, busca-se propor usos possíveis para esses 

artefatos no contexto da escola, bem como produzir breves reflexões sobre possíveis contribuições, 

desafios e limitações. Este estudo respalda-se em Schiehl (2016), e em Souza e Souza (2016), que 

abordam ferramentas google como recurso de ensino-aprendizagem; em Bergmann (2018), Moran 

(2013, 2015), e em Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015), que tratam de metodologias ativas na 

escola;em Roxo (2012), que aborda os multiletramentos; e outros, como Perrenoud (2014), que 

promove valorosas reflexões sobre o uso de TIC’s na escola.Como metodologia, utiliza-se uma 

abordagem qualitativa e objetivos exploratórios. Os instrumentos de coleta utilizados são a 

observação (participante) e entrevistas não-estruturadas, e análise das respostas dos questionários e 

exercícios realizados. Como sujeitos, temos 12 graduandos e profissionais da área de Letras, de ambos 

os sexos, com idades entre 18 e 30 anos. Como resultados, é possível compreender que as ferramentas 

do Google for Education podem proporcionar usos valiosos, na escola, tanto para Pesquisa e 

Comunicação, como para a Criação e Compartilhamento, possibilitando ganhos para o processo 

ensino-aprendizagem. Fica perceptível, entre os sujeitos, que vários participantes já possuem 

habilidades procedimentais avançadas, quanto ao uso das ferramentas, mas que, quando se trata de 

usos didático-pedagógicos, a maioria ainda está em nível elementar. Por fim, o uso integrado das 

ferramentas com metodologias ativas e com práticas de multiletramentos demonstram maior 

produtividade. 

 

Palavras-chave: Google For Education. Metodologias Ativas. Multiletramentos. 
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A ARGUMENTAÇÃO EM REPORTAGENS BRASILEIRAS DE TEMÁTICAS 

POLÍTICAS VEICULADAS DURANTE O ANO DE 2017 

 

Hugo Nascimento (UFPB)  

hugofernando471@gmaill.com  

Erivaldo Nascimento (UFPB)  

erypn@hotmail.com  

 

Este trabalho investigou a ocorrência dos fenômenos linguísticos da Polifonia de Locutores e da 

Modalização Discursiva no gênero reportagem jornalística. Os pressupostos teóricos utilizados foram 

os estudos sobre os Gêneros Discursivos, de Bakhtin (2003), a Teoria da Argumentação na Língua, 

de Ducrot (1988) e os estudos sobre Modalização, de Nascimento e Silva (2012). O objetivo principal 

desta pesquisa foi analisar a polifonia, atuando em conjunto com a modalização discursiva, como 

fenômeno que imprime orientação argumentativa no gênero reportagem. A referida investigação é de 

natureza descritiva e interpretativista e está vinculada à área linguística da Semântica Argumentativa, 

para a qual a noção de objetividade consiste apenas em uma construção discursiva. Para compor nosso 

corpus, selecionamos 10 reportagens políticas extraídas de duas revistas de grande circulação 

nacional: VEJA e ISTOÉ, tais reportagens informam sobre 5 fatos da política brasileira veiculados 

pela imprensa durante o ano de 2017. Constatamos, em nossas análises, que o uso da Polifonia de 

Locutores funcionou como um recurso para imprimir argumentatividade no texto jornalístico, de 

modo a expressar a subjetividade do locutor responsável pelo discurso e introduzir vozes externas no 

texto. Observamos que isso ocorreu de, pelo menos, quatro maneiras (1) discurso relatado em estilo 

direto, (2) discurso relatado em estilo indireto, (3) aspas de diferenciação e pelo fenômeno do (4) SE-

locutor. O estudo dos fenômenos polifônicos presentes no gênero reportagem permitiu-nos 

comprovar que o locutor-repórter, além de apresentar vozes de outros sujeitos discursivos, amiúde 

produz diferentes jogos argumentativos com essas vozes, defendendo, rechaçando ou ironizando um 

ponto de vista relacionado à matéria da reportagem, de modo a orientar o interlocutor a determinadas 

conclusões. Concluímos, por fim, ao analisar o trato linguístico do locutor-repórter, que é possível 

constatar momentos de clara subjetividade, avaliação ou engajamento em relação aos fatos noticiados, 

desmistificando, assim, a pretensa objetividade/neutralidade do discurso jornalístico.  
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A ARGUMENTAÇÃO NA ENTREVISTA DE SELEÇÃO DE EMPREGO: EFEITOS DE 

SENTIDO PRODUZIDOS PELA MODALIZACÃO EPISTÊMICA QUASE-

ASSEVERATIVA 

 

Francisca Janete da Silva Adelino (UFPB) 

janete_adelino@hotmail.com 
  

Esta pesquisa reflete sobre o funcionamento semântico-argumentativo do fenômeno da modalização 

na construção argumentativa do gênero entrevista de seleção de emprego. Sob este ângulo, 

objetivamos identificar os recursos linguísticos que instauram a modalização quase-asseverativa no 

referido gênero. Assim, para dar sustentação teórica à investigação, foram abordados os pressupostos 

da semântica argumentativa de Ducrot (1988); juntamente com os estudos da modalização 

desenvolvidos por Lyons (1977); Cervoni (1989); Castilho e Castilho (1993); Palmer (2001); Neves 

(2011); Nascimento (2010); Nascimento e Silva (2012); além de outros estudiosos dessa área. A 

pesquisa assume uma abordagem qualitativa e um caráter descritivo de base interpretativa, já que 

identificamos e interpretamos os modalizadores epistêmicos quase-asseverativo presentes no corpus, 

atentando para o seu funcionamento argumentativo. O corpus é constituído por vinte e duas 

entrevistas de seleção de emprego gravadas e coletadas em um Centro Universitário localizado em 

Natal-RN. As análises revelam que, ao fazer uso desse subtipo de modalizador, o entrevistado e o 

entrevistador demonstram certo distanciamento em relação ao que apresentam em seus discursos. 

Ademais, esse distanciamento fica marcado pela atenuação impressa no conteúdo da proposição, pela 

relativização da força da asserção e também pela isenção da responsabilidade com o dito. Além disso, 

ao usar esse recurso, os locutores não se comprometem com o conteúdo enunciado e, assim, 

apresentam a proposição em forma de hipótese que depende de confirmação.  
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A ENTOAÇÃO DOS ATOS DE FALA DIRETIVOS EM DUBLAGENS DO FILME 

“METEGOL”: ANÁLISE DA ORDEM E DA SÚPLICA 

 

Carolina Gomes da Silva (UFPB)  

carolinagsufpb@gmail.com  

Raíssa de Sá Cavalcante Barreto (UFPB)  

raissacbarreto@gmail.com  

 

Estudos já realizados para o português brasileiro e o espanhol (MORAES E RILLIARD, 2014, 2018; 

FIGUEIREDO, 2018; GOMES DA SILVA, 2019) demonstram que a entoação é um dos mecanismos 

linguísticos utilizados para distinguir os atos de fala, entendidos como a unidade mínima da 

comunicação linguística que engloba as diferentes ações que podem ser realizadas pela linguagem 

(SEARLE, 1995). Neste trabalho, busca-se descrever e analisar a estrutura entonacional de dois atos 

de fala diretivos, a saber: (i) ordem e (ii) súplica, nas variedades do espanhol argentino, mexicano e 

também no português do Brasil, a partir de amostras de falas obtidas nas dublagens da animação 

“Metegol” (Argentina, 2013), considerando os pressupostos da teoria da Fonologia Entonacional 

(LADD, 1996; SOSA, 1999; PRIETO, 2003; ESTEBAS-VILAPLANA & PRIETO, 2008; PRIETO 

& ROSEANO, 2010). Os objetivos específicos são: (i) descrever foneticamente os contornos 

melódicos da ordem e da súplica; (ii) comparar a entoação desses atos de fala diretivos nas variedades 

analisadas e (iii) propor uma representação fonológica da variação desses contornos. Para isso, 

analisamos 72 enunciados proferidos como ordem e súplica, cujos contornos foram obtidos através 

do programa de análise acústica PRAAT (BOERSMA & WEENINK, 1993- 2019). Para a análise 

acústica, observamos, do ponto de vista fonético, o comportamento da frequência fundamental e da 

duração no pré-núcleo e no núcleo dos enunciados e para a análise fonológica, nos baseamos no 

sistema de notação SP_ToBI (ESTEBAS VILAPLANA & PRIETO, 2008). Os resultados parciais 

demonstram que a entoação constitui um dos mecanismos para a distinção dos atos de fala diretivos 

nas três variedades analisadas, uma vez que nossos dados apresentam diferentes implementações nos 

contornos melódicos, sendo o ato de ordem com movimento nuclear descendente e o ato de súplica 

com movimento circunflexo.  
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A LEITURA E A ESCRITA ENQUANTO PRÁTICAS DE LETRAMENTO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Geciany Ramos do Nascimento (UEPB) 

gecianyramos921@gmail.com 

Maria de Fátima de Souza Aquino (UEPB) 

fatimaaquinouepb@yahoo.com.br 

 

Este artigo analisa as práticas de leitura e escrita no Ensino Fundamental e observa como essas 

práticas contribuem no processo de ensino-aprendizagem dos educandos. A presente pesquisa é 

fundamentada nas bases teóricas de Rojo (2000, 2009 e 2012), Antunes (2017), Soares (1986), Street 

(2014) e tantos outros que contribuem nessa área de estudo. Esta pesquisa é de natureza qualitativa, 

fruto do Projeto de Iniciação Científica (PIBIC) cota 2018/2019, que está em andamento. É objetivado 

durante essa pesquisa (dentre outros objetivos) conseguir contribuir com estudos dessa área, para que 

os profissionais da educação tenham cada vez mais acesso a esse campo de estudo, já que, apesar de 

ser uma área bem explorada, o termo soa novo para muitos. É sabido que parte dos alunos do Ensino 

Fundamental não possuem autonomia nas áreas de leitura e escrita, pois alguns ainda não conseguem 

interpretar, levando em consideração aspectos implícitos no texto, ou ainda, escrever obedecendo e 

adequando-se aos aspectos extratextuais, como objetivos e destinatários do gênero que está sendo 

escrito. Através de coletas de dados, leituras de materiais teóricos e observação das aulas de Língua 

Portuguesa no Ensino Fundamental, em uma escola pública da cidade de Guarabira – PB, estão sendo 

investigadas questões pertinentes no processo de letramento de alunos através da leitura e escrita. É 

observado, por exemplo, como as atividades voltadas para essa área são expostas e colocadas em 

prática, quais são os textos apresentados em sala, etc. Apesar da presente pesquisa está em andamento, 

ela tem possibilitado a realização de alguns resultados, como, por exemplo: conhecer mais sobre o 

diverso significado de letramento, entender a importância da inserção do letramento nos espaços 

escolares, saber o quanto é imprescindível trabalhar a leitura e escrita enquanto práticas capazes de 

auxiliar no processo de letramento em sala de aula, etc. 
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A MODALIZAÇÃO DEÔNTICA E AVALIATIVA NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NO 

MANUAL DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Maria da Guia Santos de França (UFPB) 

guia.025@hotmail.com. 

Erivaldo Pereira do Nascimento (UFPB) 

erypn@hotmail.com 

 

Este trabalho investiga o fenômeno da modalização presente nos textos que constituem o manual do 

professor de língua portuguesa, especificamente as modalizações avaliativa e deôntica. Busca 

apresentar os resultados já alcançados da nossa pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso, 

realizada em 2016 na UFPB, na qual analisamos o fenômeno da modalização discursiva. O recorte 

aqui apresentado objetiva descrever e analisar o funcionamento semântico-discursivo das 

modalizações deôntica e avaliativa na construção de sentidos nos textos que compõe o nosso corpus, 

com a premissa de que tais estratégias são utilizadas intencionalmente pelos locutores para orientar 

discursivamente seu interlocutor a agir conforme as instruções apresentadas nos manuais.Para realizar 

esta investigação sobre o fenômeno da modalização, utilizamos, como fundamentação teórica, os 

estudos de diversos linguistas, a exemplo de Cervoni (1989), Castilho e Castilho (2002), Koch (2009) 

e Nascimento e Silva (2012). Além disso, por considerarmos os manuais como gêneros discursivos, 

também nos fundamentamos nas pesquisas sobre os gêneros discursivos, apresentados por Marcuschi 

(2008) e Bakhtin (2010). E, ainda, nos embasamos nas investigações de Andrade (2014) a respeito 

do gênero manual do professor. Esta pesquisa teve natureza qualitativa, descritiva e 

interpretativista,em razão dos objetivos traçados para a investigação. Investigamos dois manuais do 

sexto ano, contidos em livros didáticos, Português Linguagens e Língua portuguesa, adotados no 

município de Itapororoca-PB. Com base nas análises realizadas, constatamos que as modalizações 

deôntica e avaliativa são fenômenos argumentativos frequentes nos manuais, utilizadas pelos 

locutores, para deixar registradas orientações argumentativas e indicar como os interlocutores devem 

agir diante do dito. 
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A MODALIZAÇÃO NO GÊNERO REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO  

 

Raniery Fernandes Pessoa (UFPB) 
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Francisca Janete da Silva Adelino (UFPB) 

janete_adelino@hotmail.com 

Kátia Regina Gonçalves de Deus (UFPB) 

katiargd83@gmail.com 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar os modalizadores que se materializaram como 

estratégia argumentativa no gênero discursivo regulamento de estágio supervisionado. Esse gênero é 

responsável por estabelecer normas, direitos e deveres que orientam a condução das ações de 

estudantes, professores, supervisores e empresas concedentes, no que tange a realização do estágio; 

as quais são regidas por Lei, Decreto, Resoluções e Projeto Pedagógico de Curso. Trata-se de uma 

pesquisa cuja abordagem é qualitativa de caráter descritivo e de cunho interpretativo, uma vez que 

foi mapeado, interpretado e analisado o funcionamento semântico-argumentativo e enunciativo dos 

modalizadores no gênero acima especificado. Para dar sustentação teórica à investigação, foram 

abordados os pressupostos da semântica argumentativa de Ducrot (1988); juntamente com os estudos 

da modalização desenvolvidos por Cervoni (1989); Castilho e Castilho (1993); Neves (2011); 

Nascimento (2010); Nascimento e Silva (2012); além de outros estudiosos dessa área.  O corpus foi 

constituído de um regulamento de estágio do curso de Letras Licenciatura em Língua Portuguesa do 

Campus IV da UFPB. Os resultados revelaram que o fenômeno da modalização está presente no 

gênero investigado por meio da modalização epistêmica, deôntica, delimitadora e avaliativa. 

Entretanto, observamos que há uma maior incidência de modalizadores delimitadores no corpus 

mapeado. 
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A REFLEXÃO SOBRE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA DÉCADA DE 1970 NO 

BRASIL: DOS ASPECTOS COMUNICACIONAIS À HETEROGENEIDADE 

LINGUÍSTICA 

 

Leonardo Gueiros (UFPE) 
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Francisco Eduardo Vieira (UFPB) 

feduardovieira@gmail.com 

 

Este trabalho objetiva analisar, numa perspectiva historiográfica, um fragmento da produção da 

linguística brasileira concebida na década de 1970, em periódicos de reconhecida importância 

nacional, com foco em trabalhos que propuseram reflexões voltadas ao ensino de língua portuguesa. 

Mais detidamente, investigamos, nesse recorte, como se constroem e o que propõem, no interior da 

atmosfera social e epistemológica de então, diferentes reflexões sobre o ensino de língua que apontam 

para a reconfiguração do objeto ensinável das aulas de língua materna, em contraposição às 

perspectivas de caráter fundamentalmente formalista que predominavam à época. Partindo de uma 

abordagem descritivo-interpretativa, analisamos artigos veiculados em três periódicos brasileiros de 

importante contribuição à divulgação do conhecimento linguístico, publicados entre 1971 e 1978, a 

saber: ALFA, Letras de Hoje e Cadernos de Estudos Linguísticos. Partimos dos pressupostos teórico-

metodológicos da Historiografia da Linguística, disciplina que busca compreender como e em que 

condições o conhecimento sobre a linguagem é concebido, recebido e, em certas circunstâncias, 

esquecido (KOERNER, 1995; SWIGGERS, 2010; ALTMAN, 2012). O tratamento do corpus está 

submetido aos parâmetros de imanência, contextualização e adequação de Koerner (1995). Os 

resultados apontam que, de um lado, sob influência da década da comunicação (MIRANDA, 1971) e 

no interior do contexto do regime militar, cujo propósito, no que tange à educação linguística, 

consistia na instrumentalização necessária ao domínio da comunicação com vistas ao “progresso”, 

podem ser observados trabalhos que analisam aspectos linguísticos pelo prisma da teoria 

comunicacional (ALMEIDA, 1972; SPERBER, 1974; PEREIRA, 1976); de outro, por consequência 

da chegada da sociolinguística ao Brasil e de projetos que buscaram compreender a constituição do 

português brasileiro, a produção linguística do período apresenta, também, trabalhos voltados à 

reflexão sobre a heterogeneidade linguística e sua consequência para uma educação linguística 

inclusiva e democrática (BORTONI, 1978; CASTILHO, 1978).  
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ARGUMENTATIVIDADE NO GÊNERO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: 

MODALIZADORES DISCURSIVOS E POLIFONIA 

 

Vanessa Santos da Silva (UFPB)  
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Este trabalho tem como objetivo demonstrar o funcionamento semântico-argumentativo e enunciativo 

dos fenômenos da modalização discursiva e da polifonia presentes no gênero Projeto Político 

Pedagógico. O gênero selecionado para análise é estudado segundo a perspectiva baktiniana, que 

considera os gêneros como tipos relativamente estáveis de enunciados. Para embasar este trabalho, 

adotamos a concepção de argumentação linguística, postulada por Ducrot e colaboradores (1987 e 

1994), na Teoria da Argumentação na Língua, para quem argumentar é orientar o discurso em razão 

de determinadas conclusões. Dispomos ainda dos estudos sobre a Modalização Discursiva, proposta 

por Koch (2002), Castilho e Castilho (1993), Nascimento e Silva (2012) e entre outros, que 

consideram o fenômeno da modalização como uma estratégia semântica-argumentativa e pragmática, 

que muitas vezes funciona em conjunto com diferentes fenômenos polifônicos, para imprimir 

orientação discursiva. O corpus desta investigação é composto por 06 (seis) Projetos Políticos 

Pedagógicos, os quais foram coletados em escolas da educação básica, em especial da rede pública 

da região do Vale do Mamanguape – PB (Litoral Norte da Paraíba). Esta pesquisa é de natureza 

descritiva, e de caráter interpretativista, de modo que investiga e analisa a ocorrência de 

modalizadores discursivos presentes no gênero escolhido, identificando fenômenos polifônicos que 

atuam em conjunto com os modalizadores, imprimindo argumentatividade. A pesquisa encontra-se 

em andamento, e até o momento os fenômenos discursivos mais identificados durante a catalogação 

foram os modalizadores epistêmico asseverativo, deôntico de obrigatoriedade e avaliativo. Além 

disso, foi catalogado, em alguns trechos, verbos dicendi modalizadores, introduzindo polifonia de 

locutores.  
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AS DESIGNAÇÕES DE NOMES DE RUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB À LUZ 

DA SEMÂNTICA DO ACONTECIMENTO 

 

       Ana Cecylia de Assis e Sá (UFCG) 
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Alexandre Macedo Pereira (UFPB) 

alexandremacedopereira@gmail.com 

 

Os nomes de ruas estão presentes em nosso cotidiano, e normalmente os utilizamos como elementos 

de identificação e de referência, por exemplo, para se encontrar uma casa, um comércio ou para outras 

atividades diversas. Nesse contexto, esta pesquisa tem como objetivos analisar, na perspectiva da 

Semântica do Acontecimento (GUIMARÃES, 2017; 2012), as designações dos nomes das ruas 

Epitácio Pessoa, Ruy Carneiro e Tancredo Neves, localizadas na cidade de João Pessoa – PB, as quais 

são corredores importantes de integração entre o centro da cidade supracitada e os bairros localizados 

no litoral dela. Metodologicamente, esta pesquisa é bibliográfica, qualitativa e exploratória. Vale 

ressaltar, pois, que na perspectiva da semântica do acontecimento os nomes das ruas devem ser 

trabalhados a partir de sua integração nos mapas das cidades; isso significa dizer que os mapas, para 

essa perspectiva semântica, são considerados textos e, enquanto tal, eles permitem a analisar os nomes 

de ruas na relação de integração entre outros nomes de ruas e de acordo com a distribuição dessa 

organização de nomeação no espaço urbano. Desse modo, para a Semântica do Acontecimento, a 

distribuição dos nomes em um mapa constitui cenas enunciativas passíveis de análises 

(GUIMARÃES, 2017). Os resultados aqui apresentados são ainda parciais e estão em construção. 
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COMO A DIVERSIDADE LINGUÍSTICA INFLUENCIA  
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O ato de se comunicar está tão presente no cotidiano que em um primeiro momento, o seu estudo 

pode parecer banal e irrelevante, no entanto, a linguagem é uma das qualidades mais complexas do 

cérebro e o principal elemento que diferencia nossa espécie de outros primatas não-humanos. A 

maneira como o cérebro codifica significados, sistematiza sentenças e entende palavras faladas ou 

escritas permanecem como questões centrais nos estudos das ciências cognitivas, tais como a 

Neurociência e a Linguística cognitiva. Considerando que atualmente existem mais de 7000 línguas 

sendo faladas em todo o mundo, tendo elas, diferenças maciças entre si, como a pronúncia de palavras 

e a estruturação de sentenças, algumas questões serão levantadas, tais como: A existência de línguas 

diferentes leva a diferentes formas de descrever o mundo? Falantes de línguas diferentes possuem 

diferentes maneiras de conceituar o mundo e os elementos que o envolvem? Para responder tais 

indagações, será feita uma descrição baseada na teoria do relativismo linguístico de Benjamin Lee 

Whorf (1956), de modo a caracterizar de que maneira ocorre a influência da língua na construção de 

conceitos mentais e reconhecer o modo em que tais conceitos podem ser construídos diferentemente 

por falantes de outras línguas, verificando dessa forma, como a diversidade linguística poderia revelar 

módulos mentais distintos para conceituar a realidade. 
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DOCUMENTOS CARTORIAIS DO BRASIL IMPÉRIO: GLOSSÁRIO E TOPÔNIMOS 

 

Antonieta Buriti de Souza Hosokawa (UFPB) 

antonietaburiti@ig.com.br 

 

Este trabalho teve como objetivo principal fazer a edição semidiplomática de um livro de documentos 

cartoriais datados de 1876 contendo noventa e seis fólios escritos no recto e verso. A edição desses 

documentos manuscritos, com vistas à edição semidiplomática, visa preservar o estado de língua em 

que os documentos foram exarados, ao mesmo tempo, que busca facilitar a sua leitura, reparando 

problemas decorrentes de deteriorações diversas. Nosso intuito, com esta pesquisa, é preservar ao 

mesmo tempo as formas originais do manuscrito e a facilitar a leitura por parte de um público alvo 

não especialista em leitura de manuscritos, mas interessado no conteúdo desse documento. Para essa 

apresentação, mostraremos um recorte sobre os vocábulos que estão em desuso e itens relevantes da 

toponímia local, bem como, as etapas para seleção e validação das lexias simples, compostas e 

complexas existentes no corpus. Para subsidiar a pesquisa, contamos com os estudos realizados por 

Acioli (1994), Basseto (2011, 2001), Carmo (2015), Castro (1986), Fachin (2010), Faraco (2016, 

1991), Spina (1977) e Teyssier (2004), dentre outros pesquisadores que se debruçaram sobre a história 

da língua portuguesa, os procedimentos metodológicos para análise e transcrição de documentos 

manuscritos. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa. O livro em estudo Esse livro encontra-

se arquivado no 1º tabelionato de notas e anexos, na Av. D. Pedro II, 37, Centro da Cidade Guarabira 

no Estado da Paraíba. Consideramos que esse documento é de grande valor para a história da cidade 

de Guarabira-PB e para a história do Brasil Império, por ser muito rico em informações sobre a 

toponímia e antroponímia da região e porque revela um momento histórico-linguístico da história da 

língua portuguesa.  
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EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA, APONTAMENTOS GRÁFICOS NOS REGISTROS DE 

BATISMOS DE FILHOS LIVRES DE ESCRAVOS DA IGREJA MATRIZ SÃO PEDRO E 

SÃO PAULO E O ESTUDO DA EVOLUÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
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Antonieta Buiriti de Souza Hosokawa (UFPB) 

antonietaburiti@ig.com.br 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal fazer a leitura e edição semidiplomática de 

assentamentos de batismo de filhos livres de escravos da Igreja matriz São Pedro e São Paulo do 

município de Mamanguape-PB, com vistas a um estudo diacrônico da Língua Portuguesa. Todos os 

documentos desse livro são datados do ano de 1871 a 1881. O corpus, em estudo é um livro destinado, 

exclusivamente, aos batizados de filhos livres de escravos. Conforme Samara (2010) era comum os 

párocos diferenciarem os registros de filhos de escravos, sejam libertos ou cativos, dos registros de 

crianças livres, separando-os por período de tempo e da condição social dos batizandos e da família. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa faremos a leitura e edição Semidiplomática desses assentos 

de batismo, levantamento dos aspectos linguísticos contidos nesses documentos, bem como, a análise 

da evolução e variação da Língua Portuguesa, além disso, faremos o levantamento dos apontamentos 

gráficos nesses registros. Esta pesquisa é de cunho documental, pois através desses textos, é possível 

fazer um breve resgate da história da língua e do local, que se perdeu ao longo do tempo e, que hoje 

só é possível conhecê-la por meio do registro escrito, conforme Ximenes (2012) apud Carmo (2015) 

“Ressuscitar um texto da destruição material por meio da transcrição é também fazer viver a imagem 

de uma época histórica de uma sociedade, reconstruindo a fotografia de um povo desenhada com 

palavras”. Para esse resgate faz-se necessária a mediação da filologia, que tem como um dos objetivos 

estudar a história da língua de um povo, pois de acordo com Carmo (2015) “Filologia é a ciência que 

estuda a linguagem e todos os fenômenos de cultura de um povo através e textos escritos”. Para 

embasar esta pesquisa tomamos como aportes teóricos Acioli (1994), Bassetto (2001 e 2011), 

Cambraia (2005) Teyssier (2004) Samara (2010) dentre outros estudiosos que desenvolvem estudos 

nesta mesma linha de pesquisa.  
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ESTRATÉGIAS DE LEITURA ENQUANTO SUPORTE PARA ALUNOS COM 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

Sílvia Raquel Nascimento (UFPB) 

escolapequenogigante@hotmail.com 

 

O presente trabalho intitulado Estratégias de leitura enquanto suporte para alunos com dificuldades 

de aprendizagem traz uma proposta para superar as dificuldades de aprendizagem encontradas por 

alunos nas aulas Língua Portuguesa, em meio ao processo da aprendizagem da leitura, objetivamos 

apresentar o processo de formação leitora e a posição do aluno/leitor enquanto sujeito constituinte e 

constituído em meio ao processo de leitura dentro do universo letrado. Para tanto, pesquisamos e 

analisamos questões ligadas ao processo da formação do aluno, enquanto um ser leitor, o qual faz uso 

de estratégias para desenvolver a prática leitora. Buscamos abordar o incentivo da leitura enquanto 

uma prática dinâmica e motivadora, pois sabemos que há a necessidade de propor estratégias 

facilitadoras para alunos com dificuldades de aprendizagem nas aulas de linguagem, enfocando que 

os alunos já possuíam um vasto conhecimento dos letramentos sociais e a prática da leitura enquanto 

algo essencial cotidianamente. Identificamos e relacionamos a importância de se estimular o 

desenvolvimento das estratégias de leitura em meio ao ato de ler. Com o estudo realizado, percebemos 

que o ensino de leitura de maneira dinâmica e estratégica tem o caráter de oferecer aos alunos meios 

para diminuírem suas dificuldades de aprendizagem e servem de base para que os mesmos venham 

desenvolver sua aprendizagem e atuem, significativamente, como leitores proficientes diante das 

vivências sociais.  
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Na maioria dos cursos preparatórios de vestibular, em livros didáticos e estudos gerais sobre o 

assunto, a Semântica é definida como o ramo de estudos da Linguística que trata do significado. 

Contudo, essa definição não é completa, pois não há condições de se delimitar perfeitamente o que 

se entende por “significado” de alguma coisa. O que a Semântica faz, em geral, é dividir-se em 

campos de estudo menores que tratam do que é conhecido a respeito do significado, estabelecendo 

questões como “o que é multiplicidade de significado?” ou “o que é igualdade de significado?”. 

Assim, a Semântica é dividida em áreas, como Semântica Formal, Argumentativa, Cognitiva, entre 

outras. No presente estudo, analisamos a definição de significado para esses estudos supracitados, 

tendo em vista que, devido a seu enfoque particular, cada um possui visão distinta. Após as pesquisas, 

concluímos que para a Semântica Formal, o significado advém das condições de verdade da sentença 

proferida e sua aplicabilidade no mundo real, além de levar em conta o grau de conhecimento que 

locutor e ouvinte têm a respeito do assunto em questão. A Semântica Argumentativa analisa o 

significado como sendo o meio pelo qual o locutor busca causar determinadas reações em seu 

interlocutor. Para a Semântica Cognitiva, os exercícios realizados pelo sistema cognitivo do ser 

humano são responsáveis pela concretização do significado. Nossos estudos tiveram por base 
Cançado (2008), Borges Neto (2012), Ducrot (1987), Oliveira (2012) e Marques (2011). 

 

Palavras-chave: Semântica Formal. Semântica Cognitiva. Semântica Argumentativa. 
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ESTUDO SOCIOLINGUÍSTICO EM LETRAS DE CANÇÕES NORDESTINAS: UMA 

ANÁLISE DA VARIAÇÃO MORFOSSINTÁTICA 

 

Maely Silva de Farias (UFPB) 

maelyfarias@gmail.com 

Roseane Batista Feitosa Nicolau (UFPB) 

rosenicolau.ufpb@gmail.com 

 

Nas letras de canções nordestinas do intérprete musical Luiz Gonzaga, o Sertão Nordestino é retratado 

sob diferentes perspectivas. O Sertão é, portanto, configurado como um espaço de saudade, de seca, 

mas de conforto e esperança, além disso, há nas canções a presença do homem sertanejo representado, 

sobretudo, através da fala, o que o caracteriza como tal. Este trabalho é fruto de uma monografia, a 

qual foi apresentada como Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura em Letras – Língua 

Portuguesa, do Campus IV da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A pesquisa foi gerada a partir 

da observação da variação linguística presente em algumas canções interpretadas por Luiz Gonzaga, 

assim, desenvolveu-se este estudo sociolinguístico, cujo principal objetivo é realizar uma análise da 

variação morfossintática presente nas letras de canções direcionando para o Ensino de Língua 

Portuguesa sob o prisma da Variação linguística. Este estudo está baseado na canção como um gênero 

textual, que são tecidas de modo a revelar especificidades linguísticas de um povo. As análises, neste 

trabalho, são pautadas no seguinte corpus: “Alvorada Nordestina”, “Sequei os olhos” e “Vozes da 

Seca”. Esta investigação teórico-analítica se centra numa perspectiva qualitativa, e, para o alcance 

dos resultados foram necessários alguns procedimentos metodológicos, como a coleta do material na 

internet, seguido da audição e da transcrição das canções para, posteriormente, realizarmos as 

análises, as quais se basearam em abordagens teórico-descritivas e teórico-práticas de autores como, 

Cezario e Votre (2008); Bortoni-Ricardo (2009); Albuquerque Jr. (2011); Marcuschi (2010), entre 

outros. Foi possível perceber, por meio desse estudo, a presença das variações morfossintáticas e, 

principalmente, a necessidade de que se promova a consciência desse tipo de variação no âmbito do 

ensino de Língua.  

 

Palavras-chave: Variação Morfossintática. Canções Nordestinas. Ensino de Língua. 
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ESTUDIOSOS CONTEMPORÂNEOS BRASILEIROS E ATRIBUIÇÕES CONCEITUAIS 

AOS ITENS DA SOCIOLINGUÍSTICA VARIACIONISTA 

 

Cícero Kleandro Bezerra da Silva (UFPE) 

kleandrocic@hotmail.com 

 

Tendo enquanto principal representante o sociolinguista William Labov (2008 [1972]), a 

sociolinguista variacionista tem vários estudiosos brasileiros sucessores que respaldaram seus estudos 

e definições referidas aos diferentes elementos que compõem o arcabouço teórico da referida 

perspectiva, tais como: comunidade de fala, variante, variedade, dentre outros itens que são inseridos 

nos estudos brasileiros contemporâneos, tais como Mollica ( 2003 ); Coelho et. al (2015); Martins ( 

2015 ); Luchesi (2015 ); Monteiro (2000) e Freitag (1995). Nos procedimentos metodológicos, será 

feita uma comparação entre as diferentes definições concedidas pelos estudiosos brasileiros, através 

de um levantamento bibliográfico realizado, tendo enquanto objetivos: ( i ) distinguir definições 

atribuídas por estudiosos brasileiros; ( ii ) comparar conceitos de cada autor selecionado; ( iii ) analisar 

semelhanças e diferenças nos conceitos atribuídos pelos novos estudiosos da sociolinguística no 

Brasil. Nos resultados finais, não pretende-se pontuar conceitos certos ou errados, mas elencar as 

diferentes maneiras de definir e organizar as ideias publicadas e utilizadas nos estudos de estudantes 

de letras em seus diferentes estágios de formação acadêmica, levando em consideração que todos os 

conceitos apresentados pelos estudiosos tornam-se relevantes para a discussão acerca do que é 

pertinente  no estudo descritivo do português brasileiro nas comunidades de fala em pesquisas 

sociolinguísticas realizadas no Brasil. 

 

Palavras-chave: Definição. Sociolinguística. Estudiosos. 
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FUNK: UM DISCURSO EM ANÁLISE 

 

Maria Eduarda Cesar de Oliveira (UFPB) 

eduardacesar56@gmail.com 

Silvio Luís da Silva (UFPB) 

silvio@ccae.com.br 

 

Este artigo tem como objetivo apresentar uma análise de duas músicas, a saber: “Tombei” e “Lala” 

de Karol Konka. Para isso, adotamos as propostas da Análise Crítica do Discurso faircloughiana, 

marcadamente naquelas explicitadas em FAIRCLOUGH 2003, 2006; CHOULIARAKI e 

FAIRCLOUGH, 1999 e WODAK e MEYER (2009). O procedimento metodológico utilizado foi a 

pesquisa qualitativa. Adotamos a perspectiva de que a investigação não se dá pela análise linguística 

per se, mas pela interrelação que estabelece com a sociedade, assim fazemos uma análise baseada em 

um problema social que encontramos nas duas obras trabalhadas. Inicialmente esclarecemos a 

abordagem adotada para posteriormente aplicar nas canções mencionadas. Enfatizamos a hegemonia, 

marcadamente a dicotomia homem x mulher. Nosso foco é a análise da materialização não só 

explícita, mas também a implícita de representações do mundo e sua possibilidade de proporcionar a 

mudança social. Os resultados apontam que cada vez mais gêneros textuais populares, como as 

músicas de funk, servem de instrumento para mostrar os problemas sociais e para o fato de que o 

discurso materializado proporciona às mulheres reconhecimento dos valores de igualdade em um 

meio social predominantemente patriarcal.  

 

Palavras-chave: Discurso. Funk. ACD. Patriarcalismo. Problema social. 
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LEITURA, EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA E ESTUDO DO LÉXICO DAS CERTIDÕES 

DE ÓBITOS DA IGREJA MATRIZ DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO: DENOMINAÇÃO 

DAS CAUSAS MORTIS 

 

Luiz Felipe da Silva Nascimento (UFPB) 

luizfelipe.ufpb2016.1@gmail.com 

Antonieta Buriti de Souza Hosokawa (UFPB) 

antonietaburiti@ig.com.br 

 

Este trabalho tem como objetivo principal fazer a leitura e a edição semidiplomática justalinear de 

assentamentos de óbitos à sombra de parâmetros confiáveis de preservação do estado da língua, na 

qual esses documentos foram escritos, além disso, objetivamos estudar o léxico presente nessa 

documentação, principalmente no que tange à denominação das causas mortis visando à elaboração 

de um glossário. Desenvolvemos este trabalho a partir dos princípios teóricos da filologia que nos 

permite fazer uma edição semidiplomática confiável; e da linguística, especificamente da lexicologia 

que nos auxilia na elaboração do glossário com micro e macroestruturas. Decidimos trabalhar com o 

gênero “certidão de óbito” por se tratar de um texto pouco estudado no âmbito científico e por ser um 

gênero repleto de conhecimentos: históricos, práticas sociais e linguísticos do período em que foram 

exarados. É relevante destacar que o corpus desta pesquisa é o livro treze das certidões de óbitos 

pertencente à Igreja Matriz de São Pedro e São Paulo, localizada na cidade de Mamanguape-PB. 

Como embasamento para este trabalho, lançamos mão dos pressupostos teóricos de Acioli (1994), 

Alves (1990), Barbosa (1995), Bassetto (2001 e 2011), Cambraia (2005) Teyssier (2004) e Tarallo 

(1990) dentre outros pesquisadores que se debruçaram sobre a história da língua portuguesa e os 

procedimentos metodológicos para análise e transcrição de documentos manuscritos. Nessa pesquisa 

ainda em desenvolvimento, verificamos, até o momento, que há muitas ocorrências linguísticas e 

léxicas que confirmam a mudança e evolução da língua portuguesa, o que nos mostra que essa é um 

sistema ativo e, por isso, suscetível à transformações. 

 

Palavras-chave: Edição. Certidões de óbitos. Léxico. 
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O BABADO É CERTO: 

A GÍRIA LGBT PARA O EMPODERAMENTO LINGUÍSTICO 

 

André Luiz Souza da Silva (UEPB)  

andreluiz.bans@gmail.com 

Iara Ferreira de Melo Martins (UEPB)  

iaramartins@yahoo.com 

 

O uso do signo gírio é uma maneira de exercer poder, pois a linguagem e quaisquer manifestações 

que dela venham baseiam-se no desejo e na vontade do falante em concretizar suas ações sociais 

sobre o ouvinte, sejam elas de aceitação, discriminação ou empoderamento. O presente trabalho tem 

o objetivo de analisar a importância e o uso da gíria da comunidade LGBT elencando como suporte 

de análise e fornecedor de corpus a Dicionária Aurélia. O vocábulo gírio restrito passa a ser 

instrumento de ataque/defesa dos sujeitos que não se identificam com o “padrão”, seja ele social ou 

linguístico. A pesquisa justifica-se pela inquietação em se observar que a comunidade LGBT é tida 

como marginal, desta maneira, também buscará estabelecer o empoderamento da comunidade LGBT 

através de seu uso linguístico. O percurso metodológico é de caráter descritivo/interpretativo, o que 

estabelece a natureza qualitativa da pesquisa. Deste modo, a diversidade linguística, isto é, as gírias, 

apontam que a marginalização desta minoria específica acontece por preconceitos culturais e sociais. 

O signo gírio também aponta para a expressividade, identidade e performance linguística dos falantes 

que não são cis e/ou héteros. Esta pesquisa envereda-se pelos preceitos da sociolinguística de cunho 

variacionista, isto a partir de autores como: Labov (2008), Bagno (2007, 2009, 2014, 2015, 2017), 

Preti (1984, 2010),entre outros. 

 

Palavras-chave: Variação Linguística. Gíria LGBT. Empoderamento linguístico. 
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O GÊNERO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: 

ANÁLISE DOS OPERADORES ARGUMENTATIVOS E DA POLIFONIA 

 

Maria Eduarda de Oliveira Alves (UFPB) 

meduardaoa@gmail.com 

Erivaldo Pereira do Nascimento (UFPB) 

erypn@hotmail.com 

 

Este trabalho visa demonstrar resultados parciais de uma pesquisa ligada ao projeto “Estudos 

semântico-argumentativos e enunciativos na língua e no discurso: marcas de (inter)subjetividade e de 

orientação argumentativa” que investiga os operadores argumentativos, como indicadores de 

polifonia e de argumentatividade, no gênero Projeto Político Pedagógico. Para a investigação, 

adotamos os pressupostos da Teoria da Argumentação na Língua, proposta por Ducrot (1987, 1988), 

Anscombre (2005, 2010), Espíndola (2003), Nascimento (2005, 2009, 2015), entre outros, e que 

adotam a concepção de argumentação como orientação discursiva. O Projeto Político Pedagógico é 

tido aqui como um gênero discursivo, a partir da perspectiva baktiniana, que considera os gêneros 

como tipos relativamente estáveis de enunciados. O corpus de análise é composto por Projetos 

Políticos Pedagógicas coletados em escolas da rede pública de ensino do Vale do Mamanguape-PB. 

A investigação é de natureza descritiva e interpretativista, uma vez que descrevemos o funcionamento 

semântico-argumentativo dos operadores argumentativos nos enunciados em que aparecem à luz do 

referencial teórico adotado. A investigação está em andamento, passando pela fase de catalogação e 

até o momento foram encontrados em maior número de operadores argumentativos do tipo que 

somam argumentos a favor de uma mesma conclusão, seguido pelos operadores que introduzem uma 

justificativa ou explicação relativa a um enunciado anterior, operadores que introduzem uma 

conclusão relativa a argumentos apresentados em enunciados anteriores e operadores que contrapõe 

argumentos orientados para conclusões contrárias. Até o fim da pesquisa pretendemos encontrar mais 

operadores e indicadores de polifonia no gênero em investigação e observar de que maneira eles 

imprimem argumentatividade nos enunciados em que aparecem. 

 

Palavras-chave: Operadores argumentativos. Polifonia. Projeto Político Pedagógico.  
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PRODUÇÃO DO GÊNERO ABAIXO-ASSINADO  

NO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

Edna Nascimento Calixto (UFPB) 

calixto.edna@gmail.com 

Erivaldo Pereira do Nascimento (UFPB) 

erivaldo@ccae.ufpb.br 

 

 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de ensino de escrita do gênero abaixo-

assinado (AA), com base nas sequências didáticas (SD) e na concepção interacionista de linguagem 

e de ensino. Como professores, devemos preparar os alunos para a leitura e escrita de textos das 

diversas esferas sociais. Por isso, a nossa intervenção foi voltada para o ensino da produção do gênero 

AA, que proporcionou ao aluno usar a linguagem para reivindicar coletivamente, a uma autoridade, 

a solução de um problema. A investigação teve como objetivo descrever e analisar o processo de 

ensino e aprendizagem da produção escrita do gênero abaixo-assinado, a partir da abordagem das SD. 

Para tal, apoiamo-nos nas concepções de gêneros de Bakhtin (2002; 2010) e Marcuschi (2010; 2008); 

nos estudos sobre escrita de Koch e Elias (2002; 2006; 2011; 2014), Rojo e Cordeiro (2011) e Antunes 

(2003; 2007); na proposta da Sequência Didática de Noverraz et. al (2011), dentre outros. A pesquisa 

foi de natureza aplicada, de caráter intervencionista; com abordagem quali-qualitativa e se 

caracterizou como pesquisa-ação. Teve como corpus de análise 10 (dez) textos produzidos pelos 

alunos de uma turma de 8º ano do ensino fundamental de uma escola da rede estadual de ensino, de 

Rio Tinto, PB. A partir de uma produção inicial diagnóstica, identificamos os problemas na primeira 

versão escrita destes alunos, levando em consideração o contexto social da escrita e os elementos 

constitutivos do gênero discursivo trabalhado. Em seguida, realizamos a intervenção didática, de 

caráter modular. Posteriormente, analisamos de maneira comparativa as produções inicias e finais 

desses alunos nos aspectos de construção composicional, conteúdo temático e estilo linguístico do 

gênero. Dessa forma, os resultados apontaram para a superação dos problemas de escrita dos alunos, 

constatando que a metodologia das sequências didáticas foi eficaz nesse processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Abaixo-assinado. Sequência didática. Ensino e aprendizagem de escrita. 
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VARIAÇÃO DA CONCORDÂNCIA NOMINAL DE NÚMERO NA FALA DE ALUNOS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL I DO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM-PE 

 

Cícero Kleandro Bezerra da Silva (UFPE) 

kleandrocic@hotmail.com 

 

O presente trabalho insere a sociolinguística variacionista (LABOV (1988 [1972) enquanto 

perspectiva teórica para sua abordagem utilizando os diferentes autores mencionados,  tomando o 

trabalho de Silva (2017) realizado em pesquisa de campo e consequente obtenção de resultados. Vale 

salientar que a pesquisa realizada por Silva (2017) fundamentou-se na análise feita por Scherre (1988) 

no fenômeno da variação da concordância nominal no Português Brasileiro. Utilizando uma 

metodologia qualiquantitativa, o trabalho realizado teve uma coleta de dados realizada no município 

do Belo Jardim, situado no Agreste pernambucano, tendo enquanto instrumentos de pesquisa, fichas 

sociais e roteiros de perguntas a serem feitas nas entrevistas gravadas. Os informantes entrevistados 

foram 12 alunos de uma turma do 4º e outra do 5º ano, sendo metade do sexo masculino e a outra do 

feminino. A pesquisa foi realizada em uma escola municipal da periferia e outra particular situada no 

centro da referida cidade, totalizando um total de 48 informantes (uma parte da amostra de 144 

informantes com outros nível de escolaridade). Sendo assim, nesse trabalho será possível: (i) Destacar 

resultados probabilísticos de variáveis linguísticas (classe gramatical, posição do elemento no 

sintagma nominal); (ii) refletir sobre correlação nos resultados probabilísticos entre as variáveis 

extralinguísticas (tipo de escola, idade, sexo e grau de escolaridade); (iii) Analisar sobre o fenômeno 

da variação da concordância nominal de número na fala de crianças belojardinenses. Acerca dos 

resultados encontrados, será observado que algumas variáveis são mais influentes sobre o fenômeno 

como grau de escolaridade, posição do elemento no sintagma nominal, considerando dessa forma, 

que a variação linguística ocorre por influência de fatores de ordem linguística e extralinguística. 

 

Palavras- chave: Variação. Sociolinguística. Alunos. 
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VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E NORDESTE: 

PERCEPÇÃO, IDEOLOGIA E PODER NUMA DIMENSÃO SOCIOHISTÓRICA 

 

Fernanda Pereira Guedes (UFPB) 

fernandaguedes801@gmail.com 

Talita Silveiro Santos (UFPB) 

talitasilveriopb3@gmail.com 

Henrique Miguel de Lima Silva (UFPB) 

henrique.miguel.91@gmail.com 

 

O presente artigo tem como objetivo principal enfatizar o preconceito linguístico enfrentado pelos 

falantes da região Nordeste, diante das críticas comumente veiculadas pelos sistemas nacionais de 

comunicação. Há uma ideologia que os nordestinos são, historicamente, os mais criticados na visão 

de que não dominam a língua-padrão portuguesa no equívoco de que não sabem se expressar 

linguisticamente correto. Para tanto, o corpus deste trabalho constitui-se basicamente nos estudos da 

sociolinguística, que explica a heterogeneidade da língua e suas variações, concepção defendida pelos 

autores: Bagno (1999; 2003; 2007; 2010), Bezerra (2013), Junior (2009) e outros, que destacam a 

manifestação do preconceito ao ser revelado a origem nordestina, sobretudo com foco na linguagem 

que é um elemento essencial de identidade dos falantes. A partir disso, buscamos uma reflexão e 

discussão sobre as causas e consequências da opressão do linguajar nordestino que é mesmo 

privilegiado socialmente. Desse modo, metodologicamente, o trabalho se pauta nos processos de 

pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, do qual buscamos analisar as contribuições da escola e 

mídia, como meios de conhecimento e interação social para a exclusão dessa variante linguística. Os 

resultados obtidos nos mostram que o preconceito linguístico com os falantes oriundos da região, está 

relacionado com uma visão estereotipada e distorcida da cultura nordestina, transpassada através dos 

livros didáticos e meios de comunicação de massa que centralizam as suas informações unicamente 

em aspectos regionais negativos, fazendo com que o próprio sertanejo se auto-avalie com 

inferioridade.    

 

Palavras-chave: Preconceito linguístico. Região Nordeste. Variação linguística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 

 

 

 

 

 

ET 7 

LINGUAGENS E PRÁTICAS 

SOCIAIS 
 

 

 

 

 

 

 



 

114 

 
 

 

ASSASSINATO DA PAIXÃO: MARCAS DISCURSIVAS DO FIM DO SONHO 

 

Maria Eduarda de Oliveira Alves (UFPB) 

meduardaoa@gmail.com 

Silvio Luis da Silva (USP) 

silviodasilva@uol.com.br 

 

Este trabalho analisa as marcas discursivas encontradas no conto “Escalar do amor”, do livro “Lorena 

– sem filtro nem ponto final”, de Mariana Lancellotti, com vistas a investigar como são vistas as 

relações de poder imanentes da materialidade linguística e seus reflexos nos processos hegemônicos 

na sociedade moderna. Trata-se de uma investigação qualitativa baseada na investigação da 

materialidade linguística, para promover uma análise discursiva. A proposta se vale de aspectos 

argumentativos denunciados no e pelo texto, que são investigados em consonâncias com as propostas 

da Análise Crítica do Discurso, especialmente no que tange às relações hegemônicas de poder 

socioculturais. Trazemos para a nossa abordagem teórica Bronckart (1996 e 1999) com as 

perspectivas do Interacionismo Sociodiscursivos (ISD) para a análise da materialidade linguística e, 

para destacar as marcas do discurso e as relações hegemônicas de poder nos valemos de Fairclough 

([1995] 2001 e 2003) e; Chouliaraki e Fairclough (1999), teóricos da Análise Crítica do Discurso 

(ACD). Esperamos ter como resultado da investigação uma demonstração linguística de como as 

relações hegemônicas de poder revelam a formação do agir feminino e sua constituição como sujeito 

social. Resultados preliminares apontam para a manutenção de ideologias sociais que buscam 

restringir o papel e a independência da mulher. 

 

Palavras-chave: Análise do discurso. Interacionismo Sociodiscursivo. Linguística. 
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ATIVIDADES DE LEITURA NO LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: DO PRESCRITO AO REAL 

 

Layane de Santana Araújo (UFPB) 

layanearaujo335rt@gmail.com 

Maria Vanessa Monteiro das Chagas (UFPB) 

vanessachagasm@gmail.com 

Laurênia Souto Sales (UFPB)  

laureniasouto@gmail.com 
 

Diante da importância de se trabalhar com o ensino de leitura de modo que esta seja compreendida 

como atividade em que o leitor é o sujeito ativo, que realiza a compreensão e interpretação dos 

gêneros textuais lidos, e cientes de que o livro didático (LD), em alguns casos, é a única fonte que 

possui os textos que os alunos irão ter em mãos para suas atividades de leitura na sala de aula, tomou-

se um dos LD adotados pelas escolas públicas do Ensino Fundamental do município de Mamanguape-

PB como objeto de estudo. Desse modo, tem-se como objetivo analisar as atividades de leitura 

propostas pelo LD à luz das orientações dos documentos oficiais que norteiam o ensino de leitura no 

Brasil, especificamente os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), a BNCC (2017), como também 

o Programa Nacional do Livro Didático (2017). Como respaldo teórico para a pesquisa, recorreu-se 

aos estudos de Kleiman (2007), Koch e Elias (2006) e Soares (2001), entre outros autores que 

compreendem a leitura como processo de construção de sentidos, através das vozes e da interação 

entre leitor-texto-autor. Os resultados da análise apontam que o LD adotado apresenta atividades de 

leitura que contemplam diversos gêneros textuais e há uma abordagem significativa de leitura, 

entretanto, em alguns momentos, essas atividades são limitadas e voltam-se para a localização de 

informações presentes nos textos lidos. Sendo assim, cabe ao professor de Português avaliar a 

proposta do LD, a fim de que possa fazer um redimensionamento das atividades de leitura, 

corroborando para o aprimoramento e desenvolvimento das competências e habilidades leitoras, com 

o intuito de formar leitores proficientes.  

 

Palavras-chave: Atividades de leitura. Livro didático. Ensino Fundamental. 
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DISCURSO, MÚSICA E SUAS MATERIALIDADES LINGUÍSTICAS 

 

 Manoel Victor Campos Teixeira (UFPB) 

manoelvictoryaoou@hotmail.com 
 

Este trabalho analisa as relações de poder materializadas na canção This is América, do cantor 

Childish Gambino, a fim de explicitar as marcas ideológicas e a hegemonia presente no seu discurso. 

Para tanto, filia-se à Análise Crítica do Discurso (ACD) faircloughiana, especialmente nos 

pressupostos encontrados em Fairclough (2001, 2003, 2006) e Chouliaraki & Fairclough (1999), com 

o que explicita os problemas sociais e as possíveis mudanças ocorridas e/ou a ocorrer. Para a análise 

da materialidade linguística, vale-se da perspectiva do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), com 

ênfase nas representações de mundo e do agir, como visto em Bronckart (2006, 2008, 2017). No que 

tange às manifestações linguísticas das relações de poder, valemo-nos de Dijk (2008, 2010). Trata-se 

de uma investigação qualitativa, que parte da materialidade linguística da canção e as relaciona com 

os aspectos sociais, históricos e culturais que permeiam a constituição hegemônica da sociedade e 

sua busca por mudanças sociais, marcadamente pelo uso da música como ferramenta de propagação 

de novas perspectivas para o diferente, o excluído. Por se tratar de uma investigação em andamento, 

os resultados preliminares indicam a presença de relações assimétricas de poder, com a segregação 

de grupos específicos, como os negros e de sua revolta e busca por espaço e reconhecimento social.  
 

Palavras-chave: Hegemonia. Música. Discurso. Poder. 
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GÊNEROS ORAIS: ALTERNATIVA PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Lariza Silva (UEPB) 

lariza.itec@yahoo.com.br 

Danielle Coppi (UEPB) 

dsmcoppi@gmail.com 

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar a importância dos gêneros orais através de práticas 

discursivas no contexto das aulas de língua portuguesa do Ensino Médio. Ao observar as orientações 

dos PCN para o trabalho com gêneros textuais nas aulas de Língua Portuguesa, apreendemos a 

inclusão da concepção de língua segundo o caráter sociointeracionista. No entanto, a raridade na 

abordagem dos gêneros orais como instrumento de ensino nas aulas de língua materna revela um 

problema a ser considerado na prática pedagógica, uma vez que os gêneros orais possuem 

características que contribuem para o desenvolvimento sociocomunicativo dos alunos. Para 

fundamentar nossa discussão, selecionamos o aporte teórico de autores como: Bakhtin (1997), 

Marcuschi (2010), Dolz e Schneuwly (2004), Bezerra (2010), entre outros. A princípio, 

estabeleceremos uma breve abordagem reflexiva da teoria desenvolvida acerca dos gêneros textuais/ 

discursivos; em segundo lugar, trataremos especificamente dos gêneros orais, e por fim 

descreveremos e analisaremos a aplicação em sala de aula de uma sequência didática que visa o 

trabalho com o gênero oral formal público entrevista. Diante disso, o presente trabalho apresenta os 

resultados de uma pesquisa aplicada inserida no viés qualitativo, acerca dos gêneros orais como 

instrumento de aprendizagem no ensino de língua portuguesa a partir de uma sequência didática com 

ênfase no gênero oral formal público entrevista. Dessa forma, constatou-se a importância da 

sistematização do ensino com os gêneros orais, proporcionado pelo procedimento da sequência 

didática com o objetivo de instruir os alunos para as situações comunicativas púbicas, além de apontar 

a pouca ênfase dada ao trabalho sistemático com os gêneros orais no contexto das aulas de língua 

portuguesa no Ensino Médio.  

 

Palavras-chave: Prática discursiva. Gêneros orais. Sequência didática. 
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INVESTIGANDO REPRESENTAÇÕES DA PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF E DO 

VICE-PRESIDENTE MICHEL TEMER EM CAPAS DE REVISTAS  

NACIONAIS SOBRE O IMPEACHMENT 

 

José Alves de Araújo Neto (UFPB) 

josealvessarmento@hotmail.com 

Fábio Alexandre Silva Bezerra (UFPB) 

fabes10@yahoo.com.br 

 

Na sociedade contemporânea, onde os textos multimodais estão cada vez mais presentes, o 

desenvolvimento de práticas de leitura crítica das representações midiáticas se torna ainda mais 

premente (KELLNER; SHARE, 2008), especialmente quando se trata do discurso político 

(CHARADEAU, 2006). Tais textos multimodais ecoam posicionamentos políticos, ocultando 

sentidos que, muitas vezes, são apreendidos apenas inconscientemente por meio da repetição de certas 

representações em nosso cotidiano. Evidencia-se, assim, a relevância de se desvelar sentidos ocultos 

por meio da leitura crítica dos textos midiáticos. Neste contexto, apresentamos resultados de 

investigação de representações da então presidenta Dilma Rousseff e do então vice-presidente Michel 

Temer em capas de revistas nacionais sobre o processo de impeachment. Com suporte teórico na 

Gramática do Design Visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006) e na Análise Crítica do Discurso 

(FAIRCLOUGH, 2015[1989], 2010[1995]), a pesquisa consistiu em análises de três capas de revista 

da Veja e três capas da Carta Capital – ambas tendo a maior tiragem nacional dentro da perspectiva 

de discurso hegemônico (Veja) e de contradiscurso (Carta Capital). Nesse contexto, objetivamos 

revelar e discutir os sentidos construídos nesses textos multimodais, estabelecendo um diálogo 

crítico-reflexivo também com base nas políticas editoriais das revistas selecionadas. Resultados 

gerais evidenciam forte teor ideológico presente em ambas as publicações, visto que, movidas por 

ideologias largamente opostas, retratam os mesmos fatos históricos com focos, objetivos e 

interpretações diferentes. 

 

Palavras-chave: Multimodalidade. Análise Crítica do Discurso. Impeachment. 
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MÁXIMAS E IMPLICATURAS CONVERSACIONAIS COMO RECURSOS DE 

ARGUMENTAÇÃO NO GÊNERO PALESTRA 

 

Paloma Sabata Lopes da Silva (UFPB) 

paloma.sabata@gmail.com 

 

A palestra é um gênero oral que se caracteriza como uma comunicação pública realizada com o intuito 

de orientar, ensinar e sugerir soluções práticas para questões da vida quotidiana. Atualmente, vem se 

tornando uma atividade profissional muito vantajosa tanto para palestrantes, que são bem 

remunerados, quanto para a audiência que se beneficia das sugestões oferecidas por experientes 

oradores. Com o foco no desempenho comunicativo do palestrante Augusto Cury, o objetivo desta 

pesquisa foi descrever o funcionamento da palestra a partir da identificação e caracterização dos 

recursos pragmáticos presentes neste gênero de texto que parece influenciar a vida e o pensamento 

de milhares de brasileiros. Como objetivos específicos, esta investigação visou a) identificar os 

mecanismos pragmáticos utilizados pelo palestrante na produção do gênero em tela; b) elencar os 

elementos pragmáticos (Máximas e Implicaturas Conversacionais) mais recorrentes nas atuações do 

palestrante analisado, procurando encontrar o elo entre sua performance discursiva e a aceitação pela 

audiência.Para fundamentar teoricamente esta pesquisa, mencionam-se, em síntese, as teorias da 

Pragmática (RAJAGOPALAN, 1996; DASCAL, 2006; AUSTIN, 1962/1990; GRICE, 1982). O 

corpus de análise foi composto por duas palestras, que foram transcritas e analisadas à luz da pesquisa 

qualitativa, de natureza descritivo-interpretativista. As conclusões apontaram para o fato de que os 

recursos linguísticos foram planejados, elaborados, ensaiados e produzidos com a intenção de obter 

a adesão do público ao conteúdo informado. Além disso, as enunciações violam MC com o propósito 

de gerar implicaturas específicas, como o humor e o uso de metáforas, que infringem a máxima da 

qualidade, além da violação das máximas da relação e do modo provocadas quando se inicia um turno 

com informações comuns ao quotidiano e, em seguida, promove-se a quebra de expectativas, mas 

que provocam a compreensão do conteúdo por meio da descontração e da irreverência, cumprindo-

se, portanto, o PC da comunicação. 

 

Palavras-chave: Máximas e Implicaturas Conversacionais. Argumentação. Palestra. 
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O ESTÍMULO À LEITURA NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA  

SOB O VIÉS DA SOCIOLINGUÍSTICA 

 

Gabriel Fernandes de Oliveira (UEPB) 

gabrisfernandes13@gmail.com  

Danielle dos Santos Mendes Coppi (UEPB) 

dsmcoppi@gmail.com  

 

Este trabalho objetiva o ensino com a leitura nas aulas de LP de forma estimuladora, ou seja, o(a) 

professor(a) precisa refletir sobre o trabalho com a heterogeneidade linguística, a fim de preparar os 

educandos para interagir adequadamente nas diversas situações comunicativas, uma vez que, estes, 

ao exercitarem a prática da leitura, atribuem sentido(s) a esta e desenvolvem essa interação no espaço 

em que se encontram. A leitura é uma atividade interativa. Nos ancoramos em estudos 

sociolinguísticos, a fim de explicitar as constatações sobre o que concerne esse estímulo à leitura. A 

pesquisa é de viés qualitativo e de caráter descritivo-interpretativo, requisitamos como corpus de 

análise exemplos de atividades com a leitura para explanar a abordagem temática. Fizemos uso de 

estudos concretizados por Antunes (2003), Bagno (2007, 2015), Bortoni-Ricardo (2004) entre outros, 

a fim de mostrar, de maneira consciente, como a estimulação pode fazer com que o aluno passe a 

gostar da leitura, e, posteriormente, da língua materna. Defendemos a importância de se trabalhar a 

leitura na sala de aula, pois, é neste espaço que o processo de letramento é construído, de maneira 

que, o aluno, ao ser estimulado, desenvolve habilidades que o tornará hábil a diversas circunstâncias 

sociais e/ou culturais. A partir destes pontos passamos a estabelecer que as aulas de Língua 

Portuguesa podem ser um meio de desenvolvimento dos educandos enquanto sujeitos sociais. 

 

Palavras-chave: Língua Portuguesa. Leitura. Sociolinguística.  
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O GÊNERO CHARGE COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA 

LEITURA CRÍTICA/REFLEXIVA 

 

Alexandre Tomaz Da Silva (UFPB)  

alexandre.tomaz94@gmail.com  

Isadora Catarina M. de Sousa (UFPB)  

isadoracatarinamauricio@gmail.com 

Fernanda Barboza de Lima (UFPB) 

fernandabarboza.ufpb@gmail.com  

 

A inserção de gêneros textuais nas aulas de língua portuguesa proporciona aos alunos uma melhor 

compreensão dos conteúdos abordados em sala de aula, pois é por meio deles que produzimos 

enunciados orais ou escritos, ou seja, eles são o próprio produto das práticas culturais e históricas das 

sociedades. O gênero charge, como exemplo, com sua natureza normalmente crítica ou irônica, 

carrega em seu conteúdo aspectos de um fato social ou político, sendo mesmo o reflexo do cotidiano 

de um grupo social. É o tipo de gênero que propicia ao professor(a) inúmeras possibilidades de 

trabalho com a linguagem, pois, além do conteúdo escrito, também é formado por desenhos, cores e 

símbolos que comunicam. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma 

proposta de oficina de leituras, elaborada por bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Letras que, consequentemente, será desenvolvida com 

alunos do 8º ano do ensino fundamental de uma escola municipal da cidade de Mamanguape/PB, com 

o propósito de reforçar e ampliar as habilidades de leitura e interpretação textual desses alunos. O 

gênero charge foi escolhido como objeto de ensino por trazer uma linguagem que, em nossa opinião, 

atrai o público infanto-juvenil, devido a sua principal característica, o humor, além de possibilitar 

diversos trabalhos sobre as linguagens verbais e não-verbais. Nossa pesquisa, de abordagem 

qualitativa, tem natureza aplicada e utilizou como procedimentos, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa 

documental, e a pesquisa ação, pois não apenas nos propusemos a observar uma realidade, mas a 

atuar efetivamente nela. Como referenciais, baseamo-nos, além dos textos dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCN), e Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

nos trabalhos de Marcuschi (2002), Irandé Antunes (2009), Roxane Rojo (2002), dentre outros. Como 

resultados esperados, aguardamos que os discentes envolvidos ampliem sua competência leitora, 

tornando-se leitores mais reflexivos e críticos.  

 

Palavras-chave: Leitura. Gêneros Textuais. Charge. 
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PRECONCEITO LINGUÍSTICO E COMANDOS PARAGRAMATICAIS: UMA ANÁLISE 

A PARTIR DO TEXTO PORTUGUÊS OU CAIPIRÊS? DE DAD SQUARISI 

 

Eliane Costa da Silva (UEPB) 

hellianecosta@gmail.com 

Karla Valéria Araújo Silva (UFPB) 

karlavaleria_gba@hotmail.com 

 

Este artigo tem como principal finalidade debater sobre o preconceito linguístico resultante de alguns 

discursos equivocados e discriminatórios propagados, em sua maioria, pelos comandos 

paragramaticais que circulam em nossa sociedade brasileira. Para tanto, este trabalho pretende trazer, 

inicialmente, algumas discussões sobre esse ato discriminatório, bem como sinalizar alguns mitos 

que lhe dão sustentação, considerando-os, principalmente, como fatores de ordem social e não apenas 

linguística. Sendo, pois, de natureza qualitativa, nossa pesquisa se fundamenta nos pressupostos de 

Bagno (2006, 2007, 2008a, 2008b, 2009) e conta ainda com as discussões de Alkmim (2007), Antunes 

(2007), Bortoni-Ricardo (2005), Possenti (2006), dentre outros autores. Para fins de análise e reflexão 

acerca da problemática explicitada em nossos estudos, tomaremos como corpus o texto Português ou 

caipirês, de DadSquarisi, publicado no jornal Correio Braziliense, no ano de 1996, o qual, 

intencionalmente, intensifica explicitamente o paradigma do “certo e errado” comumente pregado 

pela gramática normativa. A partir da análise realizada, pudemos constatar que o referido texto se 

apropria de certos comandos paragramaticais para, de forma pejorativa, dar ênfase ao preconceito 

[socio]linguístico. O mesmo, ao fazer referência a determinadas formas/expressões linguísticas, 

usualmente empregadas por um determinado grupo social, tenta menosprezar não apenas essas 

variantes, mas também os falantes que as utilizam.  

 

Palavras-chave: Preconceito linguístico. Comandos Paragramaticais. Português ou caipirês. 
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PROJETO DE LETRAMENTO, PRA QUÊ TE QUERO?  

RESSIGNIFICANDO O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

André Luiz Souza da Silva (UEPB) 

andreluiz.bans@gmail.com 

Karla Valéria Araújo Silva (UFPB) 

karlavaleria_gba@hotmail.com 

 

A prática docente, por muitas vezes, é cheia de percalços e,por esse motivo, há a necessidade de o 

professor, junto aos alunos, desmistificar muito do que se rotula como “chato”. Em se tratando do 

ensino de Língua Portuguesa (doravante LP), os rótulos são ainda mais presentes, pois os alunos 

passam anos na escola acreditando que as aulas de português acontecem porque é necessário 

“aprender português”. Isso acontece porque o ensino de LP tem sido limitado ao aspecto gramatical, 

justificado pela necessidade de se aprender a falar e escrever “o português correto”.  É notável que 

tal concepção tem sido resultado de uma tradição reducionista do ensino,a qual não abre espaço para 

um direcionamento contextualizado de muitos outros aspectos que devem ser contemplados na sala 

de aula. Nesse sentido, nosso trabalho tem como intuito refletir sobre como esse ensino pode ser 

ressignificado a partir de atividades que podem levar o aluno a perceber a língua não como um mero 

sistema de regras, mas como um instrumento ativo e dinâmico por meio do qual podemos agir 

socialmente. Para tanto, iremos relatar como se deu um projeto de letramento aplicado numa escola 

privada do município de Belém-PB, o qual objetivou, a partir de uma sequência de atividades 

propostas, envolvendo gêneros orais e escritos, redirecionar o ensino de LP para a compreensão da 

necessidade de se emergir uma competência de análise e reflexão linguística. Por ser de natureza 

qualitativa, o que confere o seu caráter descritivo-interpretativo, a presente pesquisa fundamenta suas 

discussões nos pressupostos teóricos e metodológicos de autores como Tinoco (2013), Coppi (2016), 

Marcuschi (2008), Bortoni-Ricardo (2008), Antunes (2009), entre outros.  A partir desse projeto, 

pudemos constatar que, além de ser possível promover um ensino de língua significativo, também é 

possível desfazer alguns paradigmas que o engessam por tantos anos. 

 

Palavras-chave: Ensino ressignificado. Projeto de Letramento. Aulas de português. 
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SABERES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO BÁSICA: A LEITURA NO LIVRO DIDÁTICO 

DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Maria Vanessa Monteiro das Chagas (UFPB) 

vanessachagas.ufpb@gmail.com 

Layane de Santana Araújo (UFPB) 

layanearaujo335rt@gmail.com 

Laurênia Souto Sales (UFPB) 

laureniasouto@gmail.com 
 

Neste trabalho, partimos do pressuposto de que a leitura é uma das principais atividades realizadas 

nas sociedades letradas, se fazendo presente desde as placas de trânsito e conversas em redes sociais, 

até a declaração de um veredito em um tribunal. Tendo em vista a extrema importância dessa 

atividade, esta pesquisa, que se caracteriza como qualitativa de análise documental, se propõe a 

analisar como o livro didático (LD) de Língua Portuguesa adotado pelas escolas municipais de 

Mamanguape-PB para os Anos Finais do Ensino Fundamental contribui, enquanto importante objeto 

cultural, para o estudo dos saberes escolares. Nosso corpus é composto pelo volume 1, da coleção 

Singular & Plural, de autoria de Balthasar, Figueiredo e Goulart (2015), destinado às turmas do 6º 

ano. A opção por analisar o LD justifica-se pelo fato de que esse material serve de suporte para as 

aulas do professor, e, muitas vezes, é o único recurso a que se tem acesso para trabalhar a leitura na 

escola. Para fundamentar teoricamente esta pesquisa, valemo-nos dos estudos de Koch e Elias (2006), 

Kleiman (2007), Dionísio (2000), entre outros autores que compreendem a leitura como um processo 

complexo de construção de sentidos, que se dá pela relação autor-texto-leitor, de modo que estes 

interagem entre si. Quanto à metodologia, partimos da catalogação dos gêneros presentes em todas 

as unidades, e então analisamos as atividades propostas para o trabalho com a leitura dos textos 

sugeridos, buscando investigar como as atividades contribuem para o estudo dos saberes escolares. 

A análise dos dados revelou que o referido volume apresenta uma quantidade considerável e variada 

gêneros textuais, contudo, no que diz respeito à compreensão leitora, em alguns momentos, restringe-

se à localização de informações, pouco direcionando o olhar do aluno para o texto, focando em 

questões puramente gramaticais. Esses dados reiteram a importância da figura do professor no 

planejamento e adequação das aulas à turma, de modo que busque superar as limitações do material 

didático e possibilitar aos alunos uma formação leitora em que se tornem proficientes. 

  

Palavras-chave: Leitura. Saberes escolares. Livro didático. 
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A INFLUÊNCIA DA POLÍTICA LINGUÍSTICA NA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Lília dos Anjos Afonso (UFPB)  

liliadosanjos@gmail.com  

 

Throop (2007) afirma que o professor é um agente de Políticas Linguísticas. A partir dessa 

informação, temos como objetivo deste trabalho, explanar a importância da Política Linguística para 

a formação do futuro profissional docente, mais precisamente do professor de Línguas. Será que esse 

docente em formação tem consciência da sua atuação enquanto um agente que cria, transforma e 

rejeita as Políticas Linguísticas? Tal inquietação possibilita promover uma discussão em torno da 

formação do aluno de letras, que por sua vez, tem a responsabilidade de não ser apenas um mero 

reprodutor de práticas “engessadas” já existentes, mas, de promover a transformação da sua atuação 

em sala mediante a conscientização de seu papel. Sendo assim, é necessário problematizar, inclusive, 

o contexto e as condições de seu trabalho. Como aporte teórico, trazemos as contribuições de 

Shohamy (2006), Throop (2007), Arias e Wiley (2013), Afonso (2017) dentre outros. Como 

procedimentos metodológicos, o foco da análise neste trabalho será a problematização em torno da 

recepção/rejeição dos docentes sobre as políticas linguísticas realizadas no contexto do ensino no 

Brasil. Nossa intenção é observar como o estudante em formação é influenciado pelas Políticas 

Linguísticas em seu processo formativo, ou seja, verificando se as políticas produzidas no Brasil 

exercem algum tipo de efeito na formação e se esse aluno e futuro docente tem consciência da 

importância das Políticas Linguísticas para a sua atuação em sala de aula. Considerando a perspectiva 

de elaboração desta pesquisa, entendemos que tal processo ainda é muito incipiente. A Política 

Linguística é um campo de conhecimento em formação no Brasil e tem muito a desenvolver e a 

contribuir para a formação de um profissional que possa interferir nas práticas de ensino em sala de 

aula. Nesse sentido, e, sobretudo, no contexto atual de interferências acerca do trabalho docente, é 

que este trabalho é proposto. 

 

Palavras-chave: Política Linguística. Formação Docente. Estudantes de Letras. 
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DIDATIZAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 

PORTUGUESA COM A ELABORAÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS 

 

Alícia Lima Pascoal (UFPB) 

alicialimapascoal@gmail.com 

Késsia Kelle Flor de Lima (UFPB) 

kessiakelleflor@gmail.com 

Roseane Batista Feitosa Nicolau  

rosenicolau.ufpb@gmail.com 

 

O objetivo deste trabalho é expor uma experiência de como a didatização de conteúdos gramaticais 

por meio de jogos na sala de aula pode contribuir no aprendizado dos jovens, como também na relação 

aluno-aluno e professor-aluno no Ensino de Língua Portuguesa. Com uma abordagem qualitativa, os 

procedimentos utilizados foram inicialmente exploratório e descritivo, em seguida, foi realizada uma 

pesquisa participativa em sala de aula. Para tanto, foi utilizado o jogo “Unipalavras”, desenvolvido 

inicialmente na disciplina de Morfologia da Língua Portuguesa, no Curso de Letras, da Universidade 

Federal da Paraíba- Campus IV, e aplicado em uma Escola do Município de Rio Tinto, que fica 

localizada no Litoral Norte da Paraíba, com alunos do sétimo ano. A temática do jogo é um conteúdo 

gramatical: Composição por justaposição e aglutinação. Para alcançarmos o objetivo proposto, 

utilizou-se como principais referentes teóricos Vygotsky (1991), Rosa (2001), Morales (2011), 

Correia (2012), entre outros. Os resultados indicam que o aprendizado de forma lúdica e diferenciada 

causa um impacto positivo no processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista que os alunos entram 

em uma atmosfera de comunicação, interação e divertimento durante a atividade, ao mesmo tempo 

em que exercitam seus conhecimentos acerca do assunto, levando-os a apresentar um desempenho 

satisfatório. 

. 
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O presente artigo aborda um relato de experiência da personificação do ensino-aprendizagem, no qual 

o aluno se torna autônomo e passa a ser considerado o centro do processo de aprendizagem. O objetivo 

deste trabalho é relatar um exemplo de espaço de sala de aula diferenciado, onde é permitido o diálogo 

entre os envolvidos no processo e, desta forma, facilitando a observação das dificuldades e 

habilidades dos alunos durante as aulas. Sabe-se que introduzir, na escola, as várias mídias, 

linguagens e textos que envolvem o meio digital não é suficiente para gerar uma formação adequada 

com leituras plurais; logo, conforme Barreto (2011), para a formação de um ensino-aprendizagem 

cujo aluno seja o protagonista deste processo, é necessário reduzir as limitações entre as leituras e as 

ações desenvolvidas dentro e fora do ambiente escolar. O método de pesquisa utilizado foi o 

exploratório, de abordagem qualitativa; para isso, são analisadas três produções textuais de estudantes 

do ensino médio participantes do projeto de extensão intitulado Universidade em debate: práticas de 

leitura e de produção de textos com foco no ENEM, desenvolvido na Universidade Federal da 

Paraíba, Campus IV, no ano de 2018. Na análise, considera-se o comparativo entre a primeira e a 

última produção textual realizada pelo estudante no projeto, a fim de verificar até que ponto o método 

empregado favoreceu o desenvolvimento de habilidades de escrita de textos dissertativos-

argumentativos. Para a concretização do objetivo proposto, utilizou-se como principais referentes 

teóricos Bacich (2015), Trevisani (2015), Oliveira (2015), Moran (2015), entre outros. Diante dos 

resultados obtidos, percebe-se o quanto o método do Ensino Híbrido ajudou os educandos a 

aperfeiçoar suas produções textuais com vistas à redação do ENEM, como também estimulou-os 

durante as aulas, levando-os a apresentar um desempenho satisfatório no decorrer do projeto. 
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O estágio supervisionado é a oportunidade dos discentes de Letras colocarem em prática a teoria 

adquirida durante o seu percurso nas disciplinas acadêmicas, sendo inegável a importância desse 

período vivenciado por eles. Assim sendo, este trabalho em andamento está sendo realizado por meio 

de um projeto de pesquisa do PIBIC, busca analisar reflexivamente 20 relatórios de observação de 

aulas e 20 relatórios de ministração de aulas, produzidos nas disciplinas de estágio supervisionado da 

UFPB Campus IV, no curso de Letras. Buscamos compreender como os alunos analisam as aulas de 

Língua Portuguesa no tocante aos eixos de leitura e produção textual (na fase de observação) e como 

organizam suas aulas em torno desses eixos (na fase de ministração). Acreditamos que entender esse 

processo é importante para que possamos ter uma dimensão da relação entre as teorias vistas no curso 

de Letras e a prática em sala de aula e para que compreendamos os níveis de desenvolvimento do 

aluno/estagiário, que deixa de ser observador e passa a agir efetivamente como professor. Como 

aporte teórico, baseamo-nos nos princípios dos PCN, Referenciais Curriculares da Paraíba, na BNCC 

e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, documentos que regulamentam e orientam as disciplinas 

de estágio. Também serviu de base teórica os textos de Kleiman (2010), Antunes (2009), Marcuschi 

(2003), Koch (2011), entre outros, no tocante ao ensino de língua portuguesa e a importância da 

leitura de gêneros textuais diversos. Nossa pesquisa tem abordagem qualitativa. Como 

procedimentos, utilizamo-nos da pesquisa bibliográfica e documental. Como resultados parciais, 

percebemos que, embora haja um esforço por parte dos estagiários na inserção de práticas leitoras, 

ainda é forte a utilização do texto como pretexto para o ensino da gramática normativa.  
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MULTILETRAMENTOS NA LICENCIATURA EM LÍNGUA INGLESA 
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Na sociedade contemporânea, há uma gama de recursos semióticos que são constantemente 

mobilizados na construção dos mais diversos textos multimodais. Nesse contexto, a escola não pode 

se abster de seu papel primordial na educação de alunos/as que devem ser cada vez mais capazes de 

funcionar de maneira equilibrada e eficiente diante de tais demandas. O presente trabalho consiste 

em um relato de um projeto de multiletramentos no contexto da licenciatura em língua inglesa na 

Universidade Federal da Paraíba, tendo sido desenvolvido com base na proposta do Grupo de Nova 

Londres (2000[1996]) para uma pedagogia dos multiletramentos, e em conceitos e categorias de 

análise da gramática visual de Kress e van Leeuwen (2006). Alunos/as avançados de língua inglesa, 

a partir de atividades de familiarização e de aprofundamento nos conteúdos temáticos e léxico-

gramaticais da disciplina, produziram textos multimodais para serem utilizados em microaulas que 

tiveram que lecionar no final do semestre letivo. Resultados gerais apontam para um aumento da 

percepção tanto do professor da disciplina quanto dos/as alunos/as em formação sobre a relação entre 

os conteúdos programáticos e a realidade concreta daqueles, bem como indicam um maior 

engajamento nas atividades durante a disciplina lecionada. Além disso, os/as alunos/as também 

destacaram maior confiança em planejar o trabalho com textos multimodais em suas futuras práticas 

docentes, dando destaque para o papel das multiplicidades cultural e semiótica nas práticas de 

multiletramentos na formação docente inicial e continuada. 
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O PCN E O PNLD NO ENSINO DA GRAMÁTICA: ANÁLISE SOBRE O PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM 
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Este trabalho tem como foco a análise do ensino de gramática a partir de textos em aulas de Língua 

Portuguesa no Ensino Fundamental. Para isso, será proposta uma caracterização do ensino de 

gramática, comparando a abordagem de ensino adotada pela professora analisada com o eixo de 

análise linguística proposto pelo PCN do Ensino Fundamental. Também será investigado se o livro 

didático adotado pela professora atende aos dois critérios básicos exigidos pelo PNLD: uso da 

linguagem oral e escrita e a reflexão sobre os conhecimentos linguístico-gramaticais. Foram 

observadas aulas de uma turma de 9º ano de um colégio da rede pública do estado da Paraíba 

localizada na zona sul, próxima ao Distrito Industrial de João Pessoa. Foi utilizado um método de 

base antropológica devido à natureza da pesquisa: pesquisa de campo, em sala de aula. Esse tipo de 

pesquisa procura investigar os dados a partir de observações feitas no contexto de realização, no nosso 

caso, em sala de aula. Obtivemos (1) notas de campo, que fornecerá informações acerca do que 

acontece no espaço da sala de aula; (2) questionário sobre o contexto escolar, sobre a concepção de 

ensino de gramática e concepção de linguagem seguida pela professora, sobre as condições e a escolha 

dos livros didáticos, (3) e um questionário voltado para a equipe gestora, para saber sobre a adoção 

do livro didático. A partir da análise desses materiais e os pressupostos teóricos da área, chegamos à 

conclusão que o livro didático adotado nessa determinada escola, não atende a todos os critérios 

exigidos pelo PNLD; e o ensino de gramática a partir de textos, não está, efetivamente, presente nas 

aulas de Língua Portuguesa da turma observada e, como mostra outros estudos sobre este assunto, na 

maioria das salas de aula de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental. 
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OFICINAS DO PIBID LÍNGUA PORTUGUESA E AS CAPACIDADES DE LEITURA: 

UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO COM O GÊNERO CHARGE 
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Entre os principais eixos de ensino de língua portuguesa, a leitura é, geralmente, o foco de 

problematizações, visto que as avaliações externas de larga escala, a exemplo da Prova Brasil e do 

ENEM, aplicadas pelo Ministério da Educação, indicam os baixos níveis de interpretação textual dos 

estudantes da educação básica em diferentes níveis de ensino. Diante desse quadro, objetivamos 

apresentar uma proposta de intervenção elaborada a partir do Plano de Ação 2018/2019 do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto Língua Portuguesa, a ser 

desenvolvida em uma escola pública do litoral norte paraibano pelos/as pibidianos/as do curso de 

Letras do Campus IV da Universidade Federal da Paraíba. Como fundamentação teórica, partimos 

dos estudos de autores como Antunes (2009), Rojo (2002), Kleiman (2013), Marcuschi (2008), dentre 

outros, além documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), assegurando, assim, a relevância deste trabalho. Trata-se de uma 

pesquisa-ação, logo de natureza aplicada, situada no paradigma interpretativista e baseada no método 

qualitativo, a qual propõe uma ação interventiva, a saber, a oficina “Lendo charges”, que se constitui 

como parte de um conjunto de atividades a serem desenvolvidas durante o corrente ano, em turmas 

do ensino fundamental. Neste estudo, focaremos na proposta destinada às turmas de oitavo e nono 

ano. Entre os resultados previstos, está o desenvolvimento das capacidades de leitura, vista como um 

ato cognitivo de compreensão, que envolve diversos conhecimentos de mundo, de práticas sociais 

além do linguístico (ROJO, 2002). Portanto, as práticas de leitura, interpretação, das charges 

possibilitarão aos estudantes agir de forma crítica e sócio-historicamente situada. 
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O presente artigo apresenta a proposta de intervenção a partir do plano de ação do PIBID Língua 

Portuguesa, Campus IV, da Universidade Federal da Paraíba, que será desenvolvida em uma escola 

municipal da cidade de Mamanguape-PB, mais precisamente com alunos do sexto ano do ensino 

fundamental II. O objetivo deste trabalho é expor as oficinas de leitura a partir do gênero fábula, 

retratando a importância do desenvolvimento das capacidades de leitura como “um ato interativo e 

de compreensão de mundo” (MICHELETTI, 2000, p. 17). Para almejar esse objetivo, utilizou-se 

como principais referentes teóricos, Antunes (2009), Freire (1982), Zilberman (1988), Kleiman 

(1993, 1995, 2007), bem como os documentos oficiais do Brasil, entre outros. De abordagem 

qualitativa e natureza aplicada, para atingir os objetivos propostos, foram feitas visitas à escola com 

o intuito de diagnosticar as necessidades e intervir nas dificuldades dos alunos, que em sua maioria 

demonstram ter problemas com a leitura e a interpretação de textos. Para tanto, foram planejadas 

oficinas de leitura constituídas por atividades lúdicas envolvendo a prática em conjunto, como 

também a contextualização de fábulas clássicas, recriando e encenando a história com o auxílio de 

fantoches, para que ao fim, possamos de forma grupal, refletir sobre a moral e aguçar a capacidade 

crítico-reflexiva. Apesar da referida instituição de ensino não apresentar um ambiente específico para 

leitura, constatou-se que há um acervo de paradidáticos em condições de uso, o qual se constitui 

enquanto recurso didático. Almejamos com essa ação de intervenção estabelecer uma ponte direta 

entre o PIBID e a escola-campo, para que os alunos beneficiados com as oficinas de leitura sejam 

futuros leitores assíduos, competentes e críticos, uma vez cultivado o gosto pela leitura e o 

desenvolvimento das capacidades necessárias a essa prática de letramento. 
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AS INTERFACES DA POLÍTICA EDUCACIONAL NO COTIDIANO E NA FORMAÇÃO 

DOCENTE DE PROFESSORES DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
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Este trabalho apresenta as principais discussões na prática de professores de língua estrangeira, em 

um comparativo entre Linguística Aplicada e Legislação Educacional, promovendo um debate sobre 

a necessidade de o profissional professor observar, compreender e refletir sobre a própria prática, 

compreendendo o seu papel, neste meio, enquanto agente reflexivo e transformador. Há muitas 

controvérsias entre a literatura dos estudos lingüísticos em Jordão (2006), Moita Lopes (2009), Lüdke 

(2001) e Martin (2003) e a política educacional brasileira que interferem na formação do professor, 

no seu aperfeiçoamento profissional e, consequentemente, na formação da competência linguística 

dos alunos. A pesquisa aqui aplicada é de cunho bibliográfico e qualitativo, por meio da análise de 

conteúdo dos teóricos já apresentados em contraste ao proposto nos documentos oficiais e nas 

políticas educacionais, desde o nível Federal: LDB (Lei (394/16), Referenciais Para a Formação de 

Professores (2002), ao nível Estadual, com os Referenciais Curriculares de Língua Estrangeira do 

Estado da Paraíba (2007) e finalizando com o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 

Magistério Público Municipal de Guarabira (2009). Há questões, nesse contexto, que dificultam, ao 

invés de ajudar, escola e professores a promoverem seus objetivos educacionais. Assim, neste 

trabalho discutiremos as contradições resultantes desta pesquisa, entre o que aconselha a literatura 

linguística e o que norteia os documentos oficiais. De acordo com a Lei 9.394/96, Art. 32, § 3º O 

ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, não havendo exceção para o ensino 

de línguas estrangeiras, determinação que não incentiva o ensino de línguas estrangeiras, enquanto 

línguas vivas, ou seja, favorece o ensino de gramática e tradução, a língua enquanto sistema de 

códigos e significados fechados, dentre tantas outras discussões pontuais neste trabalho. Tais 

controvérsias põem educadores e educandos em situações confusas, uma vez que, o que deveria guiar-

lhes acaba causando-lhes mais dúvidas e incertezas. 
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O autismo é um transtorno do comportamento, segundo o DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico 

dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, publicado em 2013, reconhecido 

por alterações sociais, na linguagem e no uso da imaginação que, consequentemente, levam o sujeito 

a ter problemas na conversação, afastando seu interlocutor. Segundo Benveniste (2005), a 

comunicação e a constituição do sujeito são consolidadas a partir de dois elementos o ‘eu’ e o ‘tu’, 

relação base da interação humana. Em uma situação conversacional, o ‘eu’ dirige-se ao ‘tu’, 

esperando que esse ‘tu’, uma hora, seja um ‘eu’ em resposta ao que se foi tratado no meio interacional, 

em uma constante mudança de posição no discurso. Porém, no autismo há uma natural dificuldade 

em iniciar ou manter uma situação de interação conversacional o que resulta no afastamento social 

do sujeito. O interlocutor do autista, por sua vez, é comum não considerar como possibilidade de 

linguagem as manifestações linguísticas apresentadas pelo autista, a exemplo da ecolalia, 

vocalizações e neologismo. Fundamentado nos estudos de Cagliari (2007), Córdula (2001) e 

Benveniste (2005), o presente trabalho tem como objetivo discutir a variação da entoação do discurso 

do interlocutor de uma criança autista como ponto de partida para o deslize da criança na linguagem 

e sua mudança de posição no discurso. O trabalho tem natureza qualitativa, do tipo estudo de caso e 

utilizou como corpus de investigação imagens de vídeo, gravadas de situações conversacionais entre 

uma criança autista e seu interlocutor, presentes no banco de dados do Grupo de Estudos e 

Atendimento ao Espectro do Autismo – GEAUT – do Laboratório de Aquisição de Linguagem do 

Programa de Pós-graduação em Ciência da Linguagem (PPGCL), da Universidade Católica de 

Pernambuco. Após análise, concluiu-se que as variações entoacionais do interlocutor nas tentativas 

de promoção interacional podem manter ou mesmo modificar a posição do autista no discurso, porém, 

ainda não foram suficientes para estabelecer a conversação.  
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Por meio dos dados obtidos em uma pesquisa realizada pelo Instituto Pró-Livro em 2015, nos foi 

revelado que 49% da população nordestina é caracterizada como não-leitora, ou seja, não leu nenhum 

livro em um período de 3 meses consecutivos. Outro dado relevante obtido por meio dessa pesquisa 

foi a importância da mediação da leitura para a formação de leitores, pois cerca de 83% dos não-

leitores não receberam o incentivo de ninguém durante a infância e por isso não desenvolveram o 

gosto pela leitura. Tendo em vista o contexto atual do nordeste apresentado pela pesquisa do Instituto 

Pró-Livro, o projeto de extensão: “Círculos de Leitura e Formação do Leitor: Construindo Saberes e 

Compartilhando Olhares” da Universidade Federal da Paraíba, apoia-se na proposta de uma educação 

colaborativa defendida por Paulo Freire (1989) integrada à proposta da utilização de círculos de 

leitura de Rildo Cosson (2014) como uma estratégia para conectar leitores, para que então estes 

leitores consigam desenvolver um gosto maior pela literatura além de atingir o nível de letramento 

crítico defendido por Hilary Janks (2013). A pesquisa de caráter bibliográfica qualitativa pretende, 

inicialmente, desenvolver discussões acerca dos teóricos supracitados, para que seja possível a 

confecção dos primeiros círculos de leitura a serem ofertados à comunidade. Nos círculos ocorrerão 

discussões guiadas acerca das obras previamente indicadas pelos mediadores dos círculos, que 

deverão ser lidas integral ou parcialmente além de possibilitar o desenvolvimento de uma relação 

prazerosa entre texto literário e contexto. Nossa hipótese é que ao final do projeto, após as leituras e 

discussões mediadas, a comunidade, além de desenvolver uma maior apreciação pelo texto literário 

e fazer conexões intertextuais entre esses textos e o mundo, consigam disseminar os círculos de leitura 

em diferentes contextos para que consigamos reverter os números apresentados pela pesquisa do 

Instituto Pró-Livro. 
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DE MUSA A SUJEITO DO DISCURSO: A NOÇÃO DE AUTORIA EM “NO TÓRCULO 
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Este artigo tem como objetivo refletir sobre o lugar de fala das mulheres na literatura brasileira antes 

da consolidação da crítica feminista no Brasil, especificamente no contexto histórico do final do XIX 

e início do século XX, sob influência da poética parnasiana. A análise proposta encontra-se dividida 

em três seções:  na primeira apresentamos, com base em Reis (1992), uma problematização do cânone 

literário ao considerarmos que  mais do que uma seleção de obras declaradas como patrimônio 

histórico e cultural,  o cânone reflete um código retórico e estético marcado pelo preconceito de cor, 

raça, etnia, classe social, e principalmente o gênero; enquanto na segunda, a partir das contribuições 

de Zolin (2019), no que se refere a produção da literatura de autoria feminina e nas concepções de 

Funck (2016) acerca das influências da crítica feminista na produção de literatura por mulheres, 

discutimos como a obra da autora brasileira Gilka Machado colabora na formação crítica, que além 

da simples problematização do cânone, considera a dicotomia da inserção histórico-emergente das 

mulheres ao campo literário como um impulso para a formação de novas identidades; e na terceira e 

última relacionamos os aspectos explorados nas duas primeiras seções às reivindicações de autoria 

através de um eu-lírico representado por uma mulher silenciada que demanda o seu direito de escrever 

poesia. O poema “No tórculo da forma” de Gilka Machado é uma reivindicação de uma autora mulher, 

negra e pobre, no século XX, do seu direito negado de escrever e expressar-se enquanto mulher e 

escritora, abandonando o papel de inspiração e coadjuvante que lhe fora socialmente atribuído. 

 

Palavras-chave: Autoria Feminina. Gilka Machado. Cânone Literário 
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DO PORTUGUÊS DE JERÔNIMO AO BRASILEIRISMO DE RITA: UMA BREVE 

ANÁLISE DA DEGENERAÇÃO MORAL NA RELAÇÃO NATURALISTA 

 

Lerivaldo da Cunha Ferreira (UEPB)  

leryn.cunha68@gmail.com  

Beatriz Soares de Almeida (UEPB)  

beatrizsoares.a@outlook.com  

 

O Cortiço (1890), do autor Aluísio de Azevedo, constitui um dos romances mais expressivos do 

naturalismo brasileiro por sua denúncia social ao retratar a exploração e as péssimas condições de 

vida no século XIX. Um dos traços que predominam na estética literária do naturalismo é a questão 

do adultério e dos desejos sexuais dos indivíduos transcenderem à razão, determinando as atitudes do 

homem. Através desse viés, o objetivo do presente trabalho é investigar na obra, elementos da 

degeneração moral abordada por Émilie Zola na estética naturalista que teve origem na França. Para 

isso, delimitaremos nossa observação na relação das personagens Rita Baiana e Jerônimo, a primeira 

símbolo da natureza excitadora do Brasil e a segunda símbolo do espírito econômico que tenta superar 

o meio. Como fundamentação teórica para este estudo literário, utilizaremos contribuições das 

pesquisas de Candido (1991), Candido (1999), Carvalho (2011) e Bosi (1975). Desse modo, 

definiremos uma abordagem metodológica de cunho descritivo e de natureza bibliográfica. Mediante 

este estudo, poderemos observar que o romance em questão, pertencente ao naturalismo por 

apresentar os traços que Zola aborda para configurar o naturalismo Frances, demonstra a absolvição 

de uma cultura em detrimento de outra condicionada pelas forças degeneradas do meio, como 

poderemos constatar na análise feita tomando como categoria analítica a relação entre as personagens 

Rita Baiana e Jerônimo, que por meio de sua sedução representativa do meio brasileiro, impulsiona 

uma mudança no estilo de vida do português.  

 

Palavras-chaves: O Cortiço. Personagens. Naturalismo. Degeneração Moral. 
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ESQUECIMENTO E TRANSGRESSÃO: UMA REFLEXÃO ACERCA DA POESIA DE 

ALBERTO DE OLIVEIRA 

 

Jeani Silva das Mercês (UFCG) 

jeanisilva.m@gmail.com 

Ana Carolina Guedes do Nascimento Costa (UFCG) 

anacgncosta@gmail.com 

 

Considerando a importância da poética de Alberto Oliveira no cenário da Literatura Brasileira no 

final do século XIX e XX, sobretudo no que se refere à estética Parnasiana, na qual o autor representa 

um dos grandes nomes do movimento literário, ao lado de Olavo Bilac e Raimundo de Oliveira, este 

artigo tem como objetivo discutir a contemporânea ocultação de seu nome enquanto representante do 

movimento no país e o consequente distanciamento de suas obras do cânone literário nacional e dos 

estudos literários nas escolas e academias, assim como o caráter transgressor de parte de sua obra em 

relação aos preceitos tradicionais do parnasianismo. O trabalho está organizado em duas seções, de 

modo que em uma questionamos a necessidade do desenvolvimento de estudos que contemplem os 

autores e aspectos “esquecidos” do movimento literário, e na outra refletimos acerca da abordagem 

do amor em um poema de Oliveira, a fim de exemplificar o caráter transgressor de sua obra no 

parnasianismo. Com objetivo de explorar estes aspectos, analisamos o poema “Num trem do 

subúrbio” sob uma ótica que vai além do “belo pelo belo”, o que nos permitiu preencher algumas 

lacunas relacionadas às generalizações a respeito dos poemas do autor, tais como o rompimento de 

um paradigma que delimita o foco dos estudos apenas para da beleza e formas fixas presentes na 

estética literária daquele período, bem como a reflexão sobre uma abordagem dos sentimentos 

enquanto possibilidade de ampliação do conhecimento, por tantas vezes enquadrado em determinadas 

categorias. Para fundamentar a nossa pesquisa utilizamos os pressupostos teóricos, de Alves (2017), 

Azevedo (2000), Barros (2011) Candido (1967; 2004). 

 

Palavras-Chave: Parnasianismo. Transgressão. Amor. 
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INFLUÊNCIA DA ESCOLARIDADE NO PROCESSAMENTO DO PRONOME LHE 

COMO OBJETO DIRETO ANAFÓRICO EM 3ª PESSOA 

 

Juciane Nóbrega Lima (UFPB) 

jucy.nobrega@gmail.com 

 
Há um consenso entre a maioria das gramáticas em classificar o pronome lhe como objeto indireto, 

desconsiderando o seu uso em função acusativa (objeto direto). Esse uso em função acusativa é 

considerado por Almeida (2011), como uma consequência da reorganização do quadro pronominal 

do PB.O objetivo deste trabalho é comparar os resultados de um experimento psicolinguístico, com 

os resultados empíricos encontrados no campo da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 2008) que 

evidenciam o comportamento do pronome lhe mostrando sua polissemia morfossintática.O 

experimento será off-line através da técnica de julgamento de aceitabilidade. Os participantes terão 

que julgar, através de uma gradação de 1 a 5, onde 1 quer dizer que a frase é pouco aceita como uma 

frase do PB e 5 quer dizer que a frase é totalmente aceitável. As variáveis independentes são os tipos 

de retomadas: lhe, o/a, ele/ela; e escolaridade: Ensino Superior e Fundamental. A variável dependente 

é o grau de aceitabilidade. As condições experimentais são: 1) João estava parado e Bia o empurrou 

acidentalmente. 2) João estava parado e Bia lhe empurrou acidentalmente. 3) João estava parado e 

Bia empurrou ele acidentalmente. A hipótese principal para este experimento é a de que o emprego 
do clítico lhe como objeto direto no PB é mais frequente em situações de fala monitorada e na escrita, 

configurando-se uma tentativa de evitar o preenchimento do objeto, por um lado, com o pronome 

lexical ele/ela, estigmatizados, e, por outro, com o clítico canônico o/a, também estigmatizado por 

indicar pouca naturalidade. Sendo assim, espera-se que o pronome lhe seja mais aceito nas frases do 

que o ele/ela e o o/a, principalmente no grupo de ensino fundamental. Entretanto, no grupo de nível 

superior a leitura do clítico o/a será preferível ao lhe e o lhe em relação ao ele/ela, como evidenciam 

os estudos sociolinguísticos. 

 

Palavras-chave: Objeto direto. Psicolinguística educacional. Sociolinguística. 
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JOGANDO COM AS CONJUNÇÕES: UMA FORMA LÚDICA PARA ENSINO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Déborah Nayara Guilherme da Silva (UFPB) 

deborahnayarag@gmail.com 

José Danilo Andrade da Silva (UFPB) 

dan03nilo@gmail.com 

Roseane Batista Feitosa Nicolau (UFPB) 

rosenicolau.ufpb@gail.com 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um jogo criado para auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem da Sintaxe da Língua Portuguesa, voltada para o 7º ano do Ensino Fundamental, 

fugindo, assim, da “pressão” que o ensino de forma tradicional, muitas vezes, tem provocado nos 

alunos.A proposta de criação do jogo utiliza uma abordagem qualitativa e se deu nas aulas de Sintaxe, 

disciplina do 5º período do Curso de Licenciatura em Língua Portuguesa da Universidade Federal da 

Paraíba – Campus IV.Como embasamento teórico, contamos com as ideias sócio-interacionistas 

apresentadas por Moura (2002);a respeito dos jogos voltados para a educação, contamos com Piaget 

(1990); Kishimoto (2002), Nicolau (2011)e Lameiro (2017). Foi sugerido, nesta prática-criativa, uma 

metodologia lúdica, por meio da criação de um jogo de tabuleiro, como atividade interativa e 

facilitadora do aprendizado e que buscasse contribuir de forma eficiente no processo do ensino e 

aprendizagem das conjunções dos tipos coordenativas e subordinativas. Para construção do jogo sobre 

o uso das conjunções, foram usadas as concepções trazidas pela Gramática-Texto: análise e 

construção de sentido. (ABAURRE, et al, 2011). As regras presentes no jogo são as mesmas de um 

de tabuleiro comum, sendo apenas adaptadas para o jogo construído. Como resultados da aplicação 

do jogo espera-seque o ensino de assuntos gramaticais, mais especificamente na área da sintaxe, possa 

ser realizado de forma mais interativa e envolvente e que, no caso, das conjunções as intenções que 

elas exercem na construção do sentido do enunciado possam ser bem trabalhadas. 

 

Palavras-chave: Ensino de sintaxe. Jogo na sala de aula. Uso das conjunções. 
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LIBRAS NA FORMAÇÃO DOCENTE DOS ALUNOS DO CURSO DE LETRAS  

DA UFPB – CAMPUS IV 

 

Francicleide Tayza Silva do Nascimento (UFPB) 

frantayza18@gmail.com 

Lilian Estefany Ribeiro da Silva (UFPB) 

lilianestefany5@gmail.com 

Fábio Pessoa da Silva (UFPB) 

fpessoa@ccae.ufpb.br 

 

Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância da aprendizagem da Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) na formação docente dos alunos do curso de letras do campus IV da Universidade 

Federal da Paraíba, a partir da experiência vivenciada como monitoras de um projeto de extensão de 

Libras. O projeto foi desenvolvido no período de maio a dezembro de 2018, com o objetivo de 

minimizar o distanciamento linguístico entre pessoas surdas e ouvintes, oferecendo curso básico de 

Libras para a comunidade ouvinte da região do Vale de Mamanguape. No decorrer do projeto, além 

da parte prática do ensino da língua de sinais, foram abordadas temáticas teóricas, que justificam a 

escolha para este estudo. Dentre as temáticas abordadas, destacamos o processo de formação docente 

no âmbito da Libras e em consequência disso, o processo educacional da pessoa surda. Assim como 

aborda Lacerda e Santos “(...) a educação bilíngue para surdos considera que inicialmente, os surdos 

devam desenvolver a língua de sinais como primeira língua nas relações sociais estabelecidas.” Ainda 

neste quesito, a autora Candau afirma “Para o desenvolvimento de uma educação intercultural é 

necessário trabalhar o próprio olhar do educador/a para as questões suscitadas pelas diferenças 

culturais, como as encara, questionar seus próprios limites e preconceitos e provocar uma mudança 

de postura”. Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi adotada a abordagem de natureza qualitativa, 

considerando os relatos de experiências, respaldados a partir da pesquisa bibliográfica. Sendo assim, 

foram selecionados alguns principais autores: Gesser (2009), Lacerda e Santos (2014), Quadros 

(2017) e Candau (2014). O desenvolvimento deste estudo aponta como resultado estruturante, o 

conhecimento adquirido pelos alunos de graduação do curso de letras, principalmente no tocante do 

processo de aprendizagem do aluno surdo, em sala de aula, através de sua língua, a Libras. Pois 

compreender essas especificidades, nos possibilitou entender esta causa.  

 

Palavras-chave: Libras. Experiência. Formação. 
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MISS MARVEL: UMA FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DE HQ 

 

Maria Luiza Casado Silva (UFCG) 

casadoluiza01@gmail.com 

 

Este artigo tem como objetivo reforçar o processo de ensino aprendizagem com a utilização de 

histórias em quadrinhos de  Kamala Khan, a super-heroína conhecida como Ms. Marvel, de modo 

que seja manuseado como ferramenta capaz de interferir, positivamente em outras áreas de 

ensino/aprendizagem, pois no HQ são exploradas identidades culturais, questões sociais, políticas e 

as exclusões das diferenças. A metodologia empregada constitui- se em uma revisão bibliográfica, 

assim para a coleta do material bibliográfico, foram consultados os autores Palhares (2010), 

Waldomiro (2009), Macedo (2011), Neves (2012) e Mendonça (2010). Levando-se em consideração 

a importância de ferramentas que aproxima a vida escolar com o cotidiano dos alunos, os resultados 

obtidos com a pesquisa mostram que o gênero textual HQ é um recurso indispensável para a utilização 

em sala, pois os alunos são capazes de perceber a relevância e adentrarem ao conteúdo, mostrando 

disposição e curiosidade. Desta forma, conclui-se que a importância do emprego de histórias em 

quadrinhos está voltada para a realidade do aluno, pois se precisa buscar algo que está mais próximo 

dele para que o aprendizado não seja monótono e sim algo novo que venha a acrescentar na vida do 

estudante. 

 

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos. Ensino. Aluno. 
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O PARALELO ENTRE O REAL E O IMAGINÁRIO ACERCA DO CONTO FANTÁSTICO 

RUBIANO: “O EX-MÁGICO DA TABERNA MINHOTA” 

 

Lays Adriéllen Tavares de Lima (UFPB)  

laystavares34@gmail.com  

Milenia da Silva Santos (UFPB)  

mileniart@hotmail.com  

 

Com base na narrativa fantástica, este artigo apresenta uma análise do conto “O ex-mágico da taberna 

minhota”, de Murilo Rubião, que se encontra em sua obra “O ex-mágico” publicado no ano de 1947 

que possui uma seleção de melhores contos que expõe o sobrenatural. O objetivo que se propõe este 

artigo é analisar os elementos que constitui a narrativa como fantástica segundo teorias de Todorov, 

uns dos principais estudiosos do gênero fantástico. Iremos decorrer sobre os acontecimentos estranho 

e sobrenatural, como também a hesitação do leitor que contribui para a definição do fantástico. Além 

disso, buscaremos apontar como o gênero fantástico é utilizado para enfatizar o cotidiano 

massacrante. Para tanto, em termos metodológicos, buscamos verificar os elementos fantásticos da 

narrativa por meio de uma investigação bibliográfica em livros e artigos dos estudos de Todorov 

sobre o gênero fantástico, bem como os entendimentos de Agnes Heller que se debruçou sobre os 

estudos do cotidiano. A partir da análise feita, consideramos segundo as teorias Todorovianas que a 

definição do fantástico se dar na relação entre o real e o imaginário. Esta definição se aplica no conto 

aqui mencionado, tendo em vista que na narrativa o ex- mágico vivência os dois paralelos, o real 

sendo o tédio proporcionado pelo cotidiano e o sobrenatural através das mágicas. Ao decorrer do 

artigo, foi analisado que autor utilizou o gênero fantástico para denunciar o tédio vivenciado pelo 

personagem, utilizando dos artifícios do gênero para explicitar o desconsolo e a amargura.  

 

Palavras-chave: Murilo Rubião. Conto Fantástico. Cotidiano. 
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OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO: O ALUNO SURDO NO ENSINO REGULAR 

 

Riviane Araújo (UFRPE) 

rivis5@gmail.com 

Marcos Silva (UFRPE) 

marcosantonio5005@gmail.com 

 

Este artigo tece considerações sobre a inclusão educacional de pessoas com necessidades 

educacionais especiais, mais especificamente o aluno surdo, no ensino regular. Fruto de um estudo 

de uma pesquisa bibliográfica baseada no que diz Marconi e Lakatos (2010, p. 139), a pesquisa 

científica é um “procedimento reflexivo sistematizado, controlado e crítico, que permite descobrir 

novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento”.  Assim foi levado em 

consideração o processo de inclusão, e, como é complexo sua realização no ambiente escolar, pois 

este já foi muito marcado pela exclusão, segregando e discriminando os indivíduos considerados 

como diferentes, isso não apenas no âmbito de uma deficiência relacionada a saúde, mas como um 

todo se levarmos em consideração a diversidade social, econômica e cultural, que ainda são aspectos 

que segregam os seres humanos.Têm-se por objetivo neste artigo buscar maneiras para que a exclusão 

do docente surdo seja combatida. Pensando numa possível solução tomamos por base as palavras de 

Freire (1996, p. 48) que diz: [...] “mudar é difícil mas é possível, que vamos programar nossa ação 

político-pedagógica, não importa se o projeto com o qual nos comprometemos é de alfabetização de 

adultos ou de crianças, se de ação sanitária, se de evangelização, se de formação de mão-de-obra 

técnica”. Salientamos assim a importância da preparação do docente, para que ele possa de uma 

maneira humanizada saber acolher, respeitar e dar valor ao mecanismo de ensino-aprendizagem de 

forma recíproca entre discente e docente, para isso frisamos o papel essencial da formação 

especializada e também a chamada formação continuada, pois assim o educador terá em suas mãos 

uma gama de conhecimentos científicos que poderá utilizar no processo de formação do aluno como 

cidadão devidamente inserido no meio social. 

 

Palavras-chave: Surdo. Inclusão. Educação. 
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ORGANIZAÇÃO LEXICAL EM BILÍNGUES: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE OS 

EFEITOS NA DIRECIONALIDADE DO PRIMING ENCOBERTO DE PALAVRAS 

COGNATAS E NÃO-COGNATAS 

 

Maylton da Silva Fernandes (UFPB)  

maylton.fernandes@gmail.com 

Márcio Martins Leitão (UFPB) 

profleitao@gmail.com 

 

Um dos questionamentos que a Psicolinguística Experimental busca responder é o de como as pessoas 

bilíngues processam as línguas e como estas são armazenadas no cérebro/mente. Duñabeitiaet al 

(2010) afirma em seu estudo que bilíngues simultâneos processam tanto a L1 quanto a L2 da mesma 

forma independente da direcionalidade do estímulo, o que não seria possível para bilíngues não-

simultâneos. Este trabalho busca explicitar o projeto de mestrado em fase inicial que tem como 

objetivo investigar os efeitos na direcionalidade do priming encoberto de palavras cognatas e não-

cognatas e a organização lexical em bilíngues não-simultâneos, falantes de Português Brasileiro, 

aprendizes de Inglês como língua estrangeira, nos níveis intermediário e avançado. Para tal, serão 

selecionados40 participantes, 20 para cada nível de proficiência, por meio de um teste de proficiência 

(NATION, 1990) e um questionário sociolinguístico. Em seguida, será aplicada a tarefa experimental 

de priming encoberto individualmente. Cada participante será exposto a um dos quatro conjuntos de 

palavras, distribuídas entre cognatas e não-cognatas, em ambos os idiomas, além de pseudo-palavras 

usadas como distratoras através do Quadrado Latino. Os resultados obtidos serão analisados através 

de um pacote estatístico para avaliar se há efeitos significativos no priming de cognatos e não-

cognatos, bem como se há diferença no efeito do priming em relação à direcionalidade do mesmo e 

ao nível de proficiência. A partir dos resultados obtidos, serão analisados os diversos modelos de 

organização lexical bilíngue existentes. Espera-se que os resultados corroborem a hipótese de um 

processamento em bilíngues não-simultâneos em nível avançado semelhante ao de bilíngues 

simultâneos, bem como para um efeito maior ou menor na direcionalidade do priming a depender do 

nível de proficiência. Além disso, espera-se que haja uma assimetria no priming de palavras cognatas 

e não cognatas.  

 

Palavras-chave: Psicolinguística. Bilinguismo. Priming encoberto. 
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PRESENÇA OU AUSÊNCIA DO SUJEITO NULO E OBJETO NULO NOS GÊNEROS 

JORNALÍSTICOS PARAIBANOS DO SÉCULO XIX 

 

Leonardo Silva de Andrade (UFPB) 

leo-mme@hotmail.com 

Roseane Batista Feitosa Nicolau (UFPB)  

rosenicolau.ufpb@gmail.com 

 

O presente trabalho faz parte das pesquisas desenvolvidas no projeto Para a História do Português 

Brasileiro do Litoral e do Brejo Paraibano – PIBIC/UFPB (2018-2019) e apresenta como objetivo 

analisar a presença ou a ausência do sujeito nulo e do objeto nulo em gêneros jornalísticos publicados 

em jornais do Vale do Mamanguape e do Brejo de Areia no século XIX. Neste século, a escrita no 

Brasil refletia uma competição entre padrões da gramática inovadora do Português do Brasil e os 

padrões conservadores da gramática do Português Europeu (MARTINS, 2009). Fundamentamo-nos 

teoricamente na Variação Paramétrica a partir dos pressupostos de Tarallo (1987) e de Duarte (1993) 

que se debruçaram sobre a variação e a mudança da língua portuguesa. E, para a sua realização, 

fizemos, inicialmente, uma pesquisa exploratória e documental, por meio da coleta em acervos 

digitais e da transcrição dos gêneros constitutivos dos jornais mamanguapenses e areienses que 

circularam no século XIX, de acordo como as normas estabelecidas por Guedes e Berlinck (2000), e, 

após isso, partimos para a análise dos gêneros jornalísticos, considerando os estudos da Variação 

Paramétrica para a abordagem do sujeito nulo e objeto nulo. Dessa forma, passamos a compreender 

as variações que ocorreram no uso da língua portuguesa do Brasil no século XIX, no interior da 

Paraíba presente nos gêneros jornalísticos em contexto de formação da nação brasileira. 

 

Palavras-chave: Gêneros jornalísticos do Século XIX.Variação Paramétrica. Sujeito Nulo e Objeto 

Nulo. 
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PROCESSAMENTO CORREFERENCIAL DE SINTAGMAS NOMINAIS COMPLEXOS E 

SUA RELAÇÃO COM DIFICULDADES DE LEITURA E MEMÓRIA DE TRABALHO 

 

Laiane Figueirêdo Nóbrega Vasconcelos (UFPB) 

laly_catole@hotmail.com 

José Ferrari Neto (UFPB) 

joseferrain@ibest.com.br 

 

A psicolinguística experimental interessa-se pelo campo investigativo do processamento linguístico. 

Deste modo, o estudo trata de uma pesquisa em psicolinguística a ser realizada para comparar os 

tempos de leitura das seguintes frases “A chapeuzinho vermelho encontrou o lobo no caminho, ela foi 

pelo caminho indicado pelo lobo” e “A Chapeuzinho vermelho foi pelo caminho indicado pelo lobo, 

isso fez com que se desse mal”, e a correferência que é realizada por crianças leitoras com e sem 

queixas de dificuldade de aprendizagem. Além de analisar as dificuldades para o estabelecimento da 

correferência sintagmática nominal complexa em crianças com dificuldade de leitura; compreender 

o papel da memória de trabalho nesse processo; propor uma intervenção nas práticas de leitura que 

superem essas dificuldades. Para a abordagem teórica, serão consultados autores relacionados aos 

três eixos da pesquisa (correferência anafórica, dificuldade de leitura e memória de trabalho), como 

Correia, D. V. ; Ferrari-Neto, J.; Leitão M. M. (2013), Mitkov, R. (2002), Ferreira, M. F. & Horta, I. 

V. (2015), Baddeley, A. (2011). A pesquisa se caracteriza como experimental, quantitativa e 

comparativa. As hipóteses aqui levantadas serão analisadas a partir da avaliação estatística e 

comparativa entre os testes de leitura realizados com os sujeitos envolvidos. Para isso, serão utilizados 

os procedimentos experimentais da Leitura Automonitorada (Self-Paced Reading) e do Rastreamento 

Ocular (Eye-tracking). O corpus está delimitado com 30 crianças que apresentem queixas de 

dificuldades no processamento da leitura, devido ao nível que deveriam estar (grupo experimental) e 

30 sem queixas dessas dificuldades (grupo controle), de ambos os sexos, com idade e ano escolar 

previamente definidos. Espera-se que os antecedentes devem estar ativos na memória de trabalho 

para que o processamento ocorra e, quanto mais complexo for o sintagma, mais custoso será o 

processamento da leitura, pois a memória de trabalho é limitada. 

 

Palavras-chave: Correferência anafórica. Leitura. Memória de trabalho. 
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Dentro do Programa Minimalista (CHOMSKY, 1995) o léxico é responsável por informações 

necessárias para a geração de expressões sintáticas, não estando limitado a um repositório de 

vocabulário. Tais informações são armazenadas através de traços formais. De acordo com a Hipótese 

da Reorganização de Traços (LARDIERE, 2009), para que a aquisição de uma segunda língua (L2) 

seja bem-sucedida, um falante precisaria adquirir os conjuntos de traços formais desta segunda língua. 

Lardiere aponta que, frequentemente, para que o conjunto de traços na L2 seja adquirido, é preciso 

que o aprendiz reconfigure traços de maneira diferente de como são organizados na primeira língua 

(L1). Por outro lado, Van de Craats (2003) afirma que o processo de aquisição de L2 é conservador, 

isto é, o aprendiz utilizaria conjuntos de traços do léxico da L1 como base para o léxico da L2, mesmo 

que não haja uma correspondência entre eles. Em se tratando de brasileiros aprendizes de inglês como 

L2, um problema nesta aquisição pode ocorrer quando fazemos retomadas anafóricas. Isto porque o 

Português Brasileiro (PB) possui marcação de gênero gramatical para todos os substantivos da língua, 

enquanto o inglês faz esta marcação apenas com base no gênero biológico. Por isso, em inglês, não 

haveria a possibilidade de retomar itens não marcados em gênero (car e tree, por exemplo) através 

de pronomes com marcação de gênero (he e she, respectivamente), sendo necessário a retomada com 

pronomes neutros (it). Desta maneira, investigaremos através de metodologia experimental como o 

nível de proficiência em L2 influencia a aceitabilidade imediata de falantes de PB sobre sentenças 

em inglês com retomadas anafóricas com e sem a marcação de gênero. Com isto, esperamos verificar 

que a aceitabilidade de sentenças com retomadas em que a marcação de gênero é feita de maneira 

inadequada na L2 é inversamente proporcional ao nível de proficiência.  

 

Palavras-chave: Aquisição de Segunda Língua. Correferência. Marcação de gênero. 
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CONTAÇÃO DE MITOS E LENDAS: UMA PROPOSTA PARA ESTÍMULO DA LEITURA 

EXPRESSIVA 

 

Clécia Vitória Araújo da Silva (UFPB)  

Yaminne Diniz Felinto (UFPB)  

Luana Francisleyde Pessoa de Farias 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho parte do planejamento das ações do subprojeto de língua portuguesa 

vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), do qual fazemos 

parte como bolsistas (2018-2019). Foi desenvolvido com uma turma do 7º ano do ensino fundamental 

II de uma escola pública municipal situada no Litoral Norte da Paraíba, onde foram aplicadas as 

oficinas do eixo leitura com enfoque nos gêneros da tradição oral, mitos e lendas das regiões 

brasileiras, tendo como foco a oralidade dos alunos e a sua leitura expressiva. Deste modo, propomos 

um trabalho com os referidos gêneros para os alunos da educação básica de ensino, com o intuito de 

que essas ações ultrapassem os espaços acadêmicos e consigam atingir o ensino básico, instigando à 

prática da leitura. 

Há uma certa dificuldade em se trabalhar a leitura dentro de sala de aula e promover a 

participação dos alunos, em função dos mesmos sentirem dificuldade, por exemplo, com a prática da 

oralidade em público, causando assim uma negação pelo desejo de participar das atividades em sala. 

Esse comportamento, geralmente, resulta no não aproveitamento da aula e ao não desenvolvimento 

das capacidades de leitura do aluno. Pois é lendo que o educando irá compreender o texto e é com a 

prática da leitura expressiva que ele desenvolverá a leitura em voz alta, que será um meio também de 

interação com os seus colegas em sala de aula.  
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Nesse sentido, entendemos que trabalhar a oralidade dos alunos em sala de aula é de suma 

importância para que os mesmos aprendam a ler o texto de forma expressiva, sabendo respeitar as 

suas pontuações e utilizando a variação do tom de voz necessário para dar significação aquilo que 

está sendo lido. Sobre a entonação da voz, Kleiman (1989, p. 46 apud VANSILER, 2015) “admite 

que na leitura em voz alta o leitor evidenciará na entonação utilizada seu conhecimento sobre os seus 

valores dos diversos sinais de pontuação”. Assim, trabalhar a oralidade dos alunos em sala de aula, 

neste trabalho, também contribui com o processo de formação de leitores fluentes que, segundo Paige 

et al (2012, p. 67), 

 
Leitores fluentes tendem a ler de uma forma a construir o significado, ao passo que leitores 

menos fluentes tendem a fazer um grande esforço para chegar ao sentido. [...] Uma prosódia 

pobre pode levar à confusão através de agrupamentos inapropriados ou sem sentido das 

palavras.)1 

 

Sendo assim, deve-se ter em mente a importância que a leitura tem em nosso meio social, pois 

a sociedade é movida pela comunicação, ou seja, tudo o que está a nossa volta exige de nós a 

capacidade da leitura, e preparar o aluno para lidar com isso é fundamental para que o mesmo possa 

interagir e entender o mundo a sua volta. Pois, como diz Antunes: “[...] pela leitura promovemos 

nossa entrada nesse grande e ininterrupto diálogo empreendido pelo homem, agora e desde que o 

mundo é mundo”. (2009, p. 193). Sendo assim, é necessário trabalhar as capacidades de leitura dos 

educandos, já que os mesmos mostram certa deficiência no ato de ler, na compreensão do texto escrito 

e também dificuldade com a oralidade ao lerem em voz alta.  

O trabalho com os gêneros da tradição oral, mitos e lendas, pode ser uma forma de se trabalhar 

a oralidade dos alunos e também de se promover a participação em sala, visto que nas oficinas 

aplicadas utilizamos mitos e lendas das mais variadas regiões de nosso país, sendo este um modo de 

provocar a inserção cultural e ativar algumas capacidades de leitura do educando, dentre elas, o 

reconhecimento e o resgate de conhecimentos armazenados na memória. Logo, a capacidade de 

compreensão também pode ser ativada como a de conhecimento de mundo, as quais, de acordo com 

Rojo (2009, p. 77), “Durante o ato de ler, o leitor está colocando constantemente em relação ao seu 

conhecimento amplo de mundo com aquele exigido e utilizado pelo autor do texto.” Desse modo, o 

aluno atribui significado ao mito ou a lenda que fora lida em sala, já que o mesmo tem um 

conhecimento prévio do assunto, pois esses gêneros tem uma forte presença em nossa região.  

Sendo assim, consideramos necessário utilizar narrativas que fossem próximas da realidade 

dos alunos, como um meio de instigar a interação destes na oficina e praticar a leitura expressiva, 

 
1 Texto original: “Fluent readers tend to read in a way that constructs meaning, whereas less- -fluent readers tend 
to struggle with making meaning. […] Poor prosody may lead to confusion through inappropriate or meaningless 
groupings of words. 
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fazendo-os recontar a história e promover o compartilhamento de conhecimentos que eles já tinham 

sobre as lendas e os mitos levados para sala de aula.  

Nosso trabalho tem como objetivo geral apresentar uma proposta para estímulo da leitura 

expressiva, através de oficinas com enfoque nos gêneros textuais mitos e lendas. Tendo como os 

objetivos específicos: promover momentos efetivos de práticas de leitura e de oralidade com os alunos 

do sétimo ano do ensino fundamental II de uma escola pública do litoral norte paraibano; inseri-los 

no ambiente ficcional, local e regional, presente nos mitos e nas lendas; e desenvolver as suas 

capacidades necessárias para a sua formação como leitores competentes. 

Para tanto, na elaboração deste artigo, foram usados os seguintes aportes teóricos: Almeida e 

Santos (2012), Cosson (2018), Colomer (2007), Cascudo (2006), Ferrarezi e Carvalho (2017) e Rojo 

(2009). Sendo estruturado da seguinte forma:  i) fundamentação teórica: na qual iremos apresentar e 

dialogar com os aportes teóricos que subsidiaram nosso trabalho; ii) metodologia: discorreremos 

sobre como a oficina foi realizada e o qual método de pesquisa utilizado; iii) resultados/discussão: 

estabeleceremos relação entre a realização das oficinas (como ocorreu e o desempenho dos alunos), 

os aportes teóricos e os documentos oficiais (BNCC e PCN); e, por fim, as considerações finais.  

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção, apresentaremos as contribuições de alguns teóricos que abordam temáticas 

importantes para a elaboração da nossa pesquisa, a saber: a importância da leitura; a leitura como um 

ato social, focando também na leitura compartilhada; e, por fim, o trabalho com a oralidade dos 

alunos, utilizando como critério a escolha de lendas e dos mitos regionais para serem trabalhados em 

sala de aula. 

 

1.1.  Sobre a leitura e sua importância 

  

De acordo com Cosson (2018, p. 40), “Aprender a ler é mais do que adquirir uma habilidade, 

e ser leitor vai além de possuir um hábito ou atividade regular. Aprender a ler e ser leitor são práticas 

sociais que medeiam e transformam as relações humanas”, ou seja, a leitura é um ato social que 

desempenha um papel importante para a participação do aluno numa sociedade letrada, fazendo com 

que o mesmo melhore consequentemente a sua oralidade, e consiga ter domínio do ato comunicativo. 

Portanto, a leitura é uma forma do educando aprender e desenvolver suas habilidades, pois 

 

Ler envolve diversos procedimentos e capacidades (perceptuais, motoras, cognitivas, 

afetivas, sociais, discursivas, linguísticas), todas dependentes da situação e das finalidades 

de leitura, algumas delas denominadas em algumas teorias de leitura, estratégias (cognitivas, 

metacognitivas) (ROJO, 2009. p.74). 
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 Nesta perspectiva, a leitura é vista como um ato cognitivo, de compreensão em que o educando 

coloca em jogo os seus conhecimentos, entres eles o de mundo, podendo fazer uso de diferentes 

estratégias de compreensão. 

Como Ferrarezi e Carvalho (2017) afirmam, o ato de ler é algo civilizador no qual o leitor ao 

deter-se sobre uma obra sente a necessidade de se dedicar à leitura, dando a ela toda a sua atenção. 

Esse é um exercício que possibilita o desenvolvimento cognitivo ao ampliar seus horizontes, 

ajudando-o a descobrir novas coisas, pois essa leitura é algo que exige muito mais do leitor do que as 

“efemeridades” cotidianas. Logo, há um desenvolvimento das habilidades cognitivas do aluno através 

da leitura, como, por exemplo: habilidades de inferir em textos, inferir o tom, a intenção e a atitude 

do autor, respeitar as pontuações e também saber construir ideias lógicas através daquilo que leu, bem 

como também saber dizer com suas próprias palavras aquilo que o autor disse, podendo resumir e 

responder a perguntas. 

 

1.2 Leitura: um elemento individual e social 

A leitura mesmo que feita individualmente, torna-se parte do social a partir do momento em 

que dialogamos com o texto, com o autor e com o momento sócio-histórico, possibilitando uma troca 

de conhecimento, dessa forma, 

 
(...) ler consiste em produzir sentidos por meio de um diálogo, um que travamos com o 

passado enquanto experiência do outro, experiência que compartilhamos e pela qual nos 

inserimos em determinada comunidade de leitores. Entendida dessa forma, a leitura é uma 

competência individual e social, um processo de produção de sentidos que envolve quatro 

elementos: o leitor, o autor, o texto e o contexto. (COSSON, 2014, p. 36) 

  

  Almeida e Santos (2012), ao discutirem esse caráter social da leitura, mencionam que a 

interação com o outro é o elemento principal pelo qual se torna um comportamento social. Desse 

modo, é necessário repensar a forma como a leitura é tratada dentro da sala de aula, sendo ela vista 

apenas como um ato individual quando na verdade não se trata apenas disto. Deve-se ter um 

tratamento melhor da leitura, visto que a mesma possibilita que o educando tenha uma colaboração 

mais efetiva dentro da sala de aula e como também fora dela, pois “de acordo com estudiosos do 

campo da leitura, a prática da leitura possibilita ao sujeito a formação do pensamento crítico, que 

pode contribuir para a autonomia do sujeito” (SALES 2011, p. 117). Nesse sentido, deve-se 

conscientizar de que o educando, ao se deparar com o texto, não penas deve memorizar o que está 

escrito, mas também refletir sobre o que ele traz e analisar criticamente. 

 

1.3 Leitura compartilhada: um caminho para o trabalho com a oralidade dos alunos 
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Faz-se necessário que a escola trabalhe a oralidade dos alunos, visto que a prática discursiva 

dentro da sala de aula tem um papel importante, sendo assim é necessário que seja aberto um espaço 

para a leitura compartilhada, pois sabemos que a leitura realizada em voz alta ajuda o aluno a 

desenvolver a sua fluência leitora, a se expressar melhor e participar efetivamente da aula. Segundo 

Colomer (2007), compartilhar a leitura significa socializá-la e a escola é o lugar onde isso dever ser 

colocado em prática, dando oportunidade aos educandos interagirem e, consequentemente, ajudando-

os a atribuírem um sentido melhor à leitura realizada. 

 Segundo Cascudo (2006, p. 27), “A literatura oral brasileira reúne todas as manifestações da 

recreação popular, mantidas pela tradição”, utilizada antigamente não apenas como uma forma de 

divertimento, mas também como uma forma lúdica de se passar o tempo, assim era o uso da literatura 

oral que era passada de geração para geração. Sendo assim, como os mitos e as lendas partem da 

oralidade, e normalmente os alunos têm contato com esses gêneros, desde muito cedo através da 

família ou até mesmo de amigos, é possível fazer uma troca de conhecimento com eles. Outra 

possibilidade, é provocar a sua participação em sala de aula pedindo que os mesmos contem o que 

sabem sobre o assunto ou, até mesmo, façam uma ligação entre outras histórias que possam ter alguma 

relação ou os façam lembrar-se de algo semelhante, e com isso o professor deve estar ajudando o 

aluno a entender a diferença entre esses dois gêneros da tradição oral, que é o mito e a lenda. Desse 

modo, cabe ao docente fazer usos desses gêneros para estimular a leitura. 

 

2 METODOLOGIA 

 

 A presente pesquisa é de cunho qualitativo e tem natureza aplicada, uma vez que se trata de 

uma pesquisa-ação, na qual, de acordo com Freitas e Prodanov (2013, p. 66), “os pesquisadores 

pretendem desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados.” Neste tipo de 

pesquisa, também há uma ampla interação dos pesquisadores com as pessoas implicadas naquela 

realidade. Sendo assim, foram utilizadas para possibilitar a geração de dados e também a produção 

de conhecimentos para aplicação prática voltados a solução de problemas. 

Neste artigo, analisamos duas oficinas vinculadas ao subprojeto do PIBID/Língua Portuguesa 

desenvolvido em uma escola pública da rede municipal de ensino do litoral norte paraibano, mais 

especificamente com os alunos do 7º ano do período matutino. As referidas oficinas foram realizadas 

com o intuito de ajudar os alunos a refletir sobre a importância dos gêneros mitos e lendas para o 

desenvolvimento das suas capacidades leitoras e também para com o trabalho com a oralidade.  

Foram feitas leituras compartilhadas em sala tanto no primeiro dia quanto no segundo, e em 

cada um desses dias foram levados quatro textos, dois mitos e duas lendas. No primeiro dia, antes da 

leitura dos textos, fizemos a explanação sobre os gêneros mitos e lendas e, logo após, realizou-se a 
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leitura das histórias, seguida da discussão sobre cada uma. Neste momento, perguntou-se aos alunos 

se já tinham ouvido falar sobre e, após as respostas afirmativas, foi também indagado se a história 

que ouviram era do mesmo jeito que a lida e quem a contou. Dessa maneira, os alunos poderiam 

participar a todo momento da oficina usando os seus conhecimentos prévios.  

Para sala de aula foi levado mitos e lendas brasileiras, dentre os quais foram escolhidos: os 

mitos Tupã, Jaci, Anhangá e Xandoré, já que os mitos indígenas brasileiros não são muitos 

conhecidos, sendo agregado um conhecimento a mais para os alunos; já entre as lendas escolhidas, A 

princesa de Jericoacoara, A cabra cabriola, A mula sem cabeça e O papa figo, por serem histórias, 

geralmente, conhecidas pelos alunos, possibilitaram uma participação de maneira mais efetiva da 

oficina. 

Entre os recursos didáticos produzidos para as oficinas, destacamos a criação de um jogo com 

um total de 48 peças para cada oficina, a fim de promover a participação dos alunos e também 

observar o conhecimento de cada um acerca dos mitos e lendas lidos. Cada peça do jogo vinha com 

uma única pergunta sobre um dos textos levados e, para cada história, havia uma peça com o próprio 

nome da lenda e do mito, cujo objetivo era fazer com que os alunos recontassem o que lembravam da 

história. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998), o objetivo principal do ensino 

de língua portuguesa é ampliar o domínio da língua e da linguagem. Dentre os eixos dessa área, está 

a leitura e a expressividade oral, aprendizagem fundamental para que o aluno saiba lidar com a sua 

vida profissional e pessoal, pois é na prática da leitura que o aluno desenvolverá ainda mais a sua 

capacidade de comunicação. Pensando nisso, nas oficinas desenvolvidas, foram trabalhados alguns 

aspectos relevantes, como, a prática da oralidade através da leitura expressiva e também a 

participação durante a aula, visto que essas ações foram essenciais para o desenvolvimento dos alunos 

no que diz respeito à competência leitora.  

Na oficina, instigamos os alunos a lerem os textos para os seus colegas, a fim de que fosse 

colocado em prática a sua oralidade, e foi notado que a maioria dos estudantes sentiam dificuldades 

com relação ao tom de voz, fazendo uma leitura quase inaudível. Sendo assim, durante a aplicação 

da oficina, foram trabalhadas a leitura e a oralidade dos alunos considerando as orientações da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), as quais trazem, como ferramenta essencial, o eixo da 

oralidade, que, desde os anos iniciais da escolarização, deve ser desenvolvido, visando que, na 

segunda fase do ensino fundamental, o conhecimento acerca do uso da língua oral seja aprofundado, 
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proporcionando aos estudantes a apropriação de características das interações discursivas, estratégias 

de fala e a escuta em trocas orais. 

Trabalhamos alinhados com a BNCC (2017, p. 71), visto que “o eixo leitura compreende as 

práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os textos 

escritos, orais e multissemióticos e de sua interpretação.” Desse modo, com a prática da leitura em 

sala de aula, procuramos instigar os alunos a indagar sobre o conteúdo apresentado e a fazer seus 

próprios comentários sobre as lendas e os mitos lidos e oralizados, propiciando assim a participação 

dos discentes, conforme orienta PCN (1998): 

 

Por mais que o professor, os companheiros de classe e os materiais didáticos possam, e 

devam, contribuir para que a aprendizagem se realize, nada pode substituir a atuação do 

próprio aluno na tarefa de construir significados sobre os conteúdos da aprendizagem. É ele 

quem vai modificar, enriquecer e, portanto, construir novos e mais potentes instrumentos de 

ação e interpretação. (p. 72) 

 

Tomamos também como base o ponto em que a BNCC (2017) diz que um dos objetivos 

proposto para o ensino fundamental depende de uma prática educativa que possibilite a formação 

de um cidadão autônomo e participativo, pressupondo que os alunos, no processo de ensino e 

aprendizagem, construam significado sobre aquilo que aprendem, tendo o professor como mediador, 

e a interação desses atores como papel fundamental nessa construção. Desse modo, procuramos 

instigar a sua participação em sala, conseguindo atingir o objetivo esperado, pois os alunos se 

mostraram participativos no momento tanto das leituras e discussão, como também do momento 

final da oficina com o jogo (quando algum aluno não sabia responder a pergunta que se encontrava 

no cartão, outro aluno resolvia ajudar o seu colega). Também no momento em que abrimos o espaço 

para a discussão sobre o assunto, os alunos faziam perguntas como, por exemplo: “De que região é 

esta lenda? Por que a mulher virou uma mula sem cabeça?”.   

 Para alguns alunos, a prática da leitura se inicia na escola e, por isso deve-se sempre buscar 

textos que despertem no aluno o gosto pela leitura. Logo, é papel do professor buscar meios que não 

sejam monótonos, que promovam o compartilhamento de ideias dentro da sala de aula e que, de algum 

modo, possa fazer com que o educando se interesse não só pela história lida, mas também percebam 

que, ao mesmo tempo em que adquirirem conhecimento com a leitura realizada, ele amplia a sua 

visão de mundo e, consequentemente, a sua participação em sala de aula será mais produtiva.  

Pensando nisso, procuramos levar a prática da leitura expressiva através das oficinas como um meio 

de interação, no qual o aluno desempenhou o papel principal, pois, segundo Almeida e Santos (2012), 

a leitura se realiza pela interação do autor/professor/aluno/texto, no contexto de sala de aula. Assim, 

a participação dos discentes contribuiu significativamente com o processo de desenvolvimento da 

oficina, possibilitando diferentes aprendizagens.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a aplicação da oficina, tivemos várias respostas positivas dos alunos, visto que se 

mostraram bastante interessados no momento da leitura na qual faziam perguntas sobre as histórias 

levadas e compartilhavam os conhecimentos que tinham sobre a mesma com a turma, contando as 

versões que ouviram falar e ligando a história que fora lida em sala com outras diferentes que 

encontravam alguma semelhança.  

Com base nisso acreditamos que os alunos do 7º ano do ensino fundamental foram os maiores 

beneficiados com este trabalho, visto que o projeto ajudou no desenvolvimento intelectual deles, 

tendo como foco a prática da leitura expressiva, diante da qual demonstraram um melhoramento na 

entonação da voz, nas pausas que cada pontuação exigia. Desse modo, os alunos se mostraram 

motivados com a prática da oralidade em sala, pois, no decorrer da aplicação das oficinas, passaram 

a se expressar melhor na hora da leitura expressiva e se sentiram mais seguros enquanto liam. Isto, 

prova, de fato, que o trabalho com a leitura expressiva é uma atividade que ajuda o aluno a perder o 

medo de falar diante dos seus colegas ou de outras pessoas, sendo também um meio motivador para 

prepará-los para a comunicação oral formal, e que através desta conseguirão se expressar usando 

principalmente a entonação adequada para a situação.  

Em suma, acreditamos que o trabalho com a oficina de mitos e lendas foi de grande 

importância para nós, graduandas do curso de Licenciatura em Letras-Língua Portuguesa, pois nos 

acrescentou como pessoa, e principalmente como futuras docentes, já que o Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) visa ajudar aos licenciandos a adquirir experiência em 

sala, nos seus papéis como futuros professores,  possibilitando-nos vivenciar a realidade no espaço 

escolar, buscando estimular desde o início a nossa formação e refletir sobre a sua prática profissional 

no cotidiano das escolas públicas de educação básica.  
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ENSINAR DA POESIA NAS ESCOLAS 

  

Autor(a): JEOVÂNIA PINHEIRO DO NASCIMENTO2 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente artigo destina-se a tratar sobre a problemática dos gêneros textuais, 

especificamente em relação ao ensino do gênero poesia em sala de aula, isto é, será que esse gênero 

textual é abordado no ensino da língua portuguesa nas escolas? E se é, como é tratado? A parti de que 

orientação metodológica ele é apresentado aos/às estudantes? 

 Partindo do princípio de que pensar o ensino do gênero poesia nas escolas é ater-se não apenas 

a um gênero textual, mas repensar o ensino da língua portuguesa de forma interativa, onde diversos 

conteúdos podem ser percebidos dentro do gênero poesia. Pois, é possível tanto se trabalhar a poética 

da poesia como usá-la para deixar mais lúdico o ensino e abarcar a construção da sensibilidade do 

cidadão e também abordar as problemáticas da língua portuguesa que podem ser encontradas 

contextualizadas dentro de um poema. Por isso, o presente projeto propõe-se a analisar como o gênero 

poesia é trabalhado em sala de aula de língua portuguesa, e consequentemente, identificar o trabalho 

do gênero poesia em sala de aula, averiguar se as atividades desenvolvidas em sala abordam o gênero 

poesia e se as atividades do livro didático do 3º ano do ensino médio atingem uma correlação entre 

os conteúdos e o gênero poesia. Para que possamos compreender como se desenvolve 

metodologicamente o ensino da poesia na escola. E quais são os fatores que favorecem ao 

aprimoramento do ensino da poesia na escola. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Pensar o ensino do gênero poesia em sala de aula traz consigo muitas problemáticas, o que 

 
2 Bacharel, licenciada e mestre em Filosofia pela UFPB, especialista em Educação Interdisciplinar pela UEPB, Graduada 

em Letras pela UFPB Virtual e atualmente faz uma especialização em Educação Financeira pela UFPB e está como aluna 

especial no Doutorado em Literatura da UFPB. 
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todos autores que tratam a questão têm um concesso é que é preciso se trabalhar a poesia na escola, 

e que este ainda é um espaço onde há barreiras em relação ao tratamento da poesia na sala de aula, 

contudo os motivos para esses são distintos. Outro ponto consensual, entre eles, é o fato de que a 

poesia é um instrumento para se tratar a sensibilidade e o emocional dos/as educandos/as, portanto é 

social. A poesia também aparece como suporte ou meio para se abordar temas interdisciplinares, além 

do trato com o gênero, suas características, a análise do Eu lírico, o debate sobre o poema.  Como 

esse problema que abrange várias problemáticas, ele tem muitos teóricos abordando-o na atualidade, 

diante disso, é preciso delimitar o caminho que deve ser seguido e os autores que darão base a essa 

empreitada.  

 Foram feitas algumas leituras e elencado alguns artigos, livros, teses e autores para 

fundamentar esse estudo, como é o caso dos artigos Como e porque trabalhar com a poesia na sala 

de aula de Silva, e Gêneros do discurso: o poema trabalhado na escola de Oliveira, e A poesia na 

sala de aula de Pinheiro. Foi a partir destas leituras que se foi definindo como abordar a questão do 

ensino da poesia na sala de aula, para tanto ler, reler e pensar o artigo de Silva foi fundamental, isto 

porque ele parte da ideia do como e do porque esse trabalho da poesia na escola. E essa questão não 

pode passar por despercebido, do mesmo modo que pensar o porque existem entraves no trato com a 

poesia na escola também é fundamental para se analisar a problemática de forma ampla indo a raiz 

do problema. 

 Partindo do porque, porque trabalhar poesia na escola? Será que é preciso trabalhá-la? Porque 

a poesia faz parte da literatura, da linguagem e precisa em um momento ou outro ser tratada na escola 

mesmo que seja de forma superficial ou formalista? Ou porque como diz Gebara (apud Silva, 2011). 

Dessa forma,  

 

ensinar poesia (em todos os seus subgêneros) é trabalhar o texto como resposta a uma 

necessidade, a alguém (o leitor), a um tempo definido. A poesia dentro dessa concepção é um 

modo de viver o mundo (ver, sentir, experimentar e projetar) e cada composição poética reflete 

quem somos, o que pensamos, sentimos e buscamos. 

 

 Ocupar-se com a poesia porque ela auxilia na construção de um cidadão leitor, de um leitor 

capaz de interpretar o mundo ao seu redor, que encontra na poesia a sua própria realidade social, essa 

é a perspectiva defendida esse trabalho se dispõe a defender. 

 Mas, porque a poesia sofre com a questão de ser abordada na escola e com a forma em que é 

abordada? Silva defende que isso ocorre devido ao fato da prosa  

literária ser supervalorizada em relação à poesia, quanto a isso ele diz: 
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Muitas pessoas desconhecem a poesia, visto a prosa ser mais fácil e estar diretamente ligada 

com o real. A poesia possui uma linguagem mais especializada. Se a prosa narra ações, a poesia 

quebra núcleos e apresenta metáforas, metonímias, paráfrases, além de poder ser parodiada, 

como no caso da‚ Canção do Exílio‛, que veremos à frente. Mas ler poesia não é tão difícil 

quanto se pensa, basta se acostumar à linguagem (Silva, 2011, p. 24). 

 

 Já Oliveira vê a questão por outro ângulo, ele observa que nem todos os educadores/as são 

leitores/as de poesia e para ensiná-la, carece ser leitor dela, por isso existe o processo de mudança das 

práticas educacionais em nosso país, tendo certa parcela de resistência dos próprios educadores/as em 

relação ao ato de mudar de postura educacional, mesmo havendo formações que proponham essas 

transformações. Além disso, ainda existem os problemas que nos deparamos com eles quando 

estamos em sala de aula, como é o caso do próprio livro didático; esses são só alguns dos problemas 

que dificultam o cuidar da poesia na escola, Oliveira ainda aponta para a dúvida sobre como se 

trabalhar com a poesia, pois  

 

… mesmo esse docente, que vê o poema com toda sua potencialidade de sentido e compreende 

que este pode ser interpretado sob diferentes perspectivas, se sente num impasse na hora de 

conciliar e delimitar as múltiplas leituras que podem surgir no espaço coletivo da sala de aula 

visto que cada leitor é único e mesmo um leitor pode construir mais de uma representação 

subjetiva do texto… ou o profissional opta por não trabalhá-lo por este configurar uma 

possibilidade de interpretação tão subjetiva que não se enquadra em um modelo preferencial 

de avaliação escolar caracterizado por um padrão de “resposta esperada”, ou, para viabilizar o 

trabalho coletivo, elege um sentido para o texto, o que distancia o leitor-aluno de uma 

apreciação estética particular (OLIVEIRA, 2011, p. 162).  

 

 Ele alerta que “o poema, devido a sua variabilidade em forma e conteúdo continua a ser tratado 

mais como um tipo textual e sob a perspectiva de que um trabalho sistemático compromete o prazer 

estético que deve gerar no leitor” (2011,p.160). Está claro que é preciso se pensar bem o modo de se 

tratar a poesia na sala de aula, sem que os educadores/as se quedem no erro recorrente das escolas 

que Oliveira e Silva denunciam, a saber, que a escola comumente minimiza o ensino da poesia 

usando-a em datas e eventos comemorativos, provocando uma não sensibilização dos/as 

educandos/as para a poesia nem para a leitura. Portanto, o ensino da poesia não se efetiva, sendo 

realizado desse modo.  

 Pode-se elencar alguns pontos fundamentais para o ensino da poesia, isto é, o estímulo à 

leitura, a desmistificação de que ler e entender poesia é difícil e, como atenta Silva, é preciso o uso 

do conhecimento prévio do/a educando/a para melhor interpretar o poema e a contextualização da 

poesia, do contexto no qual foi escrita. 
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Para tornar menos árduo os problemas do distanciamento, de interpretação e de compreensão 

poética, é preciso que o professor entenda que o ato de interpretar um poema não pode 

restringir-se a sua forma de apresentação sobre uma página, ou seja, como ocorre a disposição 

das palavras, dos versos, das rimas e das estrofes, e nem somente aos questionamentos 

apresentados nas atividades de interpretação propostas nos livros (Silva, 2011, p. 30). 

 

 Também, cabe ao/á educador/a e ao/á pesquisador/a definir que linha seguirá dentre as 

correntes, linhas de se pensar o ensino da poesia. Este trabalho limita-se a caminhar pela via de análise 

do poema a partir da teoria dos gêneros para o ensino e a formação do leitor/a usando a concepção de 

gêneros de Bakhtin como nos apresenta Oliveira e Val e verificar o processo de ensino e aprendizagem 

do ponto de vista de Vygotsky como defende Erdei em sua dissertação, A didatização do gênero 

discursivo poema: uma análise enunciativo-discursiva bakhtiniana. 

 Como estamos analisando o ensino da poesia em sala de aula nos deparamos necessariamente 

com os problemas enfrentados para a realização desse ensino e nesse sentido o pensamento do filósofo 

russo Bakhtin vem somar com essa pesquisa. Pois, quando ele argúi sobre o gênero e diz que os 

gêneros são forma típicas e relativamente estáveis (OLIVEIRA, 2011, p. 163), isto é, 

 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são inesgotáveis as 

possibilidades da multiforme atividade humana e porque em cada campo dessa atividade é 

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

desenvolve e se complexifica um determinado campo (BAKHTIN, apud Oliveira, 2011, p. 

163).  

 

 Partindo, destes argumentos temos base para compreender a complexidade da investigação e 

ensino do gênero poesia na escola, principalmente se é observado o fato Bakhtin dividir os gêneros 

em primários e secundários e deixar o gênero literário no secundário, onde é preciso uma análise mais 

profunda do texto e uma relação entre obra e interpretação do leitor, pois não é tão fácil de denominá-

la quanto os gêneros mais corriqueiros que encontramos na vida social como carta, e-mail, mais 

facilmente diferenciáveis e identificáveis. 

 Oliveira retomando o pensamento de Rojo apresenta que partindo do modo de ver os gêneros 

de Bakhtin é possível se desvencilhar da forma e observar que a literatura absorve vários outros 

gêneros e no caso da poesia é possível atentar para este fato, afinal a poesia se mostra de diversos 

modos podendo ser em forma de soneto, visual, poesia-crônica entre outras, e todas são poesia. Logo, 

é preciso ater-se a outras características além da forma para identificar o gênero poesia. Afinal, como 

fala Val “se os gêneros são padrões relativamente estáveis, as leis que regulam sua configuração e 

seu uso têm que ser maleáveis e plásticas” (grifo do autor) (2007, p. 16). 

Portanto, no processo de ensino-aprendizagem da poesia na escola além de se ter como 
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parâmetro o pensamento bakhtiniano de gênero, também, é preciso levar em conta a concepção do 

psicólogo russo, Vygotsky. Isto por alguns motivos, a saber, porque para Vygotsky a educação tem 

um caráter social, porque a teoria deste sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD) é uma 

teoria muito sensata para se seguir quanto ao processo de ensino e devido ao fato de que pensando o 

ensino a partir da teoria de desenvolvimento de Vygotsky temos o educador como um mediador, que 

tanto auxilia o ensino-aprendizagem quanto aprende ensinando e é essa forma de conduzir a educação 

que essa pesquisa defende como sendo a mais facilitadora dentro de um processo de ensino de 

qualidade. Logo, “no processo de educação o mestre deve ser os trilhos por onde se movimentam 

com liberdade e independência os vagões, que recebem dele apenas a orientação do próprio 

movimento” (VYGOTSKY, apud ERDEI, 2014, p. 27). 

 Para que essa pesquisa seja melhor desenvolvida serão verificadas algumas propostas para o 

trabalho com a poesia na sala de aula que são apresentadas por Silva e Pinheiro. São elas: 

1. “O estimulo à leitura não se resume apenas a fazer com que os alunos leiam, mas que esse 

seja um ato e exercício crítico. Para isso, um meio é o desenvolvimento de oficinas gratuitas” 

(Silva, 2011, p. 24); 

2. “É interessante destacar também que criar um local para afixar vários tipos de poesia é um 

método eficaz para o incentivo da leitura e interpretação poética”(Silva, 2011, p. 30-31); 

3. “Outras formas de trabalhar a poesia na escola e de forma lúdica é trabalhando com métodos 

como a interpretação teatral de poesias, desenho, dança ou outras formas que o professor 

considerar importantes e das quais os alunos gostem” (Silva, 2011, p. 31); 

4. Trabalhar a poesia de forma mais constante em sala de aula (PINHEIRO, 1988, p. 73); 

5. “A leitura silenciosa pelos alunos e depois uma leitura já anteriormente preparada, feita em 

voz alta pelo professor. A partir daí, os alunos reliam livremente os versos e estrofes de que 

mais gostavam, comentavam e discutiam-nos”. (PINHEIRO, 1988, p. 73); 

 Além destas propostas, na parte prática da pesquisa será adotada, também, outra ideia dada 

por Pinheiro que é de relacionar música com poesia, incluindo o ato de cantar as canções em sala de 

aula e absorvendo o cordel e o repente dos cantadores. Incluir as sugestões de trabalho da poesia em 

sala de aula dos pesquisados investigados é pôr a prova se a teoria apresentada por estes de fato é 

relevante para o desenvolvimento dos estudos sobre o ensino da poesia na escola. 

 

METODOLOGIA 

 

 A pesquisa desse artigo baliza-se em uma abordagem qualitativa utilizando-se da pesquisa 

bibliográfica e a de campo. Sendo que, na de campo foi realizado observação e feitos dois 

questionários na EEEFM Prof. Antonio Gomes, no município de Bayeux, um com os/as 



 

173 

educadores/as de língua portuguesa do período noturno da referida escola e o outro com os/as 

alguns/mas educandos/as das duas turmas do 3º ano do ensino médio noturno desta escola. 

 A pesquisa foi desenvolvida objetivando verificar se há o ensino da poesia em sala de aula na 

EEEFM Prof. Antonio Gomes, e se há como ele se dá. Será que vai de encontro aos pensamentos de 

Oliveira, de Silva, de Pinheiro e os demais teóricos pesquisados, ou não? Para tanto, é necessário 

averiguar tanto o que diz o/a educador/a quanto o que fala o/a aprendente, afinal de contas o ensino 

da poesia só se realiza de fato se a poesia chega ao/à estudante como algo prazeroso e como deixa 

claro Pinheiro com o ensino correto da poesia o/a educando/a passa a gostar de poesia.  

 Para que o questionário pudesse ser aplicado, com os/as educadores/as e educandos/as, foi 

feito o termo de consentimento, apresentado e assinados por aqueles que responderam a pesquisa de 

campo. Isso é um procedimento que toda pesquisa de campo preciso seguir para que possa estar 

respaldada eticamente. Logo, esse caminho foi percorrido. 

 O questionário destinado aos/às educadores/as foi destinado a todos os/as educadores/as de 

língua portuguesa do período noturno da referida escola, isso baseado no fato de que os/as 

aprendentes que estão no 3º ano do ensino médio já passaram pelas outras séries do ensino 

fundamental e médio. Portanto, os/as educadores/as de todas os anos do ensino fundamental e médio 

conseguem trabalhar a questão da poesia, então os/as estudantes chegaram ao fim do ensino médio, 

isto é, no 3º ano com uma familiaridade em relação a literatura e a poesia.  

 Outra questão é preciso deixar clara, isto é, a educadora do 3º ano do ensino médio de língua 

portuguesa carrega alguns fatores consigo que proporcionam um ensino diferenciado, a saber, a 

educadora é formada em letras, língua portuguesa, mestre em linguística e graduada em pedagogia, 

essa sua formação faz com que ela tenha mais instrumentos educacionais para pensar o ensino da 

poesia na escola e ter uma prática diferenciada. Portanto, este é um fato que precisa ser levado em 

conta. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 O apreendido do questionário com os/as educadores/as foi que todos eles abordam a poesia 

em sala de aula aparentando haver duas metodologias de ensino uma onde o ensino da poesia está 

correlacionado com o ensino da gramática e outra onde a poesia é trabalhada em si, ou melhor dizendo 

na busca de compreensão sobre a poética da poesia.  

 A educadora que trabalha a poesia do ponto de vista literário é a do 3º ano do ensino médio, a 

chamaremos de educadora X, e é ela a que tem mais tempo de experiência em sala de aula e é a que 
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possui uma formação mais aprofundada, pois tem graduação em Letras e Pedagogia e mestrado em 

Letras. Esse ponto não pode passar por desapercebido, afinal ele corrobora com a defesa de que a 

formação do/a educador/a melhora seu desempenho em sala de aula, assim como a união entre teoria 

e a prática advinda da experiência proporcional um conhecimento mais aprofundado.  

 Esse conhecimento resultado desta união vem unir-se ao pensamento dos nossos teóricos e 

reforçar o que eles nos dizem em relação ao ensino da poesia. Isto é, o buscar aproximar o/a 

aprendente da leitura, produzir neste/a uma satisfação com a poesia, um entrosamento capaz de fazer 

com que a linguagem poética seja desvendada pelo/a estudante e que seja tomada para si como parte 

da construção de si mesmo e da sensibilidade humana que existe em cada um. 

 A educadora X afirma que ao trabalhar com a poesia ela trabalho o tema, o perfil, o Eu lírico, 

as questões sociais (quando é possível), as figuras de linguagem/pensamento da poesia e que o ponto 

de partida do seu trabalho é sempre o texto. Tendo observado a didática da educadora X durante os 

estágios na escola EEEFM Prof. Antonio Gomes, foi possível presenciar momentos como café 

poético, com varal de poesia, proposta que é apontada por Silva e se faz presente na prática escolar 

da educadora X. Assim como, a construção de oficinas no caso dadas pelos próprios/as aprendentes 

que também Silva defende. O trabalho de forma constante em sala de aula e a metodologia de leitura 

que vai da leitura dos/as estudantes a da educadora como nos sugere Pinheiro. O que vai aos poucos 

confirmando as práticas indicadas pelos teóricos pesquisados.  

Porém, para desenvolver o ensino da poesia todos os/as educadores/as que fizeram parte da 

pesquisa sentem uma mesma dificuldade, uns mais que outros, mas ela está presente como queixa em 

todos, a saber, o livro didático que vem sendo oferecido a escola quando é ofertado, o que não é o 

cado da escola pesquisada onde os livros não chegaram as mãos dos/as educandos/as, não dá um 

suporte substancial para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem da poesia na 

escola. Levando os/as educadores/as a levarem livros, textos, poesias levantados em suas pesquisas 

para a aula, devido a falta de suporte do material didático. 

 Mas, o que os/as aprendentes têm a dizer? 

 Turma A oito aprendentes responderam ao questionário dentre estes todos afirmaram que a 

educadora X aborda a poesia em sala de aula e que gostam de poesia, foi notável que eles não sabem 

diferenciar o ensino da poesia enquanto gênero, do ensino da poesia correlacionado a conteúdos 

gramáticas. E apenas um/a educado/a informou que a aula não se torna mais atrativa para este/a com 

o trabalho da poesia. 

 Já na turma B dez estudantes responderam o questionário e novamente todos confirmam que 

a educadora X desenvolve o ensino da poesia na classe, entretanto dois destes/as informaram que não 
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gostam de poesia, logo é 20% dos que fizeram parte da pesquisa na turma B e menos de 10% do total 

daqueles/as aprendentes que responderam ao questionário. Logo, podemos afirmar que   Pinheiro tem 

razão ao dizer que se a poesia for trabalhada assiduamente na escola, então os/as educandos/as 

passaram a gostar de poesia. Da mesma forma que a pesquisa junto aos/às aprendentes demonstra que 

o ensino da poesia torna a aula mais atrativa a 78% dos/as estudantes das duas turmas. O que é outro 

fator positivo para o ensino da poesia na escola. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Ao se analisar o pensamento de alguns teóricos e se fazer a pesquisa de campo foi  observado 

que uma das problemáticas mais pertinentes na questão do ensino do gênero poesia em sala de aula é 

o livro didático que deveria dar um suporte capaz de proporcionar um bom ensino da língua 

portuguesa e ainda não consegue abarcar a questão do ensino da poesia como esperado pelos 

educadores. Ainda sobre o livro didático também é relevante a questão de que mesmo existindo uma  

gama de obras no mercado e até compradas pelos órgãos gestores nem sempre chegam a tempo as 

escolas ou em quantidade suficiente para distribuir com os/as aprendentes ou atualizados, e essas 

questões são alguns dos fatores que dificultam o processo de ensino-aprendizagem nas escolas. 

 Já em relação a metodologia de ensino dos/as educadores/as é possível perceber que há duas 

práticas, uma que une o ensino da poesia com a gramática e outra que estuda a poesia em si, enquanto 

gênero textual, analisando suas características, sua linguagem, aproximando o/a educando/a da poesia 

e trabalhando a sensibilidade deste/a. Apesar da turma na qual foi desenvolvida a pesquisa ter uma 

educadora que segue esse segundo método da poesia, ela representa um terço dos/as educadores/as 

da escola pesquisada e apenas ela trabalha com a poesia pensando a poesia enquanto tal e inserindo 

o ensino do gênero poesia nas suas aulas. Além de ser a única a trabalhar a poesia enquanto gênero, 

também é a que tem uma maior nível de conhecimento acadêmico e a mais experiente no ensino da 

língua portuguesa.  

 Portanto, conclui-se que o ensino da poesia enquanto um gênero textual que precisa ser 

pensado a partir das suas particularidades ainda não alcança a escola de forma ampla e quando é 

tratado como deve ser, isto é, com o ensino da linguagem, das suas características, do pensar o Eu 

lírico da poesia e a sensibilidade do/a educando/a a partir deste gênero textual, isso se dá através do 

suporte de formação e conhecimento do educador sobre a questão. Logo, é preciso que se sensibilize 

os/as educadores/as para que eles possam fazer o mesmo com os/as educandos/as.  

 Por fim, a experiência mostra como defende Pinheiro que quando o/a aprendente passa a ter 

um contato frequente com a poesia, a pensá-la, a senti-la, a poesia deixa de ser algo difícil para se 
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tornar parte da linguagem conhecida por estes/as e os/as mesmos/as passam a gostar da poesia. É 

preciso apenas que seja ampliando a sensibilização dos/as educadores/as para que esses/as passem a 

ensinar e a aproximar-se com afinco da poesia, fazendo com que o/a estudante tome para si a poesia  

e ele/a irá fazê-lo como um reflexo do/a seu/a educador/a.  
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ANEXO I 

QUESTIONÁRIO PARA O EDUCADOR 

 

Pesquisa realizada pela educanda, Jeovânia Pinheiro do Nascimento. 

 

1. Quantos anos você de experiência como educador/a de Língua Portuguesa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Quais séries do ensino médio você leciona? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Você trabalha com gênero poesia em sala de aula? 

http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/userfiles/.../859ea14047f9fa33af29af7c46e6065f.pdf
http://www.revistas.usp.br/linhadagua/article/viewFile/37094/39816
http://www.revlet.com.br/artigos/81.pdf
http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/files/uploads/Col.%20Alfabetização%20e%20Letramento/Col%20Alf.Let.%2010%20Producao_escrita.pdf
http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/files/uploads/Col.%20Alfabetização%20e%20Letramento/Col%20Alf.Let.%2010%20Producao_escrita.pdf
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(   ) sim (   ) não 

 

4. Se sim, você faz esse trabalho unindo os conteúdos de gramática com a poesia? 

 

(   ) sim (   ) não 

 

5. Se respondeu não a questão anterior, qual a sua metodologia de ensino do gênero poesia em sala 

de aula? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

1. Se você interage a poesia com os conteúdos gramaticais em sua aula de Língua Portuguesa, como 

percebe o resultado dos/as educandos/as? 

(  ) negativo (  ) sem diferença (   ) melhor 

 

2. Analisando as atividades do livro didático do 3º ano do ensino médio você percebe que os livros 

didáticos ofertados à escola atingem uma correlação entre os conteúdos gramaticais com o gênero 

poesia? Justifique. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ANEXO II 

QUESTIONÁRIO PARA OS/AS EDUCANDOS/AS 

 

Pesquisa realizada pela educanda, Jeovânia Pinheiro do Nascimento. 

 

1. Seu educador de Língua Portuguesa trabalha com gênero poesia em sala de aula? 

(   ) sim (   ) não 

 

2. Se sim, ele faz isso unindo conteúdos de gramática com a poesia? 

(   ) sim (   ) não 

 

3. Como o/a educador/a de língua portuguesa trabalha o ensino da poesia em sua sala de aula? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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4. Se sim, a aula se torna mais atrativa para você? 

 (   ) sim (   ) não 

 

5. O livro didático do 3º ano do ensino médio tem atividades que correlacionam os conteúdos 

gramaticais com o gênero poesia?  

(   ) sim (   ) não 

 

6. Você gosta de poesia? 

(   ) sim (   ) não 

 

7. Se você nunca teve uma aula correlacionando a poesia com os conteúdos gramaticais de Língua 

Portuguesa, gostaria de ter? 

(   ) sim (   ) não   
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HORA DA FÁBULA: PROPOSTAS PARA OFICINAS DE LEITURA 

 

Lívia Henrique de Oliveira (UFPB)3 

liviahenriqueoliveira2@gmail.com 

Sonaly Keila Gomes de Oliveira (UFPB)4 

sonalykeilla@gmail.com 

                                                                     Profa. Dra. Fernanda Barboza de Lima (UFPB)5 

fernandabarboza.ufpb@gmail.com 

 

 

Introdução 

 

O interesse pela leitura e, consequentemente, pelos textos literários, está geralmente ligado às 

formas didático-pedagógicas pelas quais são apresentados. Essa é uma problemática que está presente 

na educação de modo geral, no entanto, sabemos que nas escolas de rede pública, fatores como a falta 

de material e estrutura adequada para realização das atividades de leitura são alguns dos obstáculos 

que dificultam ainda mais o processo de formação de leitores na escola. 

           Convém lembrar ainda que, historicamente, o ensino de língua portuguesa no Brasil esteve 

focado na gramática. Sendo assim, a carga horária disciplinar reservada para as aulas de leitura 

sempre foi consideravelmente menor. Além disso, quando há momentos de leitura, o texto é discutido 

mais para fins gramaticais que interpretativos. 

           Pensando na necessidade de trabalhar a leitura de gêneros literários através de atividades 

lúdicas, criamos o projeto Hora da Fábula. Oficinas de leitura que foram pensadas e desenvolvidas 

pelo PIBID de língua portuguesa do Campus IV da UFPB. O nosso objetivo foi, além de criar material 

didático para trabalhar as fábulas, despertar o desejo nos alunos pela leitura em sua totalidade. 

          As oficinas da Hora da Fábula foram realizadas durante duas semanas em uma turma de 6º 

ano da escola-campo onde atuamos. Escolhemos fábulas clássicas de autores como La Fontaine, 

Esopo e Monteiro Lobato. 

           A fábula é um gênero que, em sua maioria, tem origem nas histórias de tradição oral, possui 

linguagem acessível, estrutura simples e apresenta elementos do imaginário popular. São narrativas 

 
3 Graduanda em Letras pela Universidade Federal da Paraíba - Campus IV. Email: liviahenriqueoliveira2@gmail.com 
4 Graduanda em Letras pela Universidade Federal da Paraíba - Campus IV. Email: sonalykeilla@gmail.com 
5 Doutora em Letras pela Universidade Federal da Paraíba. Professora da UFPB – Campus IV. Email: 

fernandabarboza.ufpb@gmail.com.br 

mailto:liviahenriqueoliveira2@gmail.com
mailto:sonalykeilla@gmail.com
mailto:fernandabarboza.ufpb@gmail.com
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que passaram de geração em geração e, devido seu caráter simbólico e pedagógico, nunca deixaram 

de ser atuais. 

Em muitos casos, as fábulas são verdadeiras portas que levam à leitura dos clássicos em seus 

mais variados gêneros literários. Para muitos alunos, que por diversas razões não estão inseridos em 

um contexto familiar-leitor, a escola é o lugar onde terão os primeiros contatos com a literatura escrita. 

Por isso, quando pensamos em elaborar as ações de leitura, além de consultarmos Marcuschi 

(2002), Kleiman (1993) e Rojo (2002), buscamos apoio teórico nos textos de Freire (1982) que 

enfatiza a importância de considerar os elementos externos que influenciam na formação do aluno 

enquanto leitor e sujeito social, além de debruçarmo-nos sobre as orientações da BNCC e PCN de 

Língua Portuguesa, que discorrem sobre a importância dos trabalhos em sala de aula que envolvem 

leitura e interpretação textual. A seguir, apresentamos nossos pressupostos teóricos, para depois 

relatarmos os procedimentos da oficina e nossas impressões sobre a experiência. 

 

1. Pressupostos Teóricos 

 

É válido enfatizar, nas atividades de leitura realizadas em sala de aula, a relação entre a leitura 

e o contexto histórico-social do aluno. Muitos deles não possuem uma rotina que priorize a leitura e 

a interpretação, nesse sentido, acabam possuindo uma experiência de texto-leitor desmotivante, pois 

o texto é, muitas vezes, utilizado como pretexto para resolução de exercícios gramaticais. A leitura 

do mundo é fundamental para o compreender, para que depois possamos ser introduzidos à leitura da 

palavra e do texto. Não podemos limitar o ato de ler a um sistema de memorização, pois dessa forma 

teremos um processo sem significação para esse leitor, que não desenvolverá a capacidade de atribuir 

sentidos ao lido (FREIRE, 1982).  

Ler vai além de um simples ato praticado na escola. É através da leitura que enxergamos 

simbolicamente o mundo que nos cerca. A leitura é algo que nos rodeia cotidianamente, por meio 

dela despertamos a criatividade, reconhecemos todo o nosso contexto cultural e social, ou seja, 

estabelecemos reconhecimento com o mundo, e quanto mais o conhecemos, mais o medo diminui. 

Sobre a relação entre leitura e conhecimento de mundo, Freire (1982, p. 9-15) explica: 

 

A leitura de mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não 

possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se 

prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura 

crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto (...). Na medida, 

porém, em que me fui tomando íntimo do meu mundo, em que melhor o percebia e 

o entendia na 'leitura' [grifo do autor] que ele ia fazendo, os meus temores iam 

diminuindo. 

 



 

181 

A compreensão dos gêneros textuais é imprescindível para o aprimoramento do conhecimento 

textual do aluno, ao trabalharmos o gênero fábula, introduzimos os alunos em um gênero que possui 

diversas características, com a finalidade de despertarmos a criatividade e a curiosidade do aluno. É 

por meio dos gêneros textuais que nos comunicamos cotidianamente e participamos das ações 

comunicativas presentes no nosso meio social, eles ordenam e organizam essas ações, e estão 

comumente ligados a nossa vida cultural e social (MARCUSCHI, 2002).  

Destarte, os gêneros são responsáveis pela nossa atuação dialógica, uma vez que existem 

ilimitados gêneros em nosso meio. É importante, por isso, levar em conta o contexto social do aluno, 

pois há alunos que, por mais que estejam na segunda fase do ensino fundamental, ainda leem com 

grande dificuldade, ou seja, possuem uma bagagem social voltada apenas ou quase somente para a 

comunicação oral, o que dificulta bastante o trabalho com práticas de compreensão leitora que exigem 

o domínio da modalidade escrita da língua (MARCUSCHI, 2002). 

A leitura é uma ação que está sempre em desenvolvimento, ao ler o aluno desperta seus 

conhecimentos prévios, que são necessários para a compreensão do está a ser lido. A leitura é uma 

"prática social que remete a outros textos e outras leituras", dessa forma, envolve todo um contexto 

social e cultural do aluno, pois ao ler ele desperta toda a sua bagagem de valores e crenças e seleciona 

aqueles que são necessários para a compreensão, assim, além de entender o que o texto está relatando, 

ele ainda o relaciona com suas "leituras" cotidianas (KLEIMAN, 1993, p. 10). 

Ao trabalharmos as fábulas, interligamos as histórias lidas com o sistema sócio-cultural do 

discente. Ao ler, o aluno reconhece o cenário, os personagens, a linguagem, o tempo, o autor, a moral 

da história e faz uma conexão com todo o seu contexto. 

Além de compreender a leitura como algo que se relaciona com outras "leituras", esse ato 

também envolve, segundo Rojo (2002), procedimentos e capacidades específicas. No que se refere 

aos procedimentos, esses vão além de simples afazeres, pois envolvem uma ação real entre o aluno e 

o texto, o qual deve folhear o texto, marcar o que achou interessante, entre outros métodos. Já no 

tocante às capacidades, destaca-se a importância da decodificação, compreensão, interpretação e 

interação.  

A autora aborda seis capacidades que são de extrema relevância para o entendimento do texto 

ao longo da leitura, como a capacidade de conhecimento de mundo do aluno, a ligação entre 

informações lidas, antecipação dos conteúdos, a investigação das hipóteses, inferência dos 

conhecimentos globais e também locais, além da localização de informações e a generalização. 

Dentre as capacidades citadas, destaquemos a de generalização que, nas palavras da autora, são: 

 

[...] (conclusões gerais sobre fato, fenômeno, situação, problema etc. após análise de 

informações pertinentes): Uma das estratégias que mais contribui para a síntese 

resultante da leitura é a generalização exercida sobre enumerações, redundâncias, 
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repetições, exemplos, explicações etc. Ninguém guarda um texto fielmente na 

memória. Podemos guardar alguns de seus trechos ou citações que mais nos 

impressionaram, mas em geral armazenamos informações na forma de 

generalizações responsáveis, em grande parte, pela síntese (ROJO, 2002, p. 5). 

 

Dessa forma, a generalização é uma capacidade significativa durante a leitura, pois ela é 

indispensável para o aprimoramento do conhecimento, além da possibilidade do aluno relacionar 

informações que foram armazenadas, com outras leituras.  

A atividade de leitura envolve, pois, uma série de habilidades e competências que vão se 

desenvolvendo ao passo que o leitor vai estabelecendo contato com os mais diversos tipos de textos 

que circulam em seu meio. Alguns gêneros literários, como a fábula, estimulam o desenvolvimento 

dessas habilidades, porque além de contribuírem para a ampliação das capacidades leitoras, fazem 

isso, estimulando a criatividade e a percepção das relações que existem entre os textos e o mundo 

daquele leitor. 

Conforme a BNCC (BRASIL, 2017, p. 40), “[...] o contato com histórias, contos, fábulas, 

poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários”. É nessa 

relação, ainda conforme o documento, que os alunos: 

 

[...] vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam, inicialmente, em 

rabiscos e garatujas e, à medida que vão conhecendo letras, em escritas espontâneas, 

não convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita como sistema de 

representação da língua. 

 

Corroborando as diretrizes da BNCC, os PCN de Língua Portuguesa das fases iniciais do 

ensino fundamental também indicam que a leitura de alguns gêneros literários amplia as capacidades 

de leitura e escrita. Os PCN da segunda fase do ensino fundamental atentam, porém, que esses textos 

não podem ser escolhidos aleatoriamente, pois os textos a serem selecionados devem ser aqueles que, 

“[...] por suas características e usos, podem favorecer a reflexão crítica, o exercício de formas de 

pensamento mais elaboradas e abstratas, bem como a fruição estética dos usos artísticos da 

linguagem”. (BRASIL, 1998, p. 24). 

 

2. Procedimentos Metodológicos: A Hora da Fábula 

 

Antes de aplicarmos as oficinas na prática, tivemos uma preparação de base teórica, na qual 

pesquisamos quais contribuições teórico-metodológicas adotaríamos como suporte para elaboração e 

desenvolvimento das atividades. Em seguida, visitamos a escola-campo para conhecer os alunos e 

fazer as primeiras sondagens e observações sobre o nível de leitura e compreensão textual deles. 

Desde o início, quando começamos dar forma à Hora da Fábula, nossa intenção foi fazer 

dessas oficinas, mais do que uma oportunidade para desenvolvimento das capacidades de leitura dos 
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alunos: um momento prazeroso e de liberdade, no qual os alunos pudessem se sentir confortáveis e 

interessados pelas histórias que apresentaríamos para ser lidas e discutidas. 

Pensamos em fazer da Hora da Fábula, uma ocasião para se aprender de forma envolvente e, 

para isso ser possível, foi necessário levar os alunos para além do texto impresso, isto é, planejarmos 

uma atividade de natureza concreta que os fizesse interagir e  se mover fisicamente, para mostrar que 

a leitura, tradicionalmente enfatizada como uma atividade solitária e silenciosa, pode ser realizada de 

outras formas. 

Sobre o texto impresso, pesquisamos versões com linguagem acessível, extensão adequada e 

com ilustrações. Já para o momento de recriação das fábulas, construímos um fantoche com os 

personagens e cenários descritos nas histórias. Escolhemos material em cores variadas nos tons de 

verde, azul, branco, amarelo, entre outras que possuem relação com a natureza. Tudo foi pensado 

para despertar o desejo dos alunos em participarem da Hora da Fábula e ansiarem por nosso próximo 

encontro. 

Ao todo, foram realizadas duas oficinas nas duas primeiras semanas do mês de maio. Atuamos 

numa turma de sexto ano, formada por aproximadamente trinta alunos entre onze e quatorze anos de 

idade.  

 

2.1 Primeira oficina 

 

A primeira oficina foi realizada em uma terça-feira durante a 3ª e 4ª aulas de língua portuguesa 

na turma. No primeiro momento, iniciamos um diálogo com os alunos para saber quais os 

conhecimentos prévios ou as impressões que eles tinham sobre histórias populares. Alguns alunos, 

ainda tímidos, foram respondendo aos poucos e a partir das respostas deles fomos introduzindo o 

conteúdo e estendendo a discussão até o gênero fábula. 

O texto que escolhemos para primeira leitura foi uma fábula clássica da literatura brasileira 

“Águia e Coruja” de Monteiro Lobato. Antes de iniciarmos a leitura, fizemos perguntas estratégicas 

do tipo “Por que você acha que a fábula tem esse título?”, “De acordo com o seu conhecimento sobre 

esses dois animais, o que poderá acontecer na história?”, “Tem algum palpite sobre em qual lugar se 

passará a narrativa?”. Ouvimos as respostas e considerações dos alunos e em seguida, começamos a 

leitura. Concluída essa parte, abrimos espaço para discussão sobre o texto e, uma vez que os alunos 

já tinham acompanhado a leitura e constatado suas hipóteses, fizemos perguntas mais específicas, as 

quais eles responderam de acordo com o que haviam compreendido. Para leitura do próximo texto 

“Corrida de Sapinhos”, perguntamos se gostariam de fazer uma leitura partilhada, apenas alguns se 

dispuseram e fizeram a leitura junto conosco enquanto os outros acompanhavam.  
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Aproveitamos ainda para discutir nessa oficina questões sobre a estrutura do texto, o que as 

duas fábulas possuíam em comum, em quais pontos distinguiam e se lembravam alguma outra história 

que eles já haviam lido ou ouvido. Após esses momentos destinados às primeiras leituras e debates 

sobre os textos, concluímos a oficina com o momento de recriação da fábula. Pedimos para que, em 

duplas, os alunos recriassem a fábula “Águia e Coruja”, por meio de um final inverso ou 

acrescentando uma continuidade para a história e apresentassem-na utilizando os fantoches. Para 

motivar o interesse deles em vencer a timidez e participar da atividade, sorteamos alguns objetos de 

utilidade escolar que serviram como brindes. 

As recriações foram desde as mais próximas à fábula original, mudando apenas algumas 

palavras que pouco interferiram na mudança de sentido do texto, até as mais criativas, nas quais a 

Coruja se vingou da Águia (acrescentaram uma continuidade para a história), ou a Águia e a Coruja 

resolveram suas diferenças, partiram para lados opostos da floresta e nenhuma comeu os filhotes da 

outra (criação de um final inverso). 

Teve ainda os alunos que recriaram a fábula incluindo outros elementos como: Águia e Coruja 

decidiram migrar da floresta para a cidade grande em busca de emprego e melhores condições de vida 

e a Coruja perdoou a Águia, após a última ter comido os filhotes da primeira, e se tornaram duas 

cantoras gospel. No caso dessas recriações, observamos que, além da leitura do texto original, os 

alunos fizeram um leitura de mundo, considerando e dialogando com elementos dos contextos sociais 

nos quais estão inseridos, trazendo para suas recriações outras questões. 

 

2.1 Segunda oficina 

 

Aplicamos a segunda oficina na quinta-feira da semana seguinte. Mais uma vez, iniciamos a 

atividade dialogando com os alunos sobre a oficina passada, os textos, as discussões e o momento de 

recriação. Elaboramos algumas perguntas que serviram para retomarmos o assunto: “Quais os tipos 

de personagens que frequentemente aparecem nas fábulas?”, “O que geralmente vem no final da 

fábula?”, “Você acha que as fábulas são importantes? Por quê?”. Percebermos que, dessa vez, por 

estarem familiarizados com o conteúdo e também com a nossa presença, os alunos se sentiram mais 

confortáveis para interagir e fazer a leitura dos textos. 

“O Leão e o Ratinho” de La Fontaine foi a primeira fábula dessa oficina. Nesse dia, metade 

da turma estava concentrada nos esperando iniciar a leitura enquanto outros, empolgados demais com 

a história que acabara de receber, faziam uma leitura ora tímida, em silêncio, ora pouco mais 

expressiva, em tom mais elevado. Isso nos deu segurança para pedirmos a leitura compartilhada da 

segunda fábula “O Galo e a Raposa”, de Monteiro Lobato. 



 

185 

Após a leitura de cada uma das fábulas, abrimos espaço para discussões, nas quais ouvimos 

as opiniões e observações dos alunos, ao mesmo tempo em que explanamos os pontos mais técnicos 

sobre o gênero textual. Em relação à primeira oficina, nessa, eles conseguiram localizar informações, 

interpretar e relacionar as fábulas com outros textos de forma mais hábil. Além disso, quando chegou 

o momento de recriação das narrativas, eles estavam mais dispostos e conseguiram formular suas 

ideias em menos tempo. O número de alunos que se dispuseram a participar aumentou e, por isso, 

reservamos um pouco mais de tempo para as apresentações. 

Levamos novos fantoches, de acordo com os personagens das fábulas lidas no dia, mas 

também os da oficina passada, para uso de quem quisesse resgatar um personagem para acrescentar 

na recriação das novas histórias. As apresentações mostraram o aproveitamento que os alunos fizeram 

dos textos e das discussões sobre o gênero fábula realizadas nessas atividades de leitura. 

Sabemos que duas oficinas não fazem milagres. Não é possível formar um leitor, 

principalmente quando nos referimos aos clássicos literários, em dois dias. No entanto, aramos a terra, 

preparamos o solo e plantamos uma sementinha, isto é, em menor ou maior extensão, essas ações, 

desenvolvidas através do PIBID, assim como em outros projetos de iniciação à docência, são 

importantes e apresentam resultados. 

 

3. Reflexão sobre a experiência e resultados 

 

As aulas de língua portuguesa possuem uma engrenagem ainda muito voltada às prescrições 

das gramáticas normativas, nas quais os alunos aprendem apenas para resolverem suas tarefas. A 

leitura, dessa forma, acaba sendo prejudicada, pois o aluno a utiliza apenas para essas resoluções. A 

leitura vai além de um ato de memorização, nesse ato tem que haver sentido (FREIRE, 1982), pois 

ao ler despertamos nossos conhecimentos culturais, sociais, entre outros.  

Ao elaborarmos as oficinas de leitura, tivemos em vista a falta de compreensão das entrelinhas 

do texto. Por isso, ao trabalharmos o gênero fábula, buscamos relacionar a leitura dos textos com os 

conhecimentos prévios dos alunos. Os gêneros são mecanismos importantes no nosso dia a dia, e para 

se trabalhar determinado gênero é preciso conhecer todo o contexto social do aluno (MARCUSCHI, 

2002). 

Dessa forma, através das rodas de leitura, buscamos estabelecer uma relação texto-leitor, na 

qual, colocamos o aluno como o sujeito crítico, através dos debates relacionados ao texto. Ao refletir 

sobre as temáticas do texto lido, despertamos o conhecimento, o que é importante para que se possa 

compreender outros discursos futuramente. Além da compreensão, é necessária a participação, para 

isso são importantes estratégias e procedimentos para despertar as capacidades de leitura dos sujeitos, 

para que assim possam participar das discussões.  
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Ao compreender as informações contidas no texto, eles despertam novos sentidos, algo muito 

importante para toda a vida, não apenas escolar, mas social também, além do mais, essas informações 

são importantes para a fixação desses conhecimentos na memória. Com essas informações, eles 

podem levantar questionamentos que são significativos para o entendimento do texto, como a 

linguagem, as imagens, os sons, o tempo, entre outros. (ROJO, 2002).  

Com as leituras feitas em sala com as fábulas de Esopo, Monteiro Lobato e La Fontaine, 

pudemos perceber a interação texto-leitor. Através dos questionamentos levantados, os alunos 

buscavam as informações solicitadas no texto e interagiam por meio de suas opiniões e observações. 

Essa participação mostrou como são importantes as indagações que conduzem à formação crítica, e 

é justamente esse trabalho com a leitura que é pedido pelos PCN de língua portuguesa da segunda 

fase do fundamental.  

Os textos selecionados eram textos acessíveis, o que foi de grande importância para que os 

alunos que demonstravam mais interesses pudessem questionar, e entender o que estava a ser 

discutido em sala de aula, além do mais, com as leituras das fábulas pudemos perceber as relações 

entre o contexto do aluno e seus conhecimentos prévios, como por exemplo, a moral da história, com 

a qual os alunos estabeleceram uma relação com os acontecimentos do dia a dia. Alguns alunos 

ficaram receosos para se apresentarem na frente da turma, dessa forma, escreviam as recriações em 

seus cadernos e nós consultávamos para poder ver o seu desempenho. 

Possibilitar a recriação das fábulas por meios dos fantoches foi essencial para se utilizaram de 

sua criatividade, inventando novas histórias, com acontecimentos diferentes. Além disso, todo o 

planejamento em equipe mostrou como é importante o entrosamento dos alunos para um bom 

trabalho. Por meio das histórias reinventadas pode-se perceber a importância do ato de ler como uma 

função social significativa para o aluno, e que essa modalidade precisa ser trabalhada com mais ênfase 

no aprimoramento do conhecimento do sujeito, na construção de seus sentidos e da sua criticidade, 

para que assim possa entender todo o meio social que o cerca.  

 

Considerações finais 

 

O principal objetivo do nosso trabalho foi pensar estratégias para tornar a leitura de textos 

literários, em sala de aula, mais didática. A partir da experiência das oficinas que realizamos, 

constatamos que em um mundo onde os indivíduos estão cercados por novas informações e meios de 

comunicação cada vez mais práticos, a leitura precisa ser apresentada como algo envolvente. O aluno 

precisa de atividades que o tire do comodismo e do estado de passividade diante do texto.  

Sabemos que muitas são as questões que acabam dificultando o trabalho de leitura que o 

professor espera desenvolver com seus alunos, porém, a busca por soluções deve ser algo contínuo. 
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Além disso, é importante que a escolha dos gêneros textuais seja feita de forma estratégica 

considerando fatores como a faixa etária, o nível de compreensão sobre linguagem e a realidade dos 

alunos. Observamos que quando os alunos são apresentados apenas a textos impressos, sem diálogo 

com outros elementos, o processo de compreensão é bem mais lento. Diferente de quando estão diante 

de atividades mais concretas, nas quais podem interagir com o texto por meio da criação de novas 

versões, se colocar no lugar dos personagens e expor oralmente para o professor e colega suas 

impressões. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Podemos considerar a leitura de obras literárias como uma das práticas imprescindíveis quando se 

pensa em formação de leitores e escritores, pois, além da importância que a Literatura tem por si mesma, traz 

consigo as contribuições para o desenvolvimento das habilidades para a interpretação e reflexão, além disso, 

contribui para  aprimorar o senso crítico dos discentes em relação ao mundo tornando-os mais  proficientes 

intelectualmente, autônomos e humanizados, conforme afirma LAJOLO (1993, p. 45), ao dizer que “se 

confiam os diferentes imaginários, as diferentes sensibilidades, valores e comportamentos através dos quais 

uma sociedade expressa e discute, simbolicamente, seus impasses, seus desejos, suas utopias”, à Literatura.  

 Para que essa afirmação se torne realidade, é de extrema relevância que os alunos tenham, desde o 

ensino básico, contato com os mais diversos textos literários, e não apenas ao longo dos três anos do Ensino 

Médio, pois assim se peca pela redução e distorção, em decorrência do pouco tempo para esse contato. A partir 

dessa reflexão sobre a necessidade dos alunos se apropriarem  dos diversos gêneros de circulação social e da 

compreensão das condições de produção e recepção desses textos, no ensino básico, foi que surgiu a 

inquietação para o desenvolvimento desse estudo, que se pautou na análise de algumas produções textuais de 

alunos de uma turma do 9º ano, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antenor Navarro, localizada no 

município de Guarabira-PB.  

 Essa análise busca a identificação dos elementos que constituem a narrativa e o reconhecimento das 

características que compõem o gênero literário conto, essencialmente conto de fadas e conto fantástico, nas 

produções textuais dos alunos concluintes de uma turma do nível fundamental da escola Antenor Navarro. 

Propõe-se a averiguar, ainda, se houve uma efetiva construção do conhecimento desses alunos, tanto no que 
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diz respeito à apropriação dos aspectos que caracterizam esses gêneros, quanto no que diz respeito à 

receptividade e criação de contos.  

 Vale destacar que esse processo analítico de reconhecimento das fases da narrativa e dos aspectos que 

constituem esses gêneros foi feito com base nas postulações teóricas dos autores selecionados para esse estudo, 

como Bettelheim (2004), Todorov (2004), Gancho (2006), Corso (2006) e outros que achamos por bem 

acrescentar. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Contos Fantásticos 

 

Há tempos o homem lida com fenômenos que, por vezes, parecem ser inexplicáveis conforme às leis 

da realidade. Esses acontecimentos, meras fantasias ou não, fazem parte de histórias contadas desde os 

primórdios até os dias atuais. É nesta duplicidade entre real e sobrenatural, que se situa o gênero fantástico.  

Em um conto fantástico, um evento quebra uma sucessão de fatos aparentemente normais e faz com 

que o leitor hesite e se questione se aquilo de fato aconteceu. Na introdução que antecede a antologia de contos 

reunidos no livro “Contos Fantásticos do Século XIX: o fantástico visionário e o fantástico cotidiano”, Ítalo 

Calvino (2004, p.6) discorre sobre isso: 

 

[...] seu tema é a relação entre a realidade do mundo que habitamos e conhecemos 

por meio da percepção e a realidade do mundo do pensamento que mora em nós e 

nos comanda. O problema da realidade daquilo que se vê - coisas extraordinárias que 

talvez sejam alucinações projetadas por nossa mente; coisas habituais que talvez 

ocultem sob a aparência mais banal uma segunda natureza inquietante, misteriosa, 

aterradora - é a essência da literatura fantástica, cujos melhores efeitos se encontram 

entre a oscilação de níveis de realidades inconciliáveis.  

 

 No momento em que ocorre essa oscilação e quando há ambiguidade na distinção da origem de uma 

imagem mental, ou seja, se ela é advinda das nossas percepções do mundo externo ou das sensações do mundo 

interno, manifesta-se o estado de hesitação. Estado esse que, segundo Todorov, é considerado como uma 

condição essencial e muito marcante na literatura fantástica, conforme afirma Gama-Khalil (2003, p. 20): 

 

Para esse teórico, nós, leitores, somos transportados para o âmago do fantástico na 

situação em que, pisando no solo de um mundo que conhecemos, um mundo prosaico 

às nossas vivências, sem anjos, demônios ou monstros, vemo-nos diante de um 

acontecimento impossível de esclarecer, pelas leis desse mundo familiar. E, então, 

temos duas opções pela frente: ou tal acontecimento é fruto da nossa imaginação, 

uma ilusão dos nossos sentidos, ou o acontecimento integra a nossa realidade, 

contudo está regida por leis que ignoramos. O gênero fantástico acontece em função 

dessa incerteza, que provoca o que Todorov designa como hesitação. Essa seria, pois, 

a condição fundamental para a existência do fantástico.  
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 Sendo assim, “o fantástico caracteriza-se por uma intrusão brutal do mistério no quadro da vida real” 

(CATEX, 1974, p. 8) e é “a irrupção de um elemento sobrenatural em um mundo submetido à razão” (VAX, 

1974, p. 10-11). O conto fantástico é uma narrativa curta, que traz à tona um episódio singular no seio da vida 

cotidiana, o qual causa sensações de estranhamento, tanto no que tange aos personagens da história em questão, 

quanto no que se relaciona aos leitores, justamente pela ruptura realidade-ficção. 

 

1.2 Contos de Fadas 

 

Os contos de fadas são, comumente, associados aos textos pertencentes à Literatura Infantil, no 

entanto, originalmente, esses eram escritos, mas não tinham um público alvo específico, ou seja, era escrito 

para pessoas de várias idades. Em decorrência disso, os primeiros contos de fadas trazem certas doses de 

violência, exibicionismo, estupro ou canibalismo, situação que mudou logo após a descoberta da infância.  

Atualmente, os temas  mais comuns, nesses contos, estão relacionados à essência do ser humano, a 

exemplo das etapas da vida, como o nascimento, amadurecimento, velhice e morte, assim como também os 

sentimentos intrínsecos a cada uma dessas etapas da vida: o amor, a amizade, a inveja e o ódio. Essas temáticas 

são apresentadas como forma de oferecer uma explicação do mundo em que estamos inseridos, além de nos 

ajudar a encontrar maneiras de lidar com todos esses ciclos e vivências emocionais. Ao discorrer sobre os 

contos de fadas, a pedagoga brasileira Fanny Abramovich (2006, p. 16) diz que esses textos 

[...] Estão envolvidos no maravilhoso, um universo que denota fantasia, partindo 

sempre duma situação real, concreta, lidando com emoções que qualquer criança já 

viveu... Porque se passam num lugar que é apenas esboçado, fora dos limites do 

tempo e do espaço, mas onde qualquer um pode caminhar [...] Porque todo esse 

processo é vivido através da fantasia, do imaginário, com intervenção de entidades 

fantásticas (bruxas, fadas, duendes, animais falantes, plantas sábias [...] 

 

Costumeiramente, os contos de fadas possuem um personagem protagonista que se mostra muito frágil 

e que está lutando, ou lutará em algum momento do conto, contra o mal, deixando bem evidente a batalha entre 

as forças benevolentes e malignas. Além disso, aparecem nesses textos, seres encantados pertencentes a um 

mundo imaginário e maravilhoso, que irão ajudar ou dificultar a personagem protagonista em relação aos seus 

conflitos. Ademais, são textos que possuem, quase sempre, uma estrutura simples e fixa, além de formas bem 

marcantes de iniciar e finalizar o texto: “Era uma vez...” e “... Foram felizes para sempre”.  

O “Era uma vez...” vem demonstrar que a história que está sendo contada se passa bem longe, e nos 

remete ao passado, fornecendo um caminho do mundo real ao mundo irreal, fantasioso (GAGLIARDIA e 

AMARAL, 2001). Já esse final feliz é alcançado, recorrentemente, com amparo dos elementos e seres mágicos, 

sendo essa uma proposta de desfecho que já recebeu inúmeras críticas por parecer utópica demais, impossível 

de acontecer. Muitos escritores, entretanto, defendem que o universo dos contos de fadas com esse “final feliz” 

está associado à esperança que se tem de dias melhores, e que, nos diversos  momentos, que passamos por 
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conflitos ou desilusões, o recurso para a resolução desses  problemas está em nós mesmos. Isso nos leva a 

compreender que é a partir do amadurecimento e do crescimento é que nos tornamos pessoas mais felizes.  

É importante ressaltar, por fim, o caráter formador que os contos de fadas trazem, pois é através de 

muitas dessas histórias que as crianças passam a compreender, mesmo que de forma inconsciente, os seus 

conflitos internos. Bettelheim (2004) acredita fielmente nisso e aponta que, com a ajuda dos contos de fadas, 

a criança consegue alicerçar seu sofrimento com conhecimentos, criando formas de elaborar e organizar seus 

dramas por meio das alternativas ficcionais que lhe são contadas. A respeito disso, Corso (2006) afirma: 

Histórias não garantem a felicidade nem o sucesso na vida, mas ajudam. Elas são 

como exemplos, metáforas que ilustram diferentes modos de pensar e ver a realidade 

e, quanto mais variadas e extraordinárias forem as situações que elas contam, mais 

se ampliará a gama de abordagens possíveis para os problemas que nos afligem. Um 

grande acervo de narrativas é como uma boa caixa de ferramentas, na qual sempre 

temos o instrumento certo para a operação necessária, pois determinados concertos 

ou instalações só poderão ser realizados se tivermos a broca, o alicate ou a chave de 

fenda adequados. Além disso, com essas ferramentas podemos também criar, 

construir e transformar os objetos e os lugares. (CORSO, 2006, p.303) 

 

 

Dessa forma, percebemos que os contos de fadas permanecem no imaginário e carregam a presença 

de encantamentos e elementos mágicos. Além disso, o núcleo problemático do texto é centrado em algo 

existencial, de realização pessoal, por esse motivo há a possibilidade de inúmeras leituras. 

 

1.3 Breves considerações sobre a narrativa à luz das teorias de Cândida Vilares Gancho 

  

Selecionamos a escritora Cândida Vilares Gancho para nos orientar quanto aos aspectos constitutivos 

de uma narrativa, achamos por bem reservar essa secção para que pudéssemos, brevemente, expor algumas de 

suas considerações feitas na obra “Como analisar narrativas”, sobre os elementos cruciais que compõem uma 

narrativa: enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. 

Conforme essa autora, o enredo traz o conjunto de fatos ocorridos em uma história e lida com duas 

questões que são essenciais em sua composição, sendo estas a estrutura e sua natureza ficcional.  Em relação 

à primeira, vemos que há um elemento estruturador, que é o Conflito, o qual vem determinar as partes do 

enredo: 1) exposição: traz a situação inicial e serve para situar o leitor a respeito da história que está sendo 

narrada;  2) complicação: parte na qual surge uma situação conflituosa a ser resolvida; 3) clímax: ponto de 

maior tensão da história; e 4) desfecho: momento em que há a solução do conflito, podendo caracterizar ou 

não um final feliz. Sobre a segunda, menciona-se a verossimilhança, que segundo GANCHO (2006, p. 7) “é a 

lógica interna do enredo, que o torna verdadeiro para o leitor, sendo, pois, a essência do texto de ficção”. Desse 

modo, é essencial que os fatos expostos em uma narrativa, embora inventados, sejam verossímeis.  

Os personagens, por sua vez, correspondem aos seres criados para integrar um texto narrativo e são 

responsáveis pela ação e, por conseguinte, pelo desempenho da história. A autora os caracteriza de duas 

formas, sendo a primeira relativa ao papel que estes desempenham no enredo, podendo ganhar a classificação 
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de protagonista, que constitui o personagem principal, subdividido ainda em herói, por possuir características 

que se sobressaem às de seu grupo e anti-herói, que apesar de possuir traços semelhantes ou até inferiores às 

de seu grupo, ocupa a posição de herói; de antagonista, que é aquele que se posiciona de forma contrária ao 

protagonista, seja através de ações ou de características; ou de personagens secundários, sendo aqueles que 

possuem menos importância. A segunda se relaciona ao modo como se dá a caracterização dos personagens, 

que podem ser planos ou redondos. Estes últimos possuem um maior número de traços característicos, os quais 

podem ser classificados em físicos, psicológicos, sociais, ideológicos e morais.  Os primeiros, em contraponto, 

são caracterizados com um número bem inferior de atributos.  

Quanto ao tempo, Gancho (2006) menciona que este se relaciona ao enredo de várias formas, seja pela 

época em que a história se passa, ou pela duração dessa história, que a depender da narrativa, pode ser bem 

curta, como em um conto, ou mais longa, a exemplo de um romance. Podemos identificar os tipos de tempo: 

cronológico ou psicológico. O tempo cronológico é aquele que transcorre de forma linear e segue a ordem 

natural dos fatos que se passam no enredo, chamando-se cronológico por ser “mensurável em horas, dias, 

meses, anos, séculos”, conforme GANCHO (2006,p. 15). O tempo psicológico, no entanto, é o tempo que não 

é apresentado linearmente. Aqui ele aparece consoante aos desejos e imaginação dos personagens e/ou 

narrador, fazendo modificações no curso natural dos acontecimentos da história.  

O espaço constitui o lugar em que acontece a ação em uma narrativa, podendo ter pouca ou muita 

variedade de espaços, a depender do número de acontecimentos, pois quanto maior  a quantidade desses, maior 

a possibilidade de afluência de espaços. Eles são caracterizados, geralmente, a partir de partes descritivas, mas 

podem ser identificados, também, por meio de referências espaciais que surgem ao decorrer da narrativa. Como 

finalidades principais, o elemento espaço busca situar as ações que são realizadas pelos personagens e interagir 

por meio da influência que exerce sobre eles. 

 O último elemento apresentado é o narrador e este é essencial, pois é ele que funciona como elemento 

caracterizador e estruturador em uma narrativa. GANCHO (2006, p. 19) diz que “teríamos dois tipos de 

narrador, identificados à primeira vista pelo pronome pessoal usado na narração: primeira ou terceira pessoa 

(do singular)”, pensemos, então, sobre esses tipos de narrador e suas variantes.  

O narrador em terceira pessoa, também denominado de narrador observador, é aquele que está fora 

dos acontecimentos narrados e possui como traços principais a onisciência e a onipresença. Uma das variantes 

desse tipo de narrador é o narrador intruso, que faz inúmeras intervenções ao longo da narração para tecer 

comentários e opinar a respeito do modo como agem os personagens. Outra variante é o narrador parcial, que 

,de certa forma, se identifica com algum personagem e  dá  preferência a ele, fazendo com que ele ganhe mais 

destaque na história. O narrador em primeira pessoa, ao contrário do em terceira pessoa, não é onisciente 

tampouco onipresente e conta a história da qual é participante. Este pode variar entre narrador testemunha, o 

qual narra fatos dos quais foi participante, mas não como personagem principal e narrador protagonista, que 

narra ao mesmo tempo que ocupa o lugar de personagem central. 
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 É a partir da observação de cada elemento desses que se faz possível perceber que, por traz 

do ato da narração, se encontram aspectos complexos, que precisam ser estudados e explorados não 

apenas para a construção desse tipo de texto, mas também para a compreensão, realmente eficaz, do 

que é uma narrativa e, também, das narrativas que temos contato ao longo de nossas vidas. 

 

2. ANÁLISE E DISCUSSÕES 

 

Antes que adentremos no processo de análise propriamente dito, é importante pontuar algumas 

questões relativas ao processo metodológico deste estudo. Sendo assim, a primeira observação sobre o 

desenvolvimento deste trabalho é que os textos utilizados para a análise resultam das atividades realizadas 

durante a execução do projeto “Ler, Compreender e Escrever”, vinculado ao PROLICEN – 2018. No ano 

citado, o projeto se pautou em atividades relativas ao gênero conto e os tipos desse gênero, no entanto, é 

importante mencionar, que as análises desenvolvidas, para este trabalho, são oriundas, especialmente, dos 

textos produzidos a partir dos gêneros conto de fadas e conto fantástico.  

Partindo, então, para a análise, iniciemos pelas produções feitas a partir do último gênero mencionado. 

Como já discutido anteriormente, Todorov vem colocar a hesitação como elemento definidor nas narrativas 

fantásticas e sobre isso ele questiona: “A ambiguidade se mantém até o fim da aventura: realidade ou sonho? 

Verdade ou ilusão?” e conclui: “O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis 

naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural”, Todorov (2004, p. 30-31). Pensando nisso, 

selecionamos o trecho abaixo para que pudéssemos observar esse aspecto em uma das elaborações textuais 

dos discentes: 

Texto I 

“[...] Ao tentar dormir e não conseguir, fiquei com os olhos fechados, até que recebi 

uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi escutava a voz de minha 

amiga gritando: Socorro! Alguém me ajude. E escutei um choro ao fundo... Fui 

então à casa da minha amiga. Ela estava sentada no sofá, normalmente, assistindo. 

Me disse que nada havia acontecido. Fiquei desesperada e confusa, pois realmente 

era a voz dela gritando e sofrendo na ligação.”  

 

Neste trecho podemos observar, principalmente nas últimas linhas, essa hesitação, que vem ser 

demonstrada por meio da personagem protagonista. Após os acontecimentos insólitos que permeiam a história 

e causam estranhamento, a personagem utiliza de dois adjetivos para expressar a maneira que estava se 

sentindo: desesperada e confusa. Este último revela o embaraço, a insegurança e a ausência de firmeza da 

personagem sobre o que se passou anteriormente, demarcando, na história, esse elemento substancial apontado 

por Todorov.  

Vale salientar que o estranhamento e a hesitação mencionados anteriormente, não estão limitados 

apenas à personagem, sendo, também, transmitidos ao leitor. Isso, deve-se ao modo como é desenvolvido o 
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enredo dessa narrativa, mas é consequência, também, do narrador que foi escolhido, que é o narrador em 

primeira pessoa, protagonista. Quando este tipo de narrador é selecionado, se adquire certo tipo de suspense, 

pois as ações vão sendo descobertas ao mesmo tempo, pelo narrador e leitor, ao transcorrer da história. Desse 

modo, esses dois vivenciam, no mesmo momento, a hesitação: “real ou ilusório?”, o que faz com que o leitor 

se identifique com o personagem, o que também é essencial, aqui, pois como afirma Todorov (2006, p. 150), 

“o fantástico implica, pois, uma integração do leitor no mundo das personagens; define-se pela percepção 

ambígua que o leitor tem dos acontecimentos narrados”.  

De maneira oposta, um conto de fadas pode ser inserido em um mundo mágico, abundante em 

simbolismos, sonhos, fantasias e imaginação, logo em seu começo, sem a oposição entre real e imaginário, 

pois eles são compostos de tal maneira, que até mesmo as mais diversas, estranhas e incomuns situações 

ocorrem como se fossem plenamente corriqueiras e habituais. 

E, como bem observado em  outro momento, destaca-se quanto a esse tipo de texto, o caráter educativo 

e sobretudo, formador, pois como afirma Bettelheim (2014, p. 32), os contos de fadas direcionam as crianças 

para o descobrimento de sua identidade e propiciam vivências imprescindíveis para que se desenvolva, da 

melhor forma, o caráter. Além disso, declaram que apesar dos percalços, podemos alcançar uma vida 

compensadora, se enfrentarmos, sem intimidação, os conflitos que nos assolam, os quais são fundamentais na 

constituição de nossa verdadeira identidade.  

A partir disso, percebemos que os contos de fadas atuam na formação e, por conseguinte, no 

amadurecimento das crianças. No texto que observaremos abaixo, é perceptível esse discernimento e 

maturidade nas ideias, essencialmente quando a personagem diz que não se faz necessária a presença de outro 

alguém para que ela seja feliz. 

Texto II 

“[...] A moça percebeu que para ser feliz  não precisava de uma pessoa ao seu lado 

e que não é preciso muita coisa para ficar bem [...] Certo dia ela teceu uma mãe 

para cuidar dela, pois sabia que poderia ajudá-la quando mais precisasse, em todos 

os momentos, tanto bons, como ruins, e assim viveram felizes para sempre.”  

 

Muito embora a personagem teça uma mãe para que lhe sirva de companhia, vemos que, nesse caso, 

ela percebe que ninguém, além de si mesma, tem a responsabilidade de fazê-la realizada e feliz. Isso pode fazer 

com que a criança que terá contato com esse texto tenha uma resposta para seus dilemas internos, como seus 

medos e angústias em relação ao abandono de seus pais, por exemplo, os quais são postos, muitas vezes, como 

os heróis e únicos responsáveis por sua proteção e solução de seus conflitos, favorecendo o início do processo 

de individualização da criança. 

 Outra característica que é destacável quanto aos contos de fadas é a apresentação de elementos 

mágicos, que podem ser representados através de três possibilidades: acontecimentos, ações ou objetos. Esses 
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compõem o que podemos chamar de enredo mágico e conduzem o leitor para o mundo da fantasia, o que ajuda 

a criança em sua interpretação e relação com o universo que a cerca e com suas questões internas, visto que, 

diferente do adulto, que concebe o mundo pela linguagem lógica, ela o faz por meio da linguagem simbólica.  

Nesse texto, isso vem aparecer por meio da capacidade dessa personagem tecer o que quisesse, tecendo, nesse 

caso, uma mãe para que cuidasse dela. Desse modo, a ação de tecer evidencia o mágico neste conto.  

 Além desses e de outros elementos próprios dos contos fantásticos e dos contos de fadas, há, também, 

os elementos que constituem a narrativa. Pudemos observar no momento em expusemos nossas 

fundamentações teóricas, que Gancho (2006) coloca enredo, personagens, tempo, espaço e narrador como os 

elementos principais na estrutura de uma narrativa, ao dizer que “sem os fatos não há história, e quem vive os 

fatos são os personagens, num determinado tempo e lugar. Mas para ser prosa de ficção é necessária a presença 

do narrador, pois é ele, fundamentalmente, que caracteriza a narrativa” (GANCHO, 2006, p. 7). Para que 

pudéssemos observar como isso se deu nas elaborações textuais que recolhemos, selecionamos a produção que 

segue abaixo: 

Texto III 

“O monstro do lago 

A/ Em um belo dia, acordei cedinho e resolvi caminhar, tomei um cafezinho e 

saí. B/ Algumas pessoas sempre me diziam para nunca passar por aquele lago, e eu 

teimosa quis ver se realmente ali habitava aquele "monstro".  

C/ Chegando perto daquele lago, já senti uma coisa estranha, mas logo pensei 

que fosse coisa da minha cabeça e segui. De repente, as árvores começam a 

balançar e vejo um monstro vindo na minha direção. Fiquei assustada e saí 

correndo, mas ele conseguiu me pegar. D/ Só que minha mãe me seguiu e daí minha 

mãe me salvou e eu entendi para sempre, que nunca mais devo desobedecer a minha 

mãe e nem outras pessoas.  

Minha teimosia me fez conhecer o monstro de pertinho, sendo que eu só 

deveria conhecer pela boca de meus conhecidos.”  

 

 Como é notável, dividimos o texto em quatro partes, sendo estas, A, B, C e D, respectivamente, pois 

essa é uma forma de facilitar a explicação do elemento estruturador do enredo, que é o Conflito, o qual define 

as partes do enredo. Comecemos, então, pela parte A, que caracteriza, neste texto, a exposição, em que se tem 

a apresentação breve de um espaço e a participação da personagem principal, isto é, nas duas primeiras linhas 

do primeiro parágrafo. A parte B, por sua vez, caracteriza a complicação, em que a teimosia da personagem 

fez com ela fosse a um lugar que não deveria. A C, da primeira até a quarta linha do segundo parágrafo, 

corresponde ao clímax, com a chegada do monstro. E, por fim, a parte D diz respeito ao desfecho, que traz a 

resolução da problemática do enredo. 

Esse enredo traz um tempo cronológico, uma vez que os acontecimentos são narrados em uma 

sequência linear e tem como protagonista a menina, sendo a pessoa que ocupa, praticamente, toda a história, e 

como antagonista o monstro, que vem se colocar contra essa personagem central, pondo-a em risco. Possui 
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ainda um personagem secundário, que é mãe da menina, a qual, apesar de ter um ato decisivo na história, é 

mencionada em um curto trecho da narrativa. Quanto ao modo de caracterização, os traços caracterizadores 

são apresentados de forma vaga, o que leva a concluir que os três são personagens planos.  

 Expressões verbais como “acordei”, “resolvi”, “tomei”, “saí” e várias outras que aparecem nessa 

narrativa, não marcam apenas a personagem principal, mas muito se relacionam com o narrador selecionado, 

que é o narrador em primeira pessoa. Este aparece em sua variante: narrador protagonista, pois ao mesmo 

tempo em que vai narrando tudo o que se passou naquela história, ocupa o lugar de personagem central. 

A partir dessa breve análise, podemos afirmar que foi possível encontrar, nas produções textuais 

analisadas, traços dos gêneros literários:  conto de fadas e contos fantásticos, além de aspectos que constituem 

as fases de uma narrativa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscou-se,  neste trabalho, observar se os aspectos que caracterizam os elementos da narrativa e o 

gênero conto, especialmente contos de fadas e contos fantásticos, os quais foram trabalhados com uma turma 

concluinte de ensino fundamental, através do projeto “Ler, Compreender e Escrever – PROLICEN 2018”, 

estavam presentes nas elaborações textuais feitas por essa turma.  

A partir da análise, feita à luz dos teóricos selecionados para nortear o nosso estudo, pudemos observar 

e identificar alguns dos elementos que caracterizam as tipologias textuais que foram abordadas, o que nos leva 

a considerar que os alunos compreenderam e se apropriaram dos aspectos que constituem esses gêneros 

literários e experimentaram das possibilidades de releitura e criação de contos.  

A apropriação, o conhecimento e o acesso, não só a respeito desses, mas de outros gêneros da 

Literatura, são imprescindíveis, pois o contato com os textos literários se faz essencial para a formação dos 

discentes, para o desenvolvimento do hábito de leitura e práticas leitoras que despertem a fruição estética, além 

de oportunizar a eles várias outras experiências e saberes desde o Ensino Básico, porque é um direito que não 

pode ser negado. 
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Introdução 

“A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente 

deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres humanos que nos cercam, nos 

fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver.” (TODOROV, 2009, p. 76). 

 

A citação escolhida para iniciar nossas reflexões referentes ao ensino da literatura foi retirada 

do livro A Literatura em Perigo do autor franco-búlgaro Tzvetan Todorov, que aborda aspectos 

importantes com relação ao ensino da literatura. Nessa citação, Todorov lembra que a literatura é 

nosso porto seguro quando estamos extremamente solitários, ela, ainda, nos aproxima dos outros por 

meio dos seus diversos assuntos e nos faz perceber o mundo de uma nova forma a cada dia, assim 

nos ajudando a viver. 

Nesse mesmo sentido, trazemos o pensamento de Antonio Candido, em A literatura e a 

formação do homem, ressaltando que a literatura tem a função de confirmar a humanidade do homem, 

através do papel psicológico, pois produz fruição, através do papel revelador da realidade, visto que, 

busca denunciar e dar voz a classes menos favorecidas, através do papel do conhecimento do mundo 

e do ser, uma vez que, tem uma ampla diversidade de assuntos e neles diversos aspectos sociais e 

através de uma função educativa, essa que é bastante complexa, já que age de forma semelhante como 

a própria vida e educa como ela, com suas frustações, descobrimentos, encantamentos, alegrias e 
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tristezas. Com isso, podemos afirmar que a literatura é um pilar indispensável na formação do aluno, 

já que esperta a imaginação, estimula a leitura e a escrita de textos e colabora para que o aluno possa 

desenvolver um senso crítico e reflexivo perante o mundo que o cerca. Porém, o ensino da literatura 

em algumas escolas públicas brasileiras, e também em algumas escolas privadas, é negligenciado, 

deixado muitas vezes de lado para dar lugar a uma aula puramente de gramática. 

Acreditamos que esse desprestígio do ensino da literatura reflete de forma negativa na 

formação de alunos leitores e produtores de textos, pois a suas potencialidades de ler, escrever, ouvir 

e falar acabam não sendo bem desenvolvidas. Por esse motivo, a literatura deve ser incentivada em 

sala de aula e cabe ao professor de Língua Portuguesa essa motivação, pois ele tem um papel 

fundamental com relação ao ensino-aprendizagem do aluno, ele é o responsável por escolher uma 

metodologia diante do assunto proposto que atenda às necessidades da turma, já que conhece (ou 

deveria conhecer) os pontos positivos e negativos com relação a aprendizagem dos alunos da mesma, 

tentando fazer com que o ensino-aprendizagem seja prazeroso e satisfatório. 

Diante desse cenário, este trabalho tem por objetivo apresentar e analisar os resultados de uma 

pesquisa de natureza quantitativa, realizada em duas escolas públicas da cidade de Mamanguape, que 

fica localizada no litoral norte da Paraíba. A pesquisa se deu através de um questionário com doze 

questões, realizado com professores de Língua Portuguesa da rede pública de ensino, buscando saber 

as opiniões dos professores com relação à literatura e seus aspectos, com o intuito de melhor 

compreender o posicionamento docente em relação à leitura do texto literário em sala de aula. 

Optamos por não revelar os devidos nomes das escolas, neste trabalho iremos nos referir a elas como 

escola A e escola B. Na escola A, focamos nossa pesquisa no ensino fundamental e, na escola B, 

focamos nossa pesquisa no ensino médio. 

Para o desenvolvimento de nosso trabalho, dividimos o texto em três partes. No primeiro 

momento faremos um breve panorama histórico referente a literatura, com o intuito de demonstrar a 

importância da mesma para a formação do indivíduo. No segundo momento, abordaremos discussões 

teóricas com relação ao ensino da literatura, com o objetivo de fundamentar nossa análise. E, no 

terceiro momento, analisaremos o corpus da nossa pesquisa, apresentando os seus resultados e, a 

partir de nossa base teórica, teceremos algumas considerações sobre o que foi discutido nesta 

pesquisa. 

 

A importância da Literatura para o indivíduo 

Mas, “o que é literatura?” Se fizermos essa pergunta a uma pessoa restritamente interessada 

em livros e leituras, que não faça parte de círculo de pesquisa profissional referente à literatura, como 

alunos dos cursos de graduação em Letras, escritores ou jornalistas, causará um embaraço no 

interlocutor e ele poderá responder que “a literatura é uma obra escrita” ou até mesmo, “a literatura é 
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um romance, um livro de poesias ou de contos”. Essas respostas em tese não respondem à pergunta 

feita, elas apenas citam exemplos. Porém se perguntarmos ao círculo que visa a pesquisa e o estudo 

da literatura a pergunta também seria embaraçosa, pois o interlocutor estaria preocupado em 

responder em poucas palavras algo que é tão complexo. (SOUZA, 1986, p. 5-6). 

E por que não apresentar essa complexibilidade da literatura para que as pessoas entendam 

que a literatura é algo além do que um gênero literário? Do que um livro famoso do cânone literário? 

Para que elas compreendam que a literatura é a arte da palavra e esteve presente em todos os 

momentos da humanidade e até hoje é um pilar de extrema importância para tantos assuntos, a 

literatura está em todo lugar, pois é uma manifestação popular, ou seja, uma marca do povo. 

Essa relação de convívio por meio da literatura foi caracterizada na chegada de Pedro Álvares 

Cabral, juntamente com seus homens ao território brasileiro, que nessa época era conhecido como 

Ilha de Vera Cruz. No período de colonização, os europeus se serviram do texto literário para instalar 

suas crenças e culturas. Por isso, nessa época a literatura brasileira advinha da literatura portuguesa, 

essa que teve seu início por volta do século XII com as cantigas de amor, de amigo, de escárnio e as 

de mal dizer, caracterizando o movimento literário do Trovadorismo. A literatura brasileira surgiu 

em meio a um cenário de guerras e injustiças, de sangue e muito sofrimento. Através dos 

colonizadores portugueses a literatura serviu de instrumento para a catequização dos índios existentes 

no Brasil. De acordo com Antonio Candido em Iniciação à Literatura Brasileira, a literatura foi uma 

ferramenta de extrema importância para a imposição da língua, de valores e de costumes portugueses: 

 

[...] a literatura serviu para celebrar e inculcar os valores cristãos e a concepção metropolitana 

de vida social, consolidando não apenas a presença de Deus e do Rei, mas o monopólio da 

língua. Com isso, desqualificou e proscreveu possíveis fermentos locais de divergência, 

como os idiomas, crenças e costumes dos povos indígenas, e depois os dos escravos 

africanos. (CANDIDO, 1999, p.13). 

 

A literatura apresentou-se como um meio de aculturação, fazendo com que o indivíduo 

perdesse características referentes a sua cultura e entrasse em um processo de adaptação de uma nova 

cultura, pois os homens que vieram para o Brasil de maneira regular, tinham como objetivo 

estabelecer negócios no país. Com isso, a literatura foi o vínculo de comunicação para com esses 

povos que já existiam no Brasil.  

Anos depois o autor Castro Alves faz uso da literatura para retratar a realidade diante do que 

ocorria nos navios de tráficos de negros, esses que eram trazidos a força da África para o Brasil, com 

o intuito de trabalhar para os grandes senhores. Depois de muitos anos de luta, de muito sangue negro 

e indígena derramado, a Lei Áurea foi votada e aprovada e assim, se aboliu a escravidão no Brasil. 

Com a abolição da escravatura e com mais liberdade, muitos escritores da época deixaram de 

“romantizar” alguns aspectos sociais e passaram a comprometer-se em mostrar a realidade, tal como 

ela era. A literatura nesse âmbito expressou-se como voz para classes menos favorecidas da época, 
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totalmente engajada com o social. De acordo com Alfredo Bosi (2015, p. 173) “[...] do Romantismo 

ao Realismo, houve uma passagem do vago ao típico, do idealizante ao factual. Quanto à composição, 

os narradores realistas brasileiros também procuram alcançar maior coerência no esquema dos 

episódios [...]”. Assim, o movimento do realismo seria o pontapé de grandes revoluções que viriam 

na literatura e na arte em geral. Houve, então, a necessidade de se valorizar aspectos brasileiros 

através das artes e a literatura foi uma delas. Estava por vim, a semana de arte moderna, em 1922, 

momento em que se começou a prestigiar elementos regionais do Brasil, abordando uma vasta gama 

de assuntos, entre eles o cotidiano, o dia a dia das pessoas agora era retratado por meio da literatura, 

para assim, constituir uma literatura literalmente brasileira. 

 

A literatura na escola 

A literatura foi e ainda é uma expressão do mundo e do ser humano em todos os aspectos, e 

nos leva a refletir e ampliar o nosso conhecimento por meio da grande diversidade de temas. De 

acordo com Cosson (2006), “a literatura tem o poder de se metamorfosear em todas as formas 

discursivas”, ou seja, a literatura é de fato, a exteriorização do mundo e por meio dela podemos nos 

tornar outros, conhecer outros, contemplar outros lugares, tudo isso  sem sair de onde estamos, basta 

só abrir o livro. Ainda segundo o autor, essa experienciação do mundo pela literatura interfere de 

forma positiva na vida de um leitor e de um escritor: 

 

A experiencia literária não só nos permite saber da vida por meio da experiencia do outro, 

como também vivenciar essa experiencia. Ou seja, a ficção literária feita palavra na narrativa 

e a palavra feita matéria na poesia são processos formativos tanto da linguagem quanto do 

leitor e do escritor. Uma e outra permitem que se diga o que não sabemos expressar e nos 

falam de maneira mais precisa o que queremos dizer do mundo, assim como nos dizer a nós 

mesmos. (COSSON, 2006, p. 17). 

 

De fato, a literatura nos desvenda de uma forma tão avassaladora que até nos assusta, ao 

iniciarmos uma leitura literária, descobrimos muito sobre nós mesmos, nos mostrando sentimentos 

que estavam muitas vezes enterrados e exibe de uma forma perspicaz todos os nossos segredos e 

intenções, das boas até as mais sórdidas, ela nos revela verdades internas, para que entendamos 

melhor as verdades externas. 

Essa característica de expressão do mundo levou a literatura a ter o poder de moralizar e educar 

socialmente o povo, como na Grécia antiga, com as tragédias gregas e as poéticas horacianas, criadas 

justamente com a finalidade de educar socialmente e moralmente o povo, mas isso ficou no passado, 

hoje em dia a literatura não deve servir a esse propósito.  

Percebemos, que o ensino de Literatura “com o passar dos anos”, vem sendo marginalizado 

por alguns professores que acreditam não ser necessário que os alunos tenham contato com esta parte 

do programa de Língua Portuguesa, como por exemplo, no ensino Fundamental. Pelo fato dá literatura 
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está no programa de Língua Portuguesa e ter que disputar espaço com produção de texto e gramática, 

nas escolas da rede pública, as aulas acabam acontecendo esporadicamente.  

Nos anos finais do ensino fundamental, o ensino de Literatura não se configura de forma 

engessada como no ensino médio, as escolhas dos textos trabalhados ficam a critério dos professores, 

assim afirma OCEM:  

 

O ensino da Literatura no ensino fundamental, [...] (da 5ª à 8ª série), caracteriza-se por uma 

formação menos sistemática e mais aberta do ponto de vista das escolhas, na qual se misturam 

livros que indistintamente denominamos “literatura infanto-juvenil” a outros que fazem parte 

da literatura dita “canônica”, legitimada pela tradição escolar, inflexão que, quando acontece, 

se dá sobretudo nos últimos anos desse segmento (7ª ou 8ª série) (OCEM, p. 61). 

 

O excerto acima mostra que mesmo os professores podendo escolher os materiais para as aulas 

de literatura no ensino fundamental, hoje 6º ao 9º, comumente os alunos começam a adentrar na 

literatura nos anos finais do ensino fundamental, já que estão mais próximos do ensino médio. Com 

isso não é possível formar bons leitores, pois os alunos não desenvolvem o interesse pela leitura 

literária. Muitos professores não consideram seu ensino de literatura relevante, e se preocupam em 

focar no ensino da gramática. Dessa forma os alunos não despertam o interesse em literatura, e os 

textos que leem não são literários. Como diz nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio: 

A ausência de referências sobre o campo da literatura e a pouca experiência de leitura – não 

só de textos literários como de textos que falem da Literatura – fazem com que os leitores se 

deixem orientar, sobretudo, por seus desejos imediatos, que surgem com a velocidade de um 

olhar sobre um título sugestivo ou sobre uma capa atraente (OCEM, p.61). 

 

 Observa-se que os alunos precisam de orientação dos professores para que façam uma boa 

escolha de leitura, um bom livro literário, a fim de que se formem na escola leitores literários efetivos. 

A formação do leitor literário inicia-se nos anos iniciais do ensino fundamental, ao chegar ao ensino 

médio, os alunos devem estar efetivamente escolhendo e lendo boas obras literárias, infelizmente, 

não é o que acontece nas escolas.  

De acordo com Cereja (2005), os alunos que deixam o ensino médio e não desenvolveram 

habilidades suficientes para analisar e interpretar obras literárias em sua complexidade. Esse fracasso 

é explicado, após vigência da lei 5.692/71, que marca a tecnicidade do ensino, tornando-o mecânico. 

Muitos professores foram influenciados por essa lei e, seus alunos que se tornaram professores 

seguem a mesma tendência tecnicista. Como afirma Cereja (2005, p. 55) “[...] a maioria dos 

professores que hoje se encontram ativos em sua função ingressou no magistério na vigência dessa 

lei [...] a memória relativamente das práticas de ensino de literatura em nosso país foi construída 

durante a vigência de uma concepção tecnicista de ensino.” 

Conforme Cereja (2005, p. 60), “[...] o tratamento dado a literatura [...] tendia à simplificação, 

ao “básico” e ao mínimo exigido nos programas vestibulares”. Diante disso, os chamados cursinhos, 

revisam e sintetizam os conteúdos a fim de que o aluno apreenda características da disciplina. Por 
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influência dos cursinhos escolas também estão usando o mesmo método, fazendo simulados dos 

assuntos vistos para que possam ser aprovados nas universidades. Quando o aluno se depara com a 

prova do vestibular, não são capazes de analisar uma obra ou comparar dois textos literários e quem 

perde é o aluno que não aprendeu. 

O ensino da literatura, no ensino médio, resume-se a datas, dados biográficos de autores que 

fazem parte do cânone brasileiro de literatura, características gerais dos movimentos literários, dos 

quais esses autores renomados fazem parte. Muitos alunos não têm contato com nenhuma obra 

literária e decoram essa sistematização de características gerais com o intuito de se dar bem no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). Segundo Cosson (2006), o ensino da literatura é restrito apenas 

as principais características históricas dos movimentos literários e dos cânones brasileiros: 

 

O ensino da literatura limita-se à literatura brasileira, ou melhor, à história da literatura 

brasileira, usualmente na sua forma mais indigente, quase como apenas uma cronologia 

literária, em uma sucessão dicotômica entre estilos da época, cânone e dados biográficos dos 

autores acompanhada de rasgos teóricos sobre gêneros, formas fixas e alguma coisa de 

retórica em uma perspectiva para lá de tradicional. Os textos literários, quando aparecem, são 

fragmentados e servem prioritariamente para comprovar as características dos períodos 

literários [...] (COSSON, 2006, p. 21). 

 

Porém, o que muitos professores esquecem, é que se o aluno aprende a interpretar e analisar 

uma obra literária e consegue debater assuntos pertinentes referentes aquela obra, o aluno 

provavelmente poderá analisar qualquer obra de que esteja diante. Isso é muito mais relevante para o 

Enem, pois os tópicos referentes a literatura que caem na prova é algo desconhecido, porém muitos 

professores acham cômodo levar apenas as características, pois não estão interessados com o sucesso 

do seu aluno, mas sim com os lucros que ele pode oferecer, principalmente quando falamos em 

cursinho pré-vestibulares. 

Muitos alunos saem da escola sem conhecer a literatura que é produzia próxima a eles, como 

a literatura produzida no seu estado, como também a literatura produzida nas suas próprias cidades, 

como tantos outros que também não tiveram acesso a essas informações. O estado da Paraíba é repleto 

de escritores importantes, como Ariano Suassuna, Augusto dos Anjos, Augustus Nicodemus Lopes e 

etc. Porém são poucos ou quase nunca citados em sala de aula. Na cidade de Mamanguape, que é 

localizada no litoral norte paraibano e é o local da nossa pesquisa, foi berço de autores com grande 

importância para a cidade, como Carlos Dias Fernandes, José De Araújo Vieira, Nisia Nobrega e etc. 

Porém quase nunca são vistos nas escolas da cidade. 

Com o intuito de ter uma visão breve do olhar docente para o ensino da literatura, nossa 

pesquisa foi realizada em duas escolas públicas da cidade de Mamanguape - PB, uma delas funciona 

integralmente e só atende o ensino médio, a outra funciona em horário regular, e só atende o ensino 

fundamental e EJA. Como já foi exposto, a pesquisa se deu através de um questionário com doze 
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questões que visava um breve panorama sobre o ensino de Literatura pela perspectiva de docentes de 

Língua Portuguesa da rede pública de ensino. 

Análise do corpus 

Na escola A, que direciona apenas o ensino fundamental e EJA, entrevistamos cinco 

professores de Língua Portuguesa, que trabalham em diferentes turnos da escola, sendo três do sexo 

masculino e dois do sexo feminino. Dos três professores do sexo masculino, dois são de outras cidades 

e um reside em Mamanguape, possuem de vinte e seis a quarenta e nove anos de idade, todos têm 

especializações, sendo essas o nível mais elevado de educação formal que dispõem. Possuem de cinco 

a trinta anos de exercício da profissão de professor. As duas professoras residem na cidade de 

Mamanguape e têm de trinta a cinquenta e nove anos de idade, possuíam especialização. E exerciam 

a profissão de docentes entre dez a quarenta e cinco anos.  

Na escola B, que visa o ensino médio e funciona em horário integral, entrevistamos duas 

professoras de Língua Portuguesa, elas residem em Mamanguape e possuem de vinte e cinco a trinta 

e nove anos de idade. Uma professora possui especialização, enquanto a outra só possui licenciatura 

e exercem a profissão de docentes entre cinco a quinze anos. 

Foram realizadas duas visitas a cada escola entre os meses de março e abril do corrente ano. 

A primeira com objetivo de conhecer os professores e a instituição de ensino e a segunda para a 

aplicação do questionário, que continha doze questões e buscava saber sobre informações básicas, 

como sexo e idade, informações profissionais, como por exemplo, há quanto eles exerciam a profissão 

de docente, e opiniões sobre o ensino de Literatura, entre elas estavam: 

1. Você gosta de leitura literária? 

2. Qual a sua média de leitura literária por ano? 

3. Você teve aulas de literatura na graduação? 

4. Nas suas aulas você utiliza alguma sequência didática para o ensino da literatura? 

5. Você concorda com o ensino sistematizado da literatura para o ENEM? 

Perguntamos a eles se eles gostava de leitura literária, no ensino fundamental dois dos 

professores responderam que gostavam muito e liam entre dois a dez obras literárias por ano, o outro 

professor respondeu que apenas gostava e lia em média de duas a cinco obras por ano, já as 

professoras responderam que gostavam muito e liam entre duas a dez obras literárias por ano. No 

ensino médio, as professoras responderam que gostavam muito e afirmaram que leem em média de 

duas a dez obras literárias por ano. Perguntamos aos professores se eles tiveram aulas de literatura na 

graduação e todos, tanto os do ensino fundamental, quanto os do ensino médio responderam que sim. 

Logo em seguida, perguntamos a eles se eles conheciam a lei 10.639 e a lei 11.645, que 

estabelece a inclusão no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da literatura com 

temática: “História e cultura afro-brasileira e indígena” na sala de aula, no ensino fundamental os 
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professores responderam que sim, que conheciam essa lei, já as professoras, uma delas respondeu que 

sim, outra respondeu que não conhecia, no ensino médio uma professora respondeu que conhecia, 

mas a outra respondeu que desconhecia essa lei. No ano de 2008, a Lei 10.639 foi modificada pela 

Lei 11.645, que também estabelecia a inclusão no currículo escolar o ensino da História e Cultura 

afro-brasileira e indígena. Essas leis têm em vista reconhecer a importância dos afrodescendentes e 

dos indígenas para a sociedade brasileira, esses que foram e ainda são vítimas de opressões e 

preconceitos, agora tendo os seus devidos valores reconhecidos. 

Posteriormente, perguntamos a eles(as) se nas aulas voltadas para literatura eles(as) usavam 

alguma sequência didática, tanto os professores(as) do ensino fundamental, quantos os(as) do ensino 

médio responderam que sim. Elevamos isso como algo importante e de bastante utilidade para 

sistematizar uma boa aula de literatura, pois embora a sequência didática não seja algo seguido à risca 

nas aulas de Literatura, ajuda muito na compreensão do aluno sobre determinada obra. A sequência 

mais utilizada é a do pesquisador brasileiro Rildo Cosson, estabelecida no livro Letramento Literário: 

Teoria e prática, demonstrando uma sequência didática do letramento literário a partir de quatro 

etapas, são elas; Motivação; Introdução; Leitura e Interpretação. 

A motivação está ligada com alguma dinâmica, vídeos, imagens, que tivessem relação com a 

obra que iria ser abordada, levando o aluno a começar a refletir sobre o que será debatido. A 

introdução estaria relacionada com a apresentação do autor da obra e do livro, no qual, estaria a obra 

que iria ser trabalhada em sala de aula. A leitura consistiria em primeiramente uma leitura individual 

e depois uma leitura compartilhada, para que assim fossem discutidos elementos de interpretação da 

obra, essa que estaria relacionada a interpretação da obra diante os elementos textuais, levando em 

consideração as opiniões dos alunos. Essas etapas sem dúvidas despertam interesse nos alunos, pois 

não é algo monótono, mas algo que eles interagem, participam e expressão suas opiniões, além de 

desenvolver a leitura, escrita e aspectos críticos e reflexivos. 

Logo em seguida, perguntamos aos professores(as) se eles(as) concordavam com o ensino 

sistematizado da literatura para o ENEM, entendemos por sistematizado aqui, como o ensino da 

literatura visando apenas as características gerais de cada escola literária, juntamente com dados 

históricos. Todos os professores do ensino fundamental responderam que sim, já as professoras do 

ensino médio, uma respondeu que sim, mas a outra respondeu que não. O ensino sistematizado da 

literatura no ensino médio que visa única e exclusivamente o Exame Nacional do Ensino Médio, é 

composto apenas por uma apresentação de características gerais e de fatos históricos que estão ligados 

aos movimentos literários, juntamente com apresentações de cânones literários brasileiros.  

Além de incentivar e estabelecer um ensino decorativo dessas características, esse ensino 

sistematizado da literatura não possibilita a interpretação e análise dos alunos perante as obras, pois 

muitas vezes o aluno não tem contato com nenhuma obra literária, apenas ouve falar sobre ela. 
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Segundo Cosson (2006), muitos professores optam por vídeo aulas, filmes, seriados, em vez de 

proporcionar ao aluno o contato com a obra literária: 

O conteúdo da disciplina de Literatura passa a ser as canções populares, as crônicas, os 

filmes, os seriados de TV e outros produtos culturais, com a justificativa de que em um 

mundo onde a imagem e a voz se fazem presentes com muito mais intensidade do que a 

escrita, não há por que insistir na leitura de textos literários. (COSSON, 2006, p. 22). 

 

Outros meios culturais devem sim, complementar o assunto abordado em uma obra literária, 

mas nunca substituí-la, pois só através da experiência do aluno com a obra literária que o ele poderá 

compreender diversos elementos presentes na obra e desenvolver a sua leitura e escrita. 

Perguntamos, também, se eles concordavam com o uso do livro didático como ferramenta 

para o ensino e motivação da literatura em sala de aula, todos os professores do ensino fundamental 

responderam que sim, os professores do ensino médio também responderam que sim. O assunto do 

livro didático é tido como polêmico até os dias de hoje e se tornar algo confuso para o professor que 

está iniciando sua vida profissional. É indiscutível que o livro didático é uma ferramenta importante 

para o professor, pois possuem seleção de conteúdo, propostas metodológicas, seleção de textos, 

exercícios sobre os textos e as vezes até formas de avaliação. Porém só o professor sabe a realidade 

que enfrenta em sala de aula e cabe a ele analisar o livro didático e decidir se aquela atividade ou 

aquele texto será proveitoso para a sua turma, muitas vezes podendo até adapta-la de acordo com a 

realidade dos seus alunos. De acordo com Cereja (2005), a partir da implantação do livro didático o 

professor que antes podia dispor das suas escolhas para as suas aulas, com o livro didático perdeu a 

autonomia para isso: 

 

Se, por um lado, esses manuais facilitam as atividades pedagógicas e didáticas desse 

professor sobrecarregado e malpreparado, conforme observa o documento da Câmara 

Brasileira do Livro, por outro lado subtraem-lhe a identidade e autonomia no processo de 

ensino-aprendizagem. (CEREJA, 2005, p. 59). 

 

Precisamos entender que o professor não pode está condicionado a um livro didático de um 

autor que se quer conhece a sua realidade escolar, precisamos entender também que o livro didático 

é um auxiliar nas aulas de Língua Portuguesa, como em qualquer outra disciplina e não o regente das 

aulas. Por isso, voltamos a ressaltar, que cabe ao professor a missão de decidir o que será melhor para 

o ensino-aprendizagem da sua turma. 

 

Considerações Finais 

Perante os resultados do questionário, podemos observar que o ensino da literatura ainda 

enfrenta grandes barreiras nas salas de aula, mas através dos professores recém-formados, a literatura 

está ganhando cada vez mais espaço no ambiente escolar. Podemos observar, também, que o ensino 

de literatura é um fator muito importante para a formação do aluno, e que deve ser compartilhada em 

sala de aula, de modo sociável, dentro dos aspectos da lei, e sim com o auxílio do livro didático, esse 
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que, por sua vez é recurso de muito professores, contribuindo para formação de um aluno leitor, 

escritor e compreensivo da sociedade em que vive. 
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INTRODUÇÃO 

A afirmação das identidades sofre consequências causadas pelo conflito, turbulência, desgraça 

social e econômica entre os grupos. A questão da identidade está centralizada em boa parte das 

discussões educacionais da atualidade. Para que o conceito seja compreendido é preciso examinar as 

preocupações contemporâneas nessa questão em diferentes níveis. 

No caso de Severino existem preocupações com a identidade pessoal. As mudanças no campo 

da identidade estão mais acentuadas nas últimas décadas e têm provocado várias discussões, pois 

essas mudanças chegam a ponto de produzir uma “crise de identidade”. Dessa forma se constrói a 

identidade através dos vários grupos que convive ou faz parte, desempenhando papéis diversificados.  

Ao analisar como as identidades são construídas, percebemos que elas são formadas via 

comparação com outras identidades, ou relacionadas às diferenças. Na questão da diferença, 

salientamos a sua produção por meio dessas oposições que são consideradas fundamentais para se 

compreender o processo de construção cultural das identidades. 

A identidade é algo que não se consegue estabelecer, apesar de vários fatores que interfere 

para formação dela, é impossível conceber uma identidade fixa e imutável num indivíduo. Por isso 

este trabalho é uma busca pela relação de sentido e de construção do pensamento identitário a partir 

de uma perspectiva diásporica criado pelo autor em seus textos. Demostrando assim, como a 

identidade pode ser moldada a partir de interferências do meio social em que o indivíduo se situa e 

que está de alguma forma sendo imposta a povos que tem uma história de sobrevivência.  

Para Souza (1994, p. 17), o termo identidade é remetido imediatamente a questão da diferença, 

já que “a identidade é o que, em princípio, nos diferencia dos outros”.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552006000100004
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552006000100004
mailto:ronaldogomer123@gmail.com
mailto:amandaramalhobrito@gmail.com
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A transição de lugares é um fator que interfere de forma mais abrangente, onde toda relação 

de cultura e moral é moldada a parir de novas perspectivas estabelecidas por diversos fatores, como 

o modelo de vida e as relações sociais da sociedade. 

Nesse contexto, surge algo que fere a identidade dos indivíduos e de suas culturas, uma vez 

que as suas identidades não dependiam dum olhar do “outro” com descriminação. Esse outro surge 

de uma cultura de supremacia de raças e de ideologias, que forçam a uma nova construção de 

identidade do colonizado, restringindo as formas de lidar desse individuo com a sociedade.  

Sabendo que não é possível construir uma identidade de forma individual, é importante 

salientar que como afirma Haraway (1993), os indivíduos se formam a partir de constantes ligações 

e de trocas com o outro, seja entre homens e mulheres, brancos e negros ou outros, que podem criar 

uma relação de identidade através do discurso proveniente de uma cultura. 

A construção pelas diferenças aparece sob a forma de pólos opostos. O autor considera esses 

pólos como oposições binárias que são significantes para a produção do significado. A análise 

continua na questão da diferença, salientando a sua produção por meio dessas oposições que são 

consideradas fundamentais para se compreender o processo de construção cultural das identidades.  

A construção da identidade, para Woodward (2000:10), “é tanto simbólica quanto social”. 

Existem, por exemplo, “preocupações com as identidades nacionais e com as identidades étnicas; em 

um conceito mais “local”, existem preocupações com a identidade pessoal”. As mudanças no campo 

da identidade estão mais acentuadas nas últimas décadas e têm provocado várias discussões, pois 

essas mudanças chegam a ponto de produzir uma crise de identidade. 

 

DISCUSSÃO TEORICA 

Ao analisar como as identidades são construídas, Hall (2000), aponta que elas são formadas 

via comparação com outras identidades, ou relacionadas às diferenças. Um ponto que Woodward 

(2000, p. 50) ressalta é sobre a questão da construção negativa da diferença, originada da exclusão ou 

marginalização de indivíduos considerados como outros. Ressalta também que a diferença pode ser 

concebida como princípio da diversidade, heterogeneidade e hibridismo, sendo vista como 

enriquecedora. Para a autora, a identidade está intimamente ligada à subjetividade que, por sua vez, 

sugere a compreensão sobre o nosso “eu”. Esse “eu” que a personagem busca definir durante toda a 

obra, e a encontra fundamentada no coletivo. 

Na disputa pela identidade está envolvida uma disputa mais ampla por outros recursos 

simbólicos e materiais, como a relação de poder, que Foucault vai discutir posteriormente, como a 

identidade está vinculada às condições sociais e materiais, pois se um determinado grupo é 

simbolicamente marcado como diferente ele será socialmente excluído e terá desvantagens a partir 

dos bens materiais.  
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A afirmação da identidade, e simultaneamente a enunciação da diferença, permite que certos 

grupos da sociedade consigam garantir privilégios sobre os bens sociais. Por isso, o poder de definir 

a identidade e a diferença não pode ser visto fora das relações de poder, este está diretamente 

imbricado àquelas. 

Para compreender essa relação de poder na formação da identidade é importante nos 

atentarmos aos estudos de Foucault (1979, 2002, 2005), ao falar das relações de poder que atuam na 

constituição dos sujeitos.  

O poder não é da ordem do consentimento, mas é um conjunto de ações que age no 

comportamento do sujeito, que afeta as práticas sociais, e atua sobre o corpo dos indivíduos direto ou 

indiretamente. Um exemplo dessa relação de poder é quando Silva (2000) enfatiza a importância do 

processo de produção discursiva e social da diferença, e defende que identidade e diferença são 

inseparáveis, interdependentes, mutuamente determinadas. 

Hall (2000) concentra-se na discussão da problemática da formação da identidade e da 

subjetividade. A identidade da pessoa é formada na interação entre o “eu” e a sociedade. Em 

concordância com os outros dois autores. As identidades são construídas por meio da diferença e não 

fora dela, considerando, pois, as identidades como pontos de apego temporário às posições-de-sujeito 

que as práticas discursivas constroem para nós. 

Silva (2000, p. 73) apresenta uma síntese das discussões em torno da identidade e da diferença 

do ponto de vista da produção social. Segundo ele, essas questões tornaram-se, “nos últimos anos, 

centrais na teoria educacional crítica, e nas pedagogias oficiais”, embora perceba que, nessas 

discussões, exista a ausência de uma teoria da identidade e da diferença.           

Nessa perspectiva crítica o autor discute as questões ligadas à produção social da identidade 

e da diferença. Em seu ensaio sobre identidade e diferença, aquilo que é e aquilo que não é, busca 

definir “identidade” como simplesmente aquilo que se é: “sou brasileiro”, “sou negro”, etc. Para ele 

a identidade assim concebida parece ser uma positividade (“aquilo que sou”), uma característica 

independente, um “fato” autônomo. Nessa perspectiva, a identidade só tem como referência a si 

própria: ela é autocontida e autossuficiente. Na mesma linha de raciocínio, também a diferença para 

ele é concebida como uma entidade independente. Em oposição à identidade, a diferença é aquilo que 

o outro é: “ela é italiana”, “ela é branca”, “ela é mulher”, “ela é homossexual”. Da mesma forma que 

a identidade, a diferença é, nesta perspectiva, concebida como autorreferenciada, como algo que 

remete a si própria. A diferença, tal como a identidade, simplesmente existe. 

Refletindo sobre o poder de definir a identidade e a diferença, o autor argumenta que a 

identidade e a diferença são o resultado de um processo de produção simbólica e discursiva. Elas não 

são simplesmente definidas, mas sim impostas. Elas não convivem harmoniosamente, lado a lado, 

em um campo sem hierarquias, elas são disputadas.  
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Fixar uma determinada identidade como uma norma é uma das formas privilegiadas de 

hierarquização das identidades e das diferenças. A normalização é um dos processos mais sutis pelos 

quais o poder se manifesta no campo da identidade e da diferença. Foucault analisa as teorias cultural 

e social pós-estruturalistas que, segundo ele, têm percorrido os diversos territórios da identidade para 

tentar descrever tanto os processos que tentam fixá-la, quanto aqueles que impedem sua fixação. 

Segundo sua análise, os mitos fundadores que tendem a fixar as identidades nacionais são, assim, um 

exemplo importante de essencialismo cultural. 

 

A PERCEPÇÃO DE IDENTIDADE COLETIVA POR SEVERINO 

O poema dramático "Morte e Vida Severina" é a obra-prima do poeta pernambucano João 

Cabral de Melo Neto (1920-1999). Escrito entre 1954 e 1955, trata-se de um auto de Natal de temática 

regionalista. O poeta, que nasceu no Recife, transformou em poesia visceral a condição do retirante 

nordestino, sua morte social e miséria. 

O retirante nos explica quem é e para onde vai:  

 

— O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de 

romaria, deram então de me chamar Severino de Maria como há muitos Severinos com mães 

chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. 

 

Morte e Vida Severina retrata a trajetória de Severino, que deixa o sertão nordestino em 

direção ao litoral em busca de melhores condições de vida. Severino encontra no caminho outros 

nordestinos que, como ele, passam pelas privações impostas ao sertão. A aridez da terra e as injustiças 

contra o povo são percebidas em medidas nada sutis do autor. Assim, ele retrata o enterro de um 

homem assassinado a mando de latifundiários. 

Cansado da viagem o retirante pensa interrompê-la por uns instantes e procurar trabalho ali 

onde se encontra: 

 

— Desde que estou retirando só a morte vejo ativa, só a morte deparei e às vezes até festiva só a 

morte tem encontrado quem pensava encontrar vida, e o pouco que não foi morte foi de vida severina 

(aquela vida que é menos vivida que defendida, e é ainda mais severina para o homem que retira). 

 

Assiste a muitas mortes e, de tanto vagar, termina por descobrir que é justamente ela, a morte, 

a maior empregadora do sertão. É a ela que devem os empregos, do médico ao coveiro, da rezadeira 

ao farmacêutico. Nota, ao vagar pela Zona da Mata, onde há muito verde, que a morte a ninguém 

poupa. Retrata, contudo, que a persistência da vida é a única a maneira de vencer a morte.  
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O retirante tem medo de se extraviar por seu guia, o rio capibaribe, cortou com o verão: 

  

— Antes de sair de casa aprendi a ladainha das vilas que vou passar na minha longa descida. Sei 

que há muitas vilas grandes, cidades que elas são ditas sei que há simples arruados, sei que há vilas 

pequeninas, todas formando um rosário cujas contas fossem vilas, de que a estrada fosse a linha. 

Devo rezar tal rosário até o mar onde termina, saltando de conta em conta, passando de vila em vila. 

 

No poema, Severino pensa em suicídio jogando-se do Rio Capibaribe, mas é contido pelo 

carpinteiro José, que fala do nascimento do filho. A renovação da vida é uma indicação clara ao 

nascimento de Jesus, também filho de um carpinteiro e alvo das expectativas para remissão dos 

pecados. 

O carpina fala com o retirante que esteve de fora, sem tomar parte de nada:  

 

— Severino, retirante, deixe agora que lhe diga: eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se 

não vale mais saltar fora da ponte e da vida nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga 

é difícil defender, só com palavras, a vida, ainda mais quando ela é esta que vê, severina mas se 

responder não pude à pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. 

 

Morte e Vida Severina é um poema de construção dramática com exaltação à tradição pastoril. 

Ele foi adaptado para o teatro, a televisão, o cinema e transformado em desenho animado. Por meio 

da obra, João Cabral de Melo Neto, que também era diplomata, foi consagrado como autor nacional 

e internacional. Como diplomata, o autor trabalhou em Barcelona, Madri e Sevilha, cidades 

espanholas que permitiram clara influência sobre sua obra. João Cabral de Melo Neto foi seduzido 

pelo realismo espanhol e confessou ter, daquela terra, o reforço ao seu anti-idealismo, 

antiespiritualismo e materialismo. Os instrumentos lhe permitiram escrever com mais clareza sobre 

o nordeste brasileiro em Morte e Vida Severina e outros poemas.  

A obra é, acima de tudo, uma ode ao pessimismo, aos dramas humanos e à indiscutível 

capacidade de adaptação dos retirantes nordestinos. O poema choca pelo realismo demonstrado na 

universalidade da condição miserável do retirante, desbancando a identidade pessoal. 

O retirante resolve apressar os passos para chegar logo ao Recife:  

  

— Nunca esperei muita coisa, digo a Vossas Senhorias. O que me fez retirar não foi a grande cobiça 

o que apenas busquei foi defender minha vida de tal velhice que chega antes de se inteirar trinta se 

na serra vivi vinte, se alcancei lá tal medida, o que pensei, retirando, foi estendê-la um pouco ainda. 
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Mas não senti diferença entre o Agreste e a Caatinga, e entre a Caatinga e aqui a Mata a diferença 

é a mais mínima. 

 

Severino tem a crise de identidade quando chega a Recife, e encontra seus conterrâneos que 

fugiram da seca, assim como ele, numa mesma situação ou pior a que vivenciava no sertão. Ainda 

com base em Woodward (2000), a afirmação política das identidades exige uma forma de 

autenticação que é feita por meio de reivindicação da história de um grupo cultural em questão. 

A seca e a fome no sertão nordestino são as principais causas de migração entre o povo 

sertanejo. Ao longo dos tempos vários governos têm investido para melhoria de vida desses povos, 

porém nenhum viabiliza uma condição de vida humana e sociável, o que causa muitas mortes 

precárias e sub-humanas, como vistas no contexto da obra em analise, que reatam essa realidade. Por 

isso as discussões que envolvem identidade e diferença estão hoje no centro da teoria social e da 

prática política.  

Em seu ensaio “Identidade cultural e diáspora” (1990), Stuart Hall examina diferentes 

concepções de identidade cultural, procurando analisar o processo pelo qual se busca autenticar uma 

determinada identidade por meio da descoberta de um passado supostamente comum. 

Ainda com base em Woodward (2000), a afirmação política das identidades exige uma forma 

de autenticação que é feita por meio de reivindicação da história de um grupo cultural em questão. 

 

Em seu ensaio “Identidade cultural e diáspora” (1990), Stuart Hall examina 

diferentes concepções de identidade cultural, procurando analisar o processo pelo 

qual se busca autenticar uma determinada identidade por meio da descoberta de um 

passado supostamente comum (WOODWARD, 2000, p. 27). 

 

A “identidade” e “crise de identidade” são consideradas por sociólogos e teóricos como 

características das sociedades contemporâneas, e se tornam problemas quando estão em discussão, 

em contraste. A “crise de identidade” pode ser analisada de várias formas. Uma delas pode ser a 

desestabilização ou separação de determinados grupos étnicos, causando a afirmação de novas e 

renovadas identidades e a busca por identidades supostamente perdidas. Outra possibilidade de 

afirmação de uma determinada identidade é buscar sua legitimidade nas referências de um suposto e 

verdadeiro passado. 

Severino idealiza uma sociedade em que as relações de poder podem ser desenvolvidas por 

todos. Crendo que a sociedade fora do sertão fosse criadora de uma identidade diferente. Porém 

descobre que não é bem isso que acontece, ao chegar na cidade percebe que a realidade é igual ou 

pior a que vivenciara no sertão. 
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Entendendo isso podemos perceber que ao perder todas as esperanças numa vida melhor e 

numa “nova” identidade, Severino perde sua utopia, pois tudo aquilo que era idealizado por ele é 

desfeito a partir do momento que ao chegar a cidade vê a situação dos que tinham o mesmo 

pensamento que ele ao migrar para cidade grande, e por isso entra em uma profunda melancolia e 

tenta o suicídio como uma forma de se sobressair duma realidade que não favorecia o seu ideal de 

identidade.  

Com essa visão negativa do futuro, Severino tenta o suicídio, a construção da melancolia, essa 

visão se caracterizou pelo totalitarismo, autoritarismo e pelo opressivo controle da sociedade. Na 

tentativa de suicídio ele é “salvo”, e a partir de então percebemos a aceitação com a aproximação com 

a epifania, que é o nascimento de uma criança naquele meio social. É nesse ponto que Severino 

consegue retomar as esperanças e aceita que sua identidade coletiva, que pratinha as mesma sensações 

e emoções dos que lhe cercava. A luta interna agora passa para uma corajosa ruptura de ideais que 

ele mesmo criara para formação de sua identidade.  

 

CONCLUSÃO 

Um ponto que Woodward (2000, p. 50) ressalta é sobre a questão da construção negativa da 

diferença, originada da exclusão ou marginalização de indivíduos considerados como “outros”, como 

ocorre com Severino. Ressalta também que a diferença pode ser concebida como princípio da 

“diversidade, heterogeneidade e hibridismo”, sendo vista como enriquecedora.  Para a autora, a 

identidade está intimamente ligada à subjetividade que, por sua vez, sugere a compreensão sobre o 

nosso eu.  

 

A subjetividade envolve nossos sentimentos e pensamentos mais pessoais. 

Entretanto, nós vivemos nossa subjetividade em um contexto social no qual a 

linguagem e a cultura dão significado à experiência que temos de nós mesmos e no 

qual nós adotamos uma identidade (Woodward, 2000:55).  
 

A produção da identidade e o investimento pessoal estão envolvidos com a subjetividade que 

permite uma exploração dos sentimentos por estarem presentes nesse processo de produção. A 

subjetividade nos permite explicar a s razões pelas quais nós nos apegamos às identidades particulares 

(WOODWARD, 2000). 

É preciso entender que a identidade é uma construção de relações, espaço, tempo e contexto. 

Ela se faz, desfaz e se refaz a partir de negociações necessárias nas relações de poder presentes na 

convivência. A identidade, de acordo com Bauman (2005, p. 13), é uma construção líquida, fluida, 

porosa, que deveria ser considerada um processo contínuo de redefinir-se, inventar e reinventar-se. 

Assim, são tão instáveis quanto todas as coisas do mundo, exigindo que os sujeitos mantenham a 

flexibilidade e a velocidade para se adaptarem às mudanças constantes.  
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Hall (2003a) explica ainda que as identidades passam por um grande colapso, devido as 

modificações sociais que veem ocorrendo desde o século XX. Para ele, o sujeito sofreu um 

deslocamento no que diz respeito a si mesmo e também ao seu lugar social-cultural. Processo esse 

conhecido como “crise de identidade”. Segundo o autor o sujeito se sente abalado quanto à ideia que 

tem de si próprio como um ser integrado, completo de identidade fixa. 

Um exemplo é que a crise de identidade pode ser analisada de várias formas. Uma delas pode 

ser a desestabilização ou separação de determinados grupos étnicos, causando a afirmação de novas 

e renovadas identidades e a busca por identidades supostamente perdidas. 

E segundo Moita Lopes (2002) a construção de identidade social está intimamente relacionada 

à maneira como os indivíduos “se comportam discursivamente” em contextos sociais diversos. Nessa 

perspectiva, o discurso e a identidade são construídos e reconstruídos socialmente e têm um caráter 

dialógico. Ele explica que é a presença do outro com o qual estamos engajados no discurso que, em 

última análise, molda o que dizemos e, portanto, como nós percebemos a luz do que o outro significa 

para nós.  

A contribuição da pesquisa para contemporaneidade é que como consequência dessa difusão 

de identidades onde o sujeito contemporâneo encontra dificuldades para assumirem suas identidades 

uma vez que o espaço em que eles frequentam está carregado de preconceito e discriminação. Na 

obra a personagem se vê sem espaço para exercer uma identidade própria, e que não seja de certa 

forma vinculada ao meio como forma geral ele tenta uma forma de fugir dessa marginalização de ser 

considerado como “outros”. 
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Introdução 

 

O professor deve ser o especialista que concebe as circunstâncias e as viabilizam em forma 

de oportunidades latentes de concepção do conhecimento. Nas instituições de ensino, o professor tem 

o papel de gerar cenários que propiciem o processo de ensino-aprendizagem, afinal, mesmo 

dependendo do estímulo próprio, muito do desenvolvimento da aprendizagem avança a partir da 

relação com o outro, com o externo. A fim de facilitar tal processo, estudiosos e pesquisadores 

elaboram diferentes metodologias.  

Aos 15 e 16 anos é o momento em que a inteligência alcança sua maturidade. O seu 

desenvolvimento é progressivo, da infância até chegar a adolescência. Mas a evolução não cessa nessa 

etapa. A partir desse ponto, o processo continua a se expandir de outras formas, relacionando-se com 

as conexões já existentes e mais complexas. Esse é o momento de descoberta do interno e do externo, 

reconhecimento de si mesmo e do outro, das novas experiências e experimentos, com novas relações 

e imitação do exterior para a formatação do “eu”. 

A atuação das mídias também está presente na formação da personalidade nesse período. Está 

tendo cada vez mais poder nesse molde de caráter a música, o cinema, a televisão e a internet. Esses 

paradigmas externos têm força considerável e, frequentemente, predominam.  

Nessa fase, os entendimentos fundamentais do desenvolvimento englobam novas 

conhecimentos, experiências e competências. E é aqui que, por exemplo, passam a entender outras 

pessoas, adotar a perspectiva dos outros e praticar a empatia. E esse é o perfil do aluno que 
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procuramos afetar com esta proposta do RPG-Pedagógico8: o aluno do Ensino Médio Regular, que 

está entre 14 e 18 anos em média. 

Diante disso, sabemos que, quando colocadas em prática, a relação entre a escola e o cotidiano 

tem grande poder transformador na sociedade. Por meio de discussões simples, é possível transfigurar 

o valor que a educação terá para as futuras gerações – e os benefícios são ilimitados (OLIVEIRA, 

2003). O RPG, por acontecer no diálogo vivo diante dos participantes, pode ser uma ferramenta 

favorável na construção do ser social do estudante, um ser que, empoderado de autonomia, pode 

influenciar diretamente o futuro.  

Utilizando das afirmativas de Mello (1998, p. 55), podemos ver que a estética da sensibilidade, 

que podemos encontrar no RPG já que o diálogo é uma ferramenta primordial no jogo, “estimula a 

criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo inusitado, a afetividade, para facilitar a 

constituição de identidades capazes de suportar a inquietação, conviver com o incerto, o imprevisível 

e o diferente”. Adaptando-se as novas experiências, o professor “facilitará o reconhecimento e 

valorização da diversidade cultural (...) e das formas de perceber e expressar a realidade própria dos 

gêneros, das etnias, e das muitas regiões e grupos sociais (...)” (MELLO, 1998, p. 56). Dessa maneira, 

buscaremos, além de um aluno culto, que ele tenha, de alguma uma forma, o desenvolvimento da 

empatia. Mas, para isso, devemos escolher os métodos e as técnicas adequadas para um resultado 

satisfatório desse processo de ensino-aprendizagem. 

 

2. O Construtivismo e a Aprendizagem Significativa 

 

Como já se sabe, é um pensamento simplista e ignorante afirmar que é apenas o dom inato o 

responsável pelo bom desempenho escolar de um estudante. Porém, não podemos negar que quanto 

maior o número de informações armazenadas, acessíveis e bem estruturadas, mais  

inteligente esse aluno irá parecer. Com isso, podemos transformar, de forma relevante, a atuação dos 

alunos no processo ensino-aprendizagem se adequarmos nossas ferramentas às necessidades e 

particularidades dos mesmos (OLIVEIRA & CHADWICK, 2008).  

Os professores devem ficar atentos e descobrir as preferências dos alunos. Assim, os docentes 

podem utilizar dessas referências com o intuito de adaptar a apresentação das novas informações. 

Respeitar as predileções facilita a aprendizagem e não as considerar pode coibir ou até impedir a 

aprendizagem, o desafio está na escolha de métodos e técnicas de ensino que acolham todos. Por fim, 

sabe-se que processo de ensino-aprendizagem acontece quando se emprega estratégias para processar 

 
8 Este artigo é um recorte da monografia de Alexia Eloar F. Cavalcante, da Especialização em Planejamento e Gestão de 

Ensino e Aprendizagem, do Centro Universitário de João Pessoa - Unipê, intitulado RPG como Ferramenta Pedagógica 

Interdisciplinar: Uma proposta para estudantes do ensino médio (2017). 
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novas informações, associando as que já se encontram em seu pensamento e estruturando-as de 

maneira pertinente na mente. 

 

1.1 Teorias da Aprendizagem 

 

O objetivo da aprendizagem a construção do sentido pelo próprio aluno, não apenas a 

memorização de teorias prontas e reprodução de sentidos de outros. Encontramos muitas teorias que 

abordam a relação de ensino-aprendizagem para pesquisa, estudos e aplicações em sala de aula. A 

Aprendizagem Construtivista é uma delas, que une as teorias da Psicologia Cognitiva e dos Métodos 

de Ensino-Aprendizagem na Educação. As teorias construtivistas indagam as questões 

comportamentais do sujeito em interação com o objeto, de uma maneira em que seu fruto se dá a 

partir da construção e reconstrução de estruturas cognitivas. É a partir das etapas de estruturar e 

reestruturar os aspectos da cognição que surge a vertente do Construtivismo.  

Jean Piaget (1896-1980) e Lev Vygotsky (1896-1934) apresentam a construção do 

conhecimento a partir de ambientes naturais de diálogos da sociedade e da cultura em que o indivíduo 

vive. Piaget é o detentor da teoria mais conhecida sobre a concepção construtivista da formação da 

inteligência. Para ele, a construção do conhecimento do indivíduo se inicia a partir do seu nascimento 

e, com esse raciocínio, o professor assume o papel de beneficiador dos recursos de autodescoberta, 

podendo interferir de forma ativa na aquisição do conhecimento, ajudando no desenvolvimento 

autônomo do aluno em todas as fases escolares. Já Vygotsky leva em consideração o fator sócio-

histórico para tal desenvolvimento, centralizando a cultura e a sociedade como papel fundamental no 

processo de ensino-aprendizagem. Para ele, a comunicação, a linguagem, o raciocínio e os outros 

processos psicológicos superiores são obtidos primeiro no contexto social para depois transporem o 

indivíduo. Porém, os dois acreditam na participação ativa de quem aprende, sendo ambos 

interacionistas/cognitivistas. 

A Aprendizagem Significativa, teoria de David Ausubel (1918-2008), também se encaixa nos 

princípios do Construtivismo na Educação. Seus conceitos harmonizam com as teorias de Vygotsky 

e Piaget. Ausubel acredita que quanto mais sabemos, mais aprendemos. Para ele, nossas ideias atuais 

servem como âncoras, nos ligando e relacionando a novas ideias. Assim, temos a capacidade de 

acrescentar e alargar novas aprendizagens, redesenhando novas ideias das que já existem. O 

conhecimento preliminar é o alicerce para a aprendizagem significativa, como informações que os 

alunos já têm, seu conhecimento de mundo, e essas noções iniciais podem ajudar na formulação de 

novos conhecimentos, uma base para o novo (FERNANDES, 2011). 

Para que o encadeamento da capacidade de acrescentar e alargar novas aprendizagens, 

redesenhando novas ideias das que já existem, aconteça de forma ideal, o aprendiz deve ser motivado 
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através de seus conhecimentos prévios.  Estimulando situações que fazem parte do seu cotidiano e de 

sua realidade, o professor consegue alcançar objetivos mais claros no processo de aprendizagem 

utilizando a teoria significativa. Assim, o aluno consegue encontrar um caminho já conhecido, 

tornando-o mais simples, para ampliar, avaliar, atualizar e reconfigurar as informações que já possui, 

aprendendo e filtrando novas ideias. 

Entretanto, apesar do grande prestígio e seus principais pensadores serem Piaget e Vygotsky, 

neste trabalho iremos nos dedicar a teoria de Ausebel e a Aprendizagem Significativa para elaboração 

da proposta e utilização na metodologia para as escolhas dos conteúdos literários postos na proposta 

do jogo. 

 

1.2 Métodos e Técnicas de Ensino 

 

O Método de Ensino faz parte das grandes escolhas que fazemos dentro do nosso papel de 

professor no processo de ensino-aprendizagem. Nesta pesquisa, nosso propósito é realçar que o papel 

do docente é o de mediar e incitar o crescimento do aluno. Por isso, utilizaremos prioritariamente as 

técnicas do Método Ativo e, assim, seguiremos um pensamento Construtivista do Ensino. 

Seguindo os princípios construtivistas, entendemos que o conhecimento é formado pelo 

sujeito de forma ativa, como almejamos. Desta maneira, ele não é passivamente recebido do professor 

ou do ambiente. Com estes preceitos, são mais apreciadas as atividades em grupo, entendendo que 

cada estudante tem seu próprio tempo de aprendizado. Nas escolas construtivistas, são elaboradas 

circunstâncias com fim de estimular o pensamento dos estudantes, procurando resultados e soluções 

aos problemas apresentados. 

As abordagens metódicas atribuem ao sistema de organização um esquema de conteúdos com 

finalidade de melhorar o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Como meio para atingir 

o conhecimento, o professor procura estruturar os conteúdos a serem trabalhados, por intermédio de 

atividades e experiências. A abordagem utilizada nesta pesquisa será a metodologia Intuitiva, que é 

como um ato de visão. A intuição apresenta mais de uma forma para atingir o conhecimento direto e 

sem reforço de intercessores. Este método pode ser divido em subtemas, e a emotiva é a que 

utilizaremos. 

A Intuição Emotiva defende que só aprendemos quando estamos no convívio com a realidade 

e relacionando as sensações e sentimentos que este convívio produz. Assim, acredita-se que o aluno 

deve estar inserido no meio para compreender melhor tal conteúdo. A escolhemos pois acreditamos 

que é a que mais se adapta tanto ao modelo da ferramenta que iremos trabalhar (a questão da 

dramaticidade e ludicidade, que envolvem o estudante de forma também emocional), quanto em 

relação a teoria escolhida, a Aprendizagem Significativa de David Ausubel. 
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Dentro de tantos processos de ensino, levando em conta os métodos descritos anteriormente, 

chegamos ao Ensino Lúdico. Na ludicidade existe o comprometimento bilateral entre alunos e 

professor. Ambos têm a responsabilidade da construção da aprendizagem, quebrando a prática da 

pedagogia convencional, na qual o professor é detentor de todo o conhecimento e o aluno é apenas o 

receptor. Esta relação recíproca estimula o afeto, o encanto e a aprendizagem. Assim, vê-se o 

surgimento das relações sociais e interpessoais mais afinadas. 

Dessa maneira, podemos perceber que a ludicidade, voltada para o processo de ensino-

aprendizagem, pode ser a maneira ideal na busca da melhoria dos métodos de ensino. A partir da 

utilização do brincar na formação do estudante, trabalhamos a sensibilidade, propiciando, assim, a 

vivência e o encantamento, preparando-os para a formação cidadã na sociedade. 

Com o uso da ludicidade, temos um Método Ativo Construtivista com o pensamento teórico 

da Aprendizagem Significativa. Também, utilizando o lúdico, temos uma abordagem metódica 

Intuitiva Emotiva, nos levando a escolher diretamente técnicas de ensino fundamentadas nestes 

processos. Assim, o professor consegue entender que quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho 

certo (o método) e o jeito de caminhar (a técnica). 

As Técnicas de Ensino são procedimentos eficientes, comprovados a partir de experiências, 

de formas racionais para nortear as etapas de ensino-aprendizagem. Essas técnicas descrevem as 

características específicas para metodizar os requisitos internos e externos utilizados em sala de aula. 

Essa é a etapa em que acontece a junção do conteúdo com a vivência, formulando momentos 

proveitosos para o processo de aprendizagem. 

As técnicas podem ser abordadas de diferentes formas. Elas podem ser individuais, em que a 

ênfase reflete no estudante, seguindo o seu ritmo individual e atendendo as diferenças de cada um 

especificamente. Esses procedimentos de ensino, quando adotados pelo professor, conduzem o aluno 

para entrar em conexão direta com o conteúdo. Assim, o docente consegue notar as dificuldades e os 

interesses individuais dos alunos, recebendo o feedback de forma direta e possibilitando ações e 

intervenções imediatas.  

As técnicas também podem ser coletivas, que são técnicas empregadas a um grupo maior, 

nivelando o conteúdo e utilizando uma linguagem que alcance a grande maioria. Essa técnica difere 

um pouco da que é utilizada (e também descrita) como em grupo. As técnicas em grupo, por mais 

que o nome pode parecer semelhante em significado com as coletivas, se diferem no destaque da 

interação entre os participantes do processo e as dinâmicas são focadas na socialização, na qual cada 

membro assume um papel que irá exercer no grupo. 

Após a escolha do método, o docente deverá escolher a melhor técnica de ensino a fim de definir a 

melhor maneira de caminhar rumo ao conhecimento. 
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Não existe uma melhor técnica de ensino, mas quando aplicadas sabiamente os resultados 

serão os melhores. O Método indica o caminho e a Técnica como percorrê-lo. A aplicação 

das técnicas de ensino exige que o professor conheça bem a técnica a ser aplicada; defina a 

técnica; apresente os objetivos e resultados esperados; enumere as etapas da aplicação da 

técnica; estabeleça os papéis dos participantes dos grupos; apresente, exponha e distribua o 

material que será utilizado. As técnicas de ensino ajudarão na escolha da melhor maneira 

para apresentação de um conteúdo (MAGELA, s. d.). 

 

O professor é o responsável por saber qual técnica é melhor para determinado grupo de alunos 

e/ou conteúdo a ser ensinado. Lembrando que ele também pode ser modificado ou adaptado, 

dependendo da necessidade. Assim como o método, as técnicas são elementos imprescindíveis para 

um bom processo de ensino-aprendizagem na relação alunos-professor. 

 

1.3 O Lúdico, a Dramatização e os Jogos na Educação 

 

A partir de abordagens e técnicas diferenciadas, que utilizam a expressão como ferramenta 

base, passa o conteúdo com suporte nas vivências e não apenas de exposição dos assuntos. Com isso, 

busca-se integrar ao ensino métodos reflexivos, que utilizam a imaginação e ainda o entendimento 

das disciplinas (SOARES, 2012). 

O Ensino Lúdico transcende o pouco conhecimento simplório de muitos que acreditam que é 

apenas “brincar”. É um recurso completo, com metodologia consistente e resultados consolidados nas 

áreas de pesquisa e atuação. E eles não são utilizados apenas para crianças, afinal, as questões de 

imaginar, refletir e aprender levamos por toda a nossa vida, não ficam apenas na infância. 

A Dramatização é uma técnica de grupo. Ela consiste na montagem da representação de uma 

situação no âmbito das relações sociais, com o intuito de solucionar problemas. Exige a criação de 

um cenário hipotético, no qual os membros interpretam os seus papéis pré-definidos de acordo com 

a realidade delimitada. A composição do papel de cada participante é muito importante, pois as 

encenações devem estar relacionadas ao tipo de personagem que deve interpretar durante a 

representação. A sinopse do personagem deve descrever condições físicas, emocionais e atitudes, 

assim como também do cenário em que está acontecendo a dramatização. Dessa maneira, esse método 

procura afastar qualquer bloqueio por vergonha ou timidez, como também facilita na comunicação 

do grupo com a ajuda da informalidade. 

Já o Jogo sofre diferentes análises. Em sua origem, o jogo está agregado a subjetividade, 

conciliando-se no prazer e na possibilidade de realizar situações comuns.  Mas é importante lembrar 

que os jogos educativos se diferem dos jogos livres ou brincadeiras. Os educativos buscam um 

objetivo final, já a brincadeira tem como prioridade apenas o divertimento. Porém, os estudos nessa 

área normalmente destacam apenas a utilização dos jogos na educação infantil, sem enfatizar a 

possibilidade de uso e todo seu para jovens e adultos. Assim, podemos evidenciar o pouco 
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conhecimento sobre o RPG de forma geral, como também as poucas pesquisas, projetos e trabalhos 

que estão relacionados com o jogo. 

 

2 Role Playing Game (RPG) 

 

O início dos anos 2000 foi marcado pelo período forte dos jogos de Role Playing Game no 

Brasil, mas depois de uns anos foi diminuindo até quase sumir. Assim como qualquer outra grande 

moda de uma geração, o RPG foi perdendo força e seu espaço foi tomado por jogos eletrônicos, séries, 

filmes, internet e programas de TV.  Porém, na última década, o RPG voltou a ser uma peça 

importante na área de games e da cultura da literatura fantástica. Agora, com a facilidade de celular, 

internet, tablet e computador, aplicativos de mensagem passaram a se adaptar para que jogares 

também tivessem a experiência do RPG de mesa, que envolve muito mais os jogadores em um 

diálogo, uma proximidade, usando muito mais a criatividade e a sociabilidade. 

O RPG está tendo de volta sue espaço conquistado e se adequando a essa nova geração que o 

engoliu com tanta tecnologia, telas e novas mídias. O RPG agora também faz parte da geração atual 

e não podemos perder a oportunidade de utilizar uma ferramenta que traz grandes possibilidades e 

benefícios a favor dos alunos, que se encontram cada vez menos socializados e fechados em si 

mesmos. 

 

2.1 Contextualização Histórica e Características do RPG 

 

O Role Playing Game (RPG) é um jogo de interpretação de papéis que pode utilizar objetos, 

recursos audiovisuais e dinâmicas de grupo. Utilizando a representação, os participantes, além de 

falar, “mostram” os assuntos discutidos naquele momento. Com isso, essa técnica tem a capacidade 

de estreitar o relacionamento do grupo, desenvolvendo a compreensão das relações humanas, 

analisando e discutindo os conteúdos ensinados. 

Na essência do Role Playing Game, podemos perceber uma enorme aptidão, ainda não 

esmiuçada, para o processo de ensino-aprendizagem. Esse novo processo intima os jogadores a 

adquirir o desenvolvimento do hábito da leitura como uma premissa básica. Com isso, de maneira 

inicial, já podemos perceber o benefício para vocabulário e o enriquecimento cultural de forma geral. 

A possibilidade da participação dos jogadores, de forma interativa, dá aos participantes os papéis de 

criadores, deixando-os construir e expandir a história. De maneira ativa, dinâmica e participativa, eles 

elaboram toda a narrativa, deixando de serem apenas espectadores. A técnica que utiliza o RPG como 

ferramenta pedagógica se torna produtiva quando cria no grupo uma atmosfera de experimentação e 

de possível criatividade, despersonalizando o problema dentro do grupo. Quando apresentado em 

cena, abstraídas as personalidades dos executantes reais, há maior liberdade de discussão. 
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O Dungeons & Dragons (COOK, 2001) foi o primeiro livro de RPG. Ele foi publicado em 

1973 nos Estados Unidos. O livro descreve o jogo de fantasia medieval com elementos básicos de 

war game9. Sua obra está diretamente vinculada à literatura fantástica, fundamentada de forma direta 

nas obras de J.R.R. Tolkien, escritor de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. No Brasil, o RPG chegou 

pouco depois da sua publicação nos EUA, mas teve início de suas próprias obras apenas nos anos 

1990. Os cenários eram próprios da cultura local, como os bandeirantes, o folclore regional, as 

religiões e o período colonial.  

O jogo de RPG apresenta-se através de um livro. Essa obra traz informações fundamentais 

para o jogo, condensando a ambientação do universo fictício. Existe vários tipos de livros de RPG. 

Os mais conhecidos são os livros básicos, que são aqueles que descrevem as regras principais para se 

jogar. Algumas mesas do jogo ainda utilizam miniaturas e mapas para melhor visualização das ações 

e combates dos personagens, mas estes adereços são opcionais no RPG. O universo fictício do jogo 

de RPG é chamado de ambientação e ele é, basicamente, o cenário de fundo para a atuação dos 

personagens. No livro, virá descrita sua geografia, clima, mapas, história, cultura e tecnologias, 

economia, religiões, criaturas e suas biologias e o que mais for necessário para a formulação do 

ambiente do jogo no imaginário.  

Junto com as características dos cenários, o livro de RPG aponta o sistema de regras. Essas 

determinações explicam e delimitam sobre a elaboração dos personagens dentro de um universo 

adotado, descrevendo suas características e as consequências das ações. Todas as habilidades dos 

personagens ficam detalhadas em fichas. Tal registro especifica duas qualidades, defeitos, talentos, 

perícias, aparência, atributos, entre outras características. O jogador administra a ficha do personagem 

que interpreta. Existem, ainda, os Non Player Character (NPCs)10, que são os personagens 

controlados pelo narrador. 

O narrador (ou mestre, como também pode ser chamado) inicia o jogo de RPG a partir de uma 

prévia da aventura a ser dramatizada. Seu universo e regras devem ser acordados anteriormente entre 

todos os jogadores. Essa prévia deve apenas conter noções básicas da história, já que a narrativa vai 

tendo seu desenrolar feito durante o jogo por todos os participantes.  

Os outros jogadores também devem iniciar a partida já com suas fichas prontas e preenchidas. Elas 

devem conter todas as determinações escolhidas para aquele jogo, de acordo com as possibilidades 

oferecidas pelo sistema de regras e pela ambientação escolhida previamente. Diante de cada situação, 

o jogador deve comunicar sua ação (mesmo que seja uma não-ação), levando sempre em conta o 

universo em que estão, as regras e o perfil do seu personagem. O mestre anuncia as consequências 

 
9 Modalidade de jogo de tabuleiro que utiliza a estratégia, com o uso de marcadores, miniaturas, dados e outros acessórios 

em que seus jogadores ou times se enfrentam. 
10 Não existe uma tradução para o português, então é utilizada a sigla NPC(s) de forma popular pelos jogadores no Brasil. 
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das ações de todos os jogadores e dos NPCs que ele comanda. Em alguns casos, testes podem ser 

submetidos e seus resultados são definidos pelos números obtidos nos dados e as características na 

ficha de cada personagem. 

O RPG é um jogo que está diretamente ligado a literatura a partir da sua capacidade de criação 

de histórias. Esse método permite que o universo ficcional escolhido seja explorado de forma coletiva 

e criativa, sendo produzido enquanto o jogo acontece. Dessa maneira, vemos que não é qualquer jogo 

que pode ser considerado RPG. A criação de histórias e o fator literário caracteriza esse jogo, pois 

sua singularidade está concentrada na narrativa que o RPG proporciona criar. 

Além das questões de sociabilização – que adentra questões de conhecimento do outro, 

contribuindo para a evolução como cidadão, convivendo com as diferenças –, o RPG consegue levar 

questões diretas dos conteúdos de Literatura. Porém, a proposta aqui busca ir além, abrangendo todos 

os aspectos que a escola abraça na formação da identidade do aluno, pois o conhecimento obtido do 

processo de aprendizagem traz ensinamentos para toda a vida. Além de um estudante que conhece os 

conteúdos necessários, buscamos também a influência na formação do cidadão, consciente da sua 

posição no mundo, longe de preconceitos, convivendo e aprendendo a cada dia com o outro, com 

suas similaridades com o próximo e ainda mais com as diferenças. 

 

2.2 O RPG e a Formação de Identidades 

 

As atividades lúdicas sempre se encontram no cotidiano do desenvolvimento cognitivo e 

social do indivíduo. O lúdico está presente desde a sua infância, passando pela adolescência, até 

chegar à maioridade. Tais atividades corroboram para a criatividade, leitura, escrita, expansão verbal, 

organização do pensamento e do texto, convivência em grupo, argumentação, entre outras 

competências sociais. E, além de tudo isso, ainda mantém viva a imaginação e a fantasia. 

Uma atividade lúdica faz com que os alunos se envolvam e participem espontaneamente e de forma 

criativa, fazendo dessa prática um exercício produtivo, benéfico e prazeroso para alunos e 

professores. Através do jogo, que é uma atividade lúdica, o professor poderá, com criatividade e bom 

senso, elaborar atividades desafiadoras, que serão realizadas pelos alunos de uma forma voluntária.  

O RPG traz para a escola, além da interatividade, a participação ativa do aluno no processo 

de ensino-aprendizagem (RODRIGUES, 2004; GRANADO, 2008; PAVÃO, 2008; VASQUES, 

2008). Por não ser um jogo competitivo, os jogadores trabalham juntos, como uma equipe, para 

cumprir o objetivo da aventura. Assim, eles aprendem valores da partilha, do apoio e experimentam 

o uso da empatia. 

 
O RPG é um jogo que estimula a ação em um conjunto, a colaboração entre os jogadores, ao 

invés da competição. O objetivo do jogo não é ganhar (uma vital diferença dos outros jogos), 

mas completar uma história. Por ser um jogo não competitivo, quando utilizado de maneira 
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didática, parece trazer benefícios para as práticas de sala de aula, como interação social, 

cooperação, incentivo à imaginação, à expressão oral, senso de pesquisa, entre outros. 

(SILVEIRA, s. d., p. 2) 

 

O jogo, por ter semelhanças com teatro de improviso, corrobora para o bom desenvolvimento, 

criando situações de cooperação, interação, criatividade e imaginação. Porém, como uma prática 

cultural, ele também intervém na formação de identidades. O RPG, a partir da fantasia, age 

propiciamente no desenvolvimento mental do sujeito e, portanto, atua também no seu âmbito social. 

 

2.3 RPG como Ferramenta Pedagógica 

 

Apesar do RPG ser um jogo de interpretação, os jogadores não representam. Quer dizer, suas 

atuações não acontecem no sentido literal, de forma teatral. As representações dos jogadores e do 

mestre acontecem de maneira verbal. Dessa maneira, tal atuação se aproxima mais de uma leitura de 

texto do que de uma peça de teatro. Assim, alguns jogadores podem interpretar apenas de modo 

descritivo, em terceira ou primeira pessoa.  Como a história narrativa no RPG sempre é uma criação 

coletiva, ela toma forma apenas durante a sessão do jogo. Se mesma história for jogada outras vezes 

e com outros jogadores com toda certeza terá um desenvolvimento completamente diferente. 

Para a utilização da técnica de RPG como ferramenta pedagógica deve-se decidir, primeiro, 

qual Sistema de Regras11 será estabelecido. Após essa escolha, como todo jogo de RPG, a aventura 

tem um problema a ser solucionado, então esse também deve já ser delimitado. Após a escolha da 

problemática e seus objetivos, traçamos os conteúdos que queremos inserir no jogo para criar suas 

ambientações e adaptar as regras. 

A partir disso, será formada a equipe responsável pelo RPG-Pedagógico. Fazem parte dessa 

equipe um professor responsável (a problemática da aventura será relacionada ao seu conteúdo, pode-

se buscar os conteúdos que eles já mostram mais dificuldades), um mestre/narrador de RPG (podendo 

fazer parte ou não da escola, mas de preferência que tenha alguma aproximação com a docência e 

experiência em jogos de RPG) e o grupo de alunos que fará parte daquela mesa. O grupo de alunos 

deverá conter entre 4 e 6 participantes, para que todos possam participar de forma ativa na aventura. 

O professor responsável deverá escolher um método para escolha dos participantes, buscando a 

interação de todos os alunos de diferentes grupos de amigos. 

Importante ressaltar que as sessões não substituem a aula ou outro método já aplicado na 

escola, elas acontecem em um horário alternativo. Os alunos também não são obrigados a participar 

dessa atividade extraclasse. A equipe apresenta a proposta e o jogo para todos, mas os participantes 

 
11 Focamos mais no sistema D&D, mas existem outros bastante conhecidos, como, por exemplo, Vampiro: A Máscara 

(HAGEN, 1994), considerado um dos sistemas mais simples de se jogar, mas o mestre pode indicar qualquer sistema que 

ele acha que pode se adaptar melhor ao conteúdo. 
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se candidatam voluntariamente. É importante que o professor incentive a participação, mas não os 

obrigue a se envolver no projeto. Porém, os alunos que integrarem o grupo de RPG-Pedagógico 

devem participar do projeto com responsabilidade; não é por ser um jogo que não se tem 

compromisso. 

Antes de ajudar os alunos a fazerem suas fichas, eles deverão participar de uma filtragem. 

Como um dos objetivos é reforçar os conteúdos aprendidos em sala, eles podem preencher uma ficha 

demonstrando os seus interesses, quais conteúdos têm dificuldades, quais eles gostam mais e outras 

características que a equipe julgue importante, além de série, idade e nomes para serem identificados. 

Após preencherem, os professores que fazem parte da equipe separarão os alunos nos grupos das 

mesas, lembrando sempre de criar grupos homogêneos, com alunos que procuram os mesmos 

objetivos e têm os mesmos gostos. 

O mestre ficará responsável por criar essa base da narrativa junto ao professor responsável. 

Cada sessão poderá (e deverá) conter diferentes conteúdos literários, mas se enquadrando no perfil 

dos alunos daquela mesa, levando em consideração suas séries e maiores dificuldades. Logo após, 

define-se o número de encontros para elaboração da ficha de cada participante juntos com o mestre. 

Essa parte do preenchimento da ficha já fará parte do jogo. 

Logo após, será adaptado todo o jogo para o tempo predestinado para essa aventura. Aqui 

entra o planejamento de toda a equipe. Todas as sessões acontecem em um dia e horário específico 

na escola (de preferência, coincidindo todas as mesas). Para a última sessão, indicamos a criação de 

um evento que envolvesse outras mídias do RPG e fosse aberto aos outros alunos que não 

participaram das sessões, como uma grande celebração para o fim daquele trabalho.  

É sempre importante lembrar que não existe ganhador no fim. Como um período pré-definido, 

às vezes a aventura não chega a final, mas não significa que não foi benéfico para os alunos. Não 

podemos esquecer que tivemos aprendizado por todo o jogo. E, além de conteúdos, buscamos a 

coletividade e a empatia com diferentes grupos de amigos e idades, trazendo as questões sociais de 

forma leve a serem debatidas dentro do jogo. 

 

Considerações Finais 

 

A cada novo ano, na educação, os objetivos da aprendizagem tendem para a construção do 

sentido pelo próprio aluno, não apenas a memorização de teorias prontas e reprodução de sentidos de 

outros. Assim, é a partir das etapas de estruturar e reestruturar os aspectos da cognição que 

acreditamos que os alunos terão uma forma mais satisfatória na aprendizagem, como sugere a vertente 

do Construtivismo. De acordo com a teoria construtivista, o conhecimento é uma construção do 

sujeito e, além de Vygotsky e Piaget, também temos a teoria de Ausubel, que indicamos para a 

formulação das narrativas dos jogos do RPG-Pedagógico. 
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Mesmo dependendo do estímulo próprio, vimos que muito do desenvolvimento da 

aprendizagem avança a partir da relação com o externo. E é aos 15 e 16 que a inteligência alcança 

sua maturidade e sua formação de identidade tem muito influência do outro (dos amigos, da escola, 

dos programas de TV etc.). Então, esse é um momento ideal para inserir esse tipo de jogo aos alunos 

do ensino médio regular (que estão nessa faixa de idade). Além de serem influenciados pelo outro, 

conhecem o outro e percebem que a partir das diferenças é possível fazer uma sociedade melhor. 

Porém, é preciso pensar qual o sujeito que vai receber esse determinado método de ensino 

quando estamos refletindo sobre essa proposta. Não se deve esquecer que ele não é apenas um 

elemento do processo, mas sim o atuante ativo principal do processo educacional e essencial para que 

o próprio aconteça. Devemos utilizar a favor do trabalho com a educação as novas possibilidades, 

aproveitar os aspectos tecnológicos e as ferramentas lúdicas – por exemplo os jogos, como o RPG 

que está sendo usado nesse estudo – que estão tão presentes da nossa rotina, mas ainda tão subjulgados 

para usos pedagógicos. 
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Introdução 

A morte é um tema recorrente nos livros deste grande autor e ilustrador, chamado Wolf 

Erlbruch. O conto aplicado na proposta de letramento reflete sobre essa perspectiva em uma dinâmica 

infantil, nesse caso, O pato, a morte e a tulipa fala sobre um pato que percebe uma presença estranha 

e quando ela olha para o lado, quem está lá é a morte. Esta representada de forma de um esqueleto 

simpático e com suas mãos para trás com uma tulipa. O pato fica assustado, mas com o passar do 

tempo, a morte desperta no pato muitas indagações, que possibilitaram reflexões pertinentes sobre 

seu sorriso enigmático.  

Pensando nisso, este trabalho objetiva discutir e mostrar os resultados da aplicação do conto 

O pato, a morte e a Tulipa como proposta de letramento ainda no ensino fundamental, no qual se 

trabalhou, com os alunos, sobre a temática abordada e, depois as aulas, produziu-se a adaptação da 

história para o contexto sociocultural dos discentes. Isto possibilitou um contato significativo com a 

imaginação dos estudantes, além de observar como estas crianças/adolescentes enxergavam a vida e, 

consequentemente, o seu temido oposto. Além disso, compreendeu-se que a temática era, de certa 

forma delicada, mas que o texto dava condições para uma leitura leve e didática, sobretudo, reflexiva.  

 Dessa forma, é de fundamental importância trabalhar com interdisciplinaridade, adentrando a 

arte literária ainda na infância e ligando-a aos diversos contextos sociais, presentes na vida de cada 
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estudante, uma vez que, ao tornar aula diferenciada e proporcionando uma melhor compreensão para 

os alunos sobre a obra a ser problematizada, pode-se transmitir uma mensagem marcante na vida do 

futuro adulto. Ademais, essa ligação entre literatura e sociedade, na proposta trabalhada, só foi 

possível graças à adaptação.  

Nesse sentido, os alunos foram convidados a transportar suas vivências para a escrita, 

conversando com o conto estudado nas aulas anteriores, surgindo então novas versões da mesma 

história, com finais alternativos, sem esquecer das personagens emblemáticas que ganharam o toque 

criativo dos grupos na turma do 6º ano, já que se motivaram a dá seu olhar sobre a obra a partir dos 

seus conhecimentos de mundo, sociedade e vida, cujos resultados dessas traduções serão vistos mais 

adiante. 

 

1. Autor e obra 

Wolf Erlbruch é um escritor alemão com uma sensível percepção de mundo, que aborda 

temáticas complexas em suas narrativas infantis, em diversos momentos, exibi indagações presentes 

na vida humana, sem dá possíveis respostas, mas que antes questiona tais mistérios por meio de uma 

sutileza crítica, típica do seu estilo narrativo, por vezes, existencialista. Ademais, o autor aludido 

também ilustra seus contos, traduzindo para linguagem do desenho, as questões refletivas de suas 

letras, o que facilita a compreensão de suas narrativas pelo público infantil, ao mesmo tempo em que 

o atrai para desvendar o desenrolar das páginas de seus livros. Entre suas obras, tem-se:  Da Pequena 

Toupeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela (1994); O uso que queria ser pai 

(1996); Leonardo (2004); A grande questão (2006), O pato, a Morte e Tulipa (2009).  

É interessante saber que em A grande questão o autor já havia introduzido os protagonistas 

da obra estudada por este trabalho. Nesse livro em especial, observa-se reflexões sobre o papel dos 

seres (animados ou não) no mundo, questões pertinentes para o próprio ser humano que hora ou outra 

ver-se a pensar no porquê do seu nascimento, bem como qual sua função diante da vida recebida. 

Nesse contexto, esses caminhos filosóficos apresentam uma perspectiva imagética importante para 

crianças/adolescentes que estão nessa fase de descobertas sobre o mundo e tudo o que o cerca, mas 

também para os adultos, como um convite à reflexão sobre a vida. 

  Além disso, o Pato, diferente dos outros personagens nessa história, ainda não havia 

descoberto o motivo de sua existência, possibilitando pensar em como os seres desperdiçam a 

oportunidade de viver, mesmo sabendo que, algum dia, a temida morte pode chegar. A morte, por sua 

vez, termina A grande questão com uma frase emblemática, ao dizer que os indivíduos estão no 

mundo para amar a vida. Este fato mostra-se contraditório, já que é vindo de uma personagem que se 



 

231 

apresenta como a principal rival da vida, mas, por outro lado, isso vai ser problematizado na próxima 

obra, quando Wolf promove essa amizade inusitada entre morte e vida, mostrando que é inevitável 

que uma neutralize a outra.   

Nessa dinâmica, O conto infantil O Pato, a Morte e a Tulipa, diferentemente da maioria das 

histórias infantis, traz em seu enredo a construção de uma narrativa reflexiva, sobre uma das temáticas 

mais inquietantes da vida humana, o seu oposto e principal medo dos seres viventes, em suas 

existências: a morte. Esta, personificada na figura de uma caveira aparentemente idosa, trazendo em 

suas mãos uma tulipa para problematizar de forma atenuada a mensagem nefasta da partida, a qual 

implica em deixar as pessoas queridas, conhecidas durante a vida e ir-se embora, sem respostas. Dessa 

forma, a morte, eventualmente caracterizada com uma foice na mão, dá lugar a uma singela senhora 

com uma tulipa, capaz de causar empatia nas suas possíveis vítimas, além de demonstrar sentimentos 

sinceros, o que não a impediu de ceifar a vida de seu amigo, mesmo sem ter ansiado o ocorrido.  

Vale ressaltar que o conto, por ser sugestivo e infantil, consegue trazer reflexões em mais de 

uma ótica, cuja dicotomia viver/morrer é essencial para o desenvolvimento da narrativa, ao produzir 

uma nova roupagem sobre essas inquietações, tão recorrentes no percurso existencial dos seres. Essa 

dualidade se acentua também na própria caracterização das personagens, já que o Pato, com suas 

penas, carrega consigo a imagem de calor, do esquentar e, consequentemente, de vida. A figura da 

morte, por sua vez, uma senhora frágil, toda encoberta com um rosto de caveira. Construindo a 

imagem de frieza, de solidão e, decerto, de decesso.   

 

Figura 1 e 2: imagens recuperadas do livro 

Além disso, a presença da Tulipa ratifica essas características da personagem morte, 

justamente porque é uma planta típica de climas frios, não se adaptando a tempos acalorados. Nesse 

sentido, o autor produz uma analogia paradoxal significativa, uma vez que para que a morte 

permaneça existindo, é necessário que a vida encontre seu fim.  Então, essa relação entre os 

personagens não poderia acabar de outra maneira nesse contexto abordado no conto. 
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Por outro lado, ao traduzir essa fatídica realidade para literatura destinada, a princípio, ao 

público infante, o autor brinca com a construção das personagens no que se diz respeito às percepções 

de mundo dos futuros adultos, isso porque nada melhor que a figura do idoso, para mostrar a criança, 

de forma simples, que a vida também ganha um ponto final algum dia, ao mesmo tempo em que trazer 

um animal no enredo (nesse caso, o pato) consolida o universo ficcional do ser pueril, uma vez que 

nessa fase recorre-se, mormente, ao uso de fábulas para narrar histórias infantis, essas construídas a 

partir de animais com certas especificidades do meio humano. Além disso, a presença de animais 

mostra-se recorrente nos enredos de Wolf, a fim de pensar sobre as questões significativas da vida, 

conforme já assinalado anteriormente. 

 

2. Letramento literário e adaptação  

O ensino de literatura no Brasil mostra-se desafiante devido aos múltiplos fatores, que podem 

ser observados e elencados à medida que se atua nas realidades escolares. Uma das dificuldades é 

resultado do acúmulo de tarefas destinadas aos professores, visto que estes necessitam cumprir metas 

estabelecidas pela coordenação escolar, ao mesmo tempo em que o ensino de gramática continua a 

ser prioridade, levando em consideração o estudo normativo da língua. Nessa perspectiva, Cosson 

(2009, p. 21) explica que os docentes estão “trabalhando jornais pela linguagem objetiva, cuja 

exigência é o ensino da língua materna, não permitindo as reinvenções da literatura”. Então há uma 

certa tendência a deixar de lado a aplicabilidade do ensino literário, condicionando uma vivência 

escolar deficiente, cujas lacunas serão percebidas nos anos vindouros da jornada estudantil do aluno. 

Além disso, algumas perspectivas pensam que apenas a gramática é necessária para 

desenvolver as competências essenciais nos educandos, o que acarreta em um ensino, de certa forma, 

distante das realidades vivenciadas pelos estudantes. No entanto, ao contrário das noções da língua 

padrão do português, a literatura está presente nas diversas manifestações humanas, enraizada no 

íntimo das pessoas ao construir pontes entre o ser vivente e o ser pulsante da literatura e, por essa 

razão, estudar esta arte na escola caracteriza-se imprescindível para formação dos estudantes, pois tal 

contato implicará na humanização destes mesmos discentes, assim como afirma Candido (2004). 

Dessa forma, percebe-se um estreitamento das reflexões de Candido e Cosson sobre a literatura, o 

que os difere e norteia, de fato, esta pesquisa, são as formas de aplicação da literatura no contexto 

escolar, refletidas por Cosson.  

Diante disso, é preciso pensar em como aplicar literatura no ensino fundamental, como a 

seleção de estratégias mostra-se importante para a proficuidade desse estudo, as tendências literárias 
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dos alunos12, a fim de produzir leituras que sejam responsáveis pelo desenvolvimento da criticidade 

destes, no qual eles possam se desenvolver intelectualmente no mesmo tempo em que compreendam 

a presença do texto literário em suas vidas. Por outro lado, sabe-se que o trabalho com a literatura na 

escola tem sido de certo modo, negligenciado pelos educadores, quando o professor se utiliza da 

literatura desprezando suas especificidades estilísticas, usando-a somente como ferramenta de 

aprendizagem, isto é, quando a aplicação do texto literário se restringe ao estudo de noções 

gramaticais, esquecendo obviamente dos efeitos benéficos da literatura para o ser humano. 

Ainda assim, na contemporaneidade, várias formas de trabalhar a literatura têm sido 

discutidas, a exemplo dos projetos de letramento que viabilizam sequências didáticas comprometidas 

em transmitir o saber da tradição oral e/ou produções literárias, uma delas junta a literatura ao teatro 

por meio da contação de história na escola, podendo produzir adaptações do texto literário de acordo 

com as vivências pessoais de cada aluno, nas quais se consegue transportar as obras para diversos 

contextos, existentes na sociedade. Segundo Hutcheon: 

 

[...] A adaptação é uma transposição anunciada e extensiva de uma ou mais obras em 

particular. Essa “trancodificação” pode envolver uma mudança de mídia (de um 

poema para o filme) ou gênero (de um épico para um romance), ou uma mudança de 

foco e, portanto, de contexto: recontar a mesma história de um ponto de vista 

diferente, por exemplo, pode criar uma interpretação visivelmente distinta. 

(HUTCHEON, 2011, p. 29).  

 

Essa transformação de sistemas semióticos proposta pela adaptação condiciona a visualização 

da literatura de maneira mais ampla, sobretudo, quando o texto literário salta das palavras para ganhar 

forma, características e perspectivas individuais/coletivas dos alunos em factíveis experiências 

teatrais, oriundas das técnicas da adaptação. É na adaptação também que o estudante pode modificar 

um enredo, ou até mesmo, adicionar seu olhar diante do mundo onde vive, obviamente, amalgamando 

este a uma possível obra estudada. Nesse caso, ao adaptar uma determinada obra, pressupõe-se uma 

mudança de mídia, que no diálogo com o texto anterior, estabelece um elo entre a obra primária e as 

novas produzidas nas atividades escolares.  

Tal contato entra no domínio da Tradução Intersemiótica, cujas reflexões de Plaza (2003, p. 

39) explicam que “fazer tradução toca no que há de mais profundo na criação. Traduzir é pôr a nu o 

traduzido, tornar visível o concreto do original, virá-lo pelo avesso”. Nesse sentido, a tradução no 

contexto escolar implica na ressignificação das formas literárias; na compreensão apurada do 

processo criativo e, por conseguinte, na percepção crítica do aluno frente à literatura, mostrando como 

 
12 Refere-se às preferências de leitura dos alunos depois da sondagem da turma, pelo professor. 
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a obra literária está próxima ao indivíduo, uma vez que o discente é convidado a esmiuçar a literatura 

e trabalhá-la de forma transdisciplinar.  

Além de tudo isso, será na adaptação, que o ensino literário poderá desbravar os horizontes 

da escrita dos discentes, de maneira diferenciada, conduzindo-os, desde cedo, a arte de escrever. Esse 

outro benefício dessa proposta de letramento possibilita a junção da imaginação às noções especificas 

e profusas das produções textuais, manifestadas nesse contato entre o texto primário, a leitura do 

aluno e sua ressignificação, isto é, na tradução realizada nas atividades em sala de aula.  

Nessa perspectiva, segundo Cosson (2009, p. 17) “Na leitura e na escritura do texto literário 

encontramos o senso de nós mesmos e da comunidade que pertencemos. A literatura nos diz quem 

somos e nos incentiva a desejar e a expressar o mundo por nós mesmos”. Essa citação reflete 

demasiado sobre a intencionalidade dessa proposta de letramento, pois, como abarcava estes 

universos imprescindíveis da jornada escolar (leitura e escrita), fomentava também o descobrimento 

dos sonhos pessoais/coletivos dos alunos, bem como auxiliava na compreensão das diversas 

realidades, pelas quais os alunos eram submetidos no seu dia a dia, em outras palavras, o texto literário 

em processo de adaptação compreendia o desenvolvimento não somente o desenvolvimento das 

capacidades estudantis, uma vez que visava o encontro do sujeito com seu ambiente social, sua casa, 

sua família, sua realidade pessoal. 

Ademais, isso se concretiza, quando o estudante é exortado a traduzir suas vivências para 

escrita, esta inflamada pelas estórias da literatura. Nesse caso, tem-se a oportunidade de externar as 

percepções de mundo dos discentes, no qual se pode manifestar alguns talentos voltados à escrita ou 

à produção de adaptações. Para Cândido (2004,) “As produções literárias, de todos os tempos e níveis, 

satisfazem necessidades básicas do ser humano, sobretudo através dessa incorporação, que enriquece 

a nossa percepção e a nossa visão de mundo”. Com efeito, esse enriquecimento reverbera do 

desempenho pessoal do aluno e, com certeza, na sua formação enquanto sujeito, que permanece 

inserido na sociedade, em constante diálogo com outros seres, saberes, crenças. Fatores estes, 

importantes para construção de uma identidade literária, já que esta emerge dessas realidades, sendo 

instrumento de potencialização no processo de ensino aprendizagem. 

 

3 A proposta de letramento 

Para a construção das adaptações, para uma melhor metodologia, um dos primeiros passos foi 

levar os alunos para a leitura compartilhada e indagá-los a respeito da obra original. Mediando esse 

momento sistemático de interação com o texto, a partir de suposições, a fim de conseguir melhor 

aproveitamento, posteriormente, das adaptações. Foi perceptível o quanto eles ficaram interessados 

narrativas e carregados de porquês.  
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Dentro das reflexões, levantou-se as seguintes problemáticas: Por que a morte levou o pato? 

A amizade entre os dois foi verdadeira?  Como um animal podia ficar amigo do ser que poderia ceifar 

a sua vida? Depois surgiram as seguintes perguntas: Por que as pessoas morrem um dia, quando bem 

velhinhas? E muitas outras, que possibilitaram uma maior reflexão sobre o tema, além de também se 

atentar as especificidades do texto narrativo, como o usado nas aulas. 

Vale salientar, ainda, que foi ministrada para os alunos do 6º Ano, na qual os alunos foram conduzidos 

a interpretar a da obra de Erlbruch. Em seguida, a docente sugeriu a criação de três grupos, para que 

os estudantes pudessem traduzir suas vivências junto às características do texto trabalhado. Desse 

modo dois grupos adaptaram a história de forma cômica, outro em uma maneira romântica e o último 

mostrou um contato maior com o gênero dramático. 

 

4 Adaptações dos discentes  

 

 

 Este primeiro texto construído pela turma recupera as personagens descritas do conto de Wolf, 

com variações no espaço e, com certeza no tempo no qual a história se passa. Dessa forma, verifica-

se como o grupo consegue traduzir o conto O pato, a morte e a Tulipa para as suas realidades, trazendo 

o passado para pensar de forma diferenciada e crítica o futuro, cujo resultado mostra o contato com 

o texto anterior, ao mesmo tempo em que, no processo criativo, acrescenta novas ações, que marcam 

as variações entre a obra primária e a ramificação feita pelos alunos. Para Plaza, 
 

[...] criação só é percebida como tempo na oposição entre passado e futuro. Tradução 

é, portanto, o intervalo que nos fornece uma imagem do passado como íncone, como 

mônoda. A tradução ao recortar o passado para extrair dele um original, é 

influenciada por esse passado ao mesmo tempo em que ela também como influencia 

esse passado. (PLAZA, 2003, p. 6).  

 

O vício da Dona Morte 

 

 Fazia dias que o pato não estava se sentindo muito bem e resolveu aguardar a morte lá no lago. 

Passaram-se minutos, horas, dias e nada de dona Morte aparecer. Lá no além, estava ela ligada no 

Facebook, louquinha para receber cutucadas, no Instagram, buscando seguidores, no status do WhatsApp 

nenhuma visualização.  

 A Dona Morte intrigada por tamanha desatenção das pessoas, resolveu analisar os comentários nas 

redes sociais das pessoas. Muito triste ela ficou ao ver cada coisa horrível falavam a respeito dela, e tomou 

uma decisão: — A partir de hoje eu não vou tirar a vida de mais ninguém, só vou postar coisas lindas com 

as minhas tulipas. 

 Na terra, estava o pato muito doente, cheio de dores. As pessoas vendo o sofrimento do pato, 

começaram a olhar o status da morte, que estava se divertindo, colocando comentários do tipo: “Tem 

pessoas esperando por você!”, “Sua falsa, apareça!”. 

 A Dona Morte ficou muito confusa e foi até o pato tirar-lhe a vida para que parasse de sofrer. A 

Morte achando que fez uma boa ação, postou em todas às suas redes sociais: — voltei ao trabalho!!! 

Diversos comentários ela recebeu: “Sua falsa, eu sabia que você não mudaria! ”.  

 A Morte ficou tão chateada que resolveu não mais se importar com os comentários e foi embora 

buscar vidas, e ainda acrescentou no status: O PRÓXIMO É VOCÊ! 
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 De fato, pode-se observar esse estreitamento entre passado e futuro na adaptação O vício da 

Dona Morte, quando os discentes extraíram o conflito do pato e da morte para um ambiente propicio 

à atualidade, isto é, as redes sociais. Dessa forma, a produção realizada posteriormente toca os 

aspectos mais intrínsecos da obra original, nesse caso, os personagens, além de acrescentar um humor, 

que, por sinal, é bem-vindo a nova narrativa, pois situa o leitor ao direcioná-lo a ver na estrutura do 

texto, elementos que conversem tanto com o conto, quanto com os traços de alunos do ensino 

fundamental e do ambiente em que vivem. Hutcheon (2011, p. 31) explica que “com as adaptações, 

parece que desejamos tanto a repetição quanto a mudança. Nesse sentido, percebeu-se que com efeito 

os alunos repetiram o conflito entre os personagens, mas de uma perspectiva demasiado diferente, na 

qual culminou em um texto inovador e altamente intertextual, justamente pelo caráter dialógico, 

existente nessa adaptação em especial.  

 Ademais, um dos assuntos que mais interessam e chamam a atenção dos jovens são as redes 

sociais. Na adaptação desta equipe, eles buscaram adentrar nas mídias digitais para sua história. A 

reflexão do grupo foi significativa para a atual importância que elas (as redes) têm na sociedade 

contemporânea.  A maneira como a morte agiu traduz a realidade de muitas pessoas. Existe uma 

preocupação em “conquistar likes”, em ser popular e mostrar irreverência aos olhos de alguns, pois 

outras pessoas não são tão descoladas e/ou consideradas de grande valia na sociedade. 

  Nesse contexto, a fim de pensar como se deu a intersemiose dessa adaptação, Plaza (2003, p. 

18) esclarece que “ [...] qualquer pensamento é necessariamente tradução. Quando pensamos, 

traduzimos aquilo que temos presente à consciência, sejam imagens, sentimentos ou concepções”. 

Portanto, ao colocarem no papel a produção e depois encenarem, viu-se como os discentes 

compreendem o meio que o cerca, como pensam a respeito do avanço expressivo das redes sociais e, 

sobretudo, como traduziram a questão da morte para uma linguagem peculiar da internet, de modo 

que essa mudança proporcionou uma expansão das imagens construídas na obra de Wolf. Nessa 

perspectiva, esta adaptação retratou a verdadeira máscara das redes sociais. Dona Morte largou sua 

função quanto à vida para agradar e chegar ao maior número de seguidores e curtidas. Processo 

semelhante aconteceu no conto, no momento em que a Morte deixa de cumprir o seu oficio, a fim de 

estabelecer um vínculo afetivo com o Pato, embora na adaptação, a personagem fosse construída a 

partir das próprias interpretações do grupo, que, no momento da leitura, inferiram uma certa falsidade 

da Morte.  

 Na socialização deste trabalho, os discentes mostraram que dona Morte conseguiu enxergar 

que é ilusório tentar satisfazer a todos, ficou frustrada e decepcionada por achar que indo contra sua 

índole, as pessoas mudassem de opinião de como a viam. E isso é bem recorrente na sociedade, uma 

vez que inúmeras pessoas vivem a partir de máscaras no Facebook e tanto outros meios de 

comunicação, esquecendo da sua individualidade enquanto ser. 
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 A segunda equipe retratou o pato como um ser parvo, pelo fato de ele ter pensado que ludibriou 

as senhoras Mortes com as brincadeiras, a fim de que elas o deixassem viver. As brincadeiras geram 

alegria, fazem com que, nessas práticas infantis, criem-se vínculos de amizades e deixem marcas 

significativas para quem as praticam. Por essa razão, o pato pensou que poderia escapar do seu final 

fatídico, isto é, objetivou fugir do inevitável por meio de uma amizade, agora com duas personagens 

denominadas Morte. Este acréscimo ocorreu devido ao número de pessoas no grupo, já que todos os 

envolvidos desejam participar da posterior encenação.  

 O pato, ao mostrar tais ludicidades para as Mortes, percebeu o quanto elas permitiram 

aventurar-se e adentraram-se no mundo fantasioso e prazeroso que o brincar permite. Presumiu talvez, 

que elas desistiriam de o levar. Percebendo ele que as duas estavam decididas a levá-lo, resolveu 

tentar atrasar um pouco sua ida iminente.    

 As brincadeiras ensinadas pelo Pato, descritas na adaptação são reconhecidas por todos do 

grupo, vivenciadas no dia a dia das crianças do interior de Alagoas. Desse modo, os discentes 

reinterpretaram o conto, de modo a colocar em sua produção como eles enxergam as brincadeiras, 

mesmo em um universo ficcional, ou melhor, o grupo inseriu sua visão de mundo em relação ao ato 

de brincar no texto adaptado. Hutcheon (200, p. 41) explica que “em analogias com a paráfrase e a 

tradução também podem ser úteis em relação ao que antes chamei de mudança ontológica, que pode 

ocorrer em adaptações de um evento histórico, ou da vida real de uma pessoa, para uma forma 

ficcional, re-imaginada. Nesse sentido, verifica-se que a tradução Intersemiótica, nesse processo 

dialógico, acontece não somente na transmutação de obras literárias para outros sistemas semióticos, 

mas sim, quando se traduz/adapta uma forma de mundo ou uma vivência pessoal para a linguagem, 

seja ela literária, cinematográfica e entre outras. 

As Mortes, O Pato Besta E A Tulipa 

 

 As mortes foram em busca do pato para dar cabo de sua vida e o encontraram próximo ao lago. Ele 

ao ver quem se aproximava perguntou: 

- Quem são vocês? 

Elas sorrindo, responderam-lhe: 

- Nós somos as mortes e viemos levar você. 

 O pato fica muito assustado e diz que está muito bem. As Mortes querem leva-lo a qualquer custo. 

A ave tem uma ideia e diz: 

-Senhoras Mortes, antes de levarem-me, vamos brincar um pouco? Pelo menos vou partir feliz! 

As Mortes entreolharam-se e disseram: 

- Brincar, o que é brincar? 

 O pato muito animado, ensinou as Mortes a brincar de esconde-esconde, galinha atrepada, subir 

em árvores, pega ladrão e tantas outras brincadeiras. No final do dia, todos estavam muito cansados. O 

pato todo contente, mas um tanto cismado, perguntou: 

- Senhoras, agora que somos todos grandes amigos, vocês não me levarão mais, né? 

 As Mortes entreolharam-se e foram de braços abertos até o pato e disseram com um largo sorriso: 

- Amigas, amigas, mortes a parte. 

E deram fim da vida do pobre pato besta. 
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 Além disso, acrescentaram no texto que as mortes foram traiçoeiras, pois o pato mostrou-lhes 

algo desconhecido que consequentemente causou-lhes alegria. Mesmo sabendo que iria partir, a ave 

decidiu aproveitar seus últimos momentos de forma mágica, aventurando-se, manifestando a 

liberdade de brincar é inerente ao ser pueril. Essa perspectiva de pensar a morte como um ser mau 

faz parte do imaginário infantil, visualizada durante as aulas pela professora e, consequentemente, 

transcrita dialogicamente para adaptação, unindo, então, a figura da Morte que leva o animal à morte 

presente na vida dos seres humanos. Nesse sentido, a partir das reflexões sobre os postulados teóricos 

de Bakhtin, Barros explica que 

 

O texto é considerado hoje tanto como objeto de significação, ou seja, como um tecido 

organizado e estruturado, quando como objeto de comunicação, ou melhor, objeto de 

uma cultura, cujo sentido depende, em suma, do contexto sociohistórico [...] o texto 

enunciado recupera estatuto pleno de objeto discursivo, social e histórico.  (BARROS, 

1994, p. 13).  

 

 De fato, percebe-se que o texto produzido pelos discentes paira nos elementos subjacentes do 

conto de Wolf, possibilitando que em uma mesma produção, assim como o autor primário, 

conseguissem concatenar as duas realidades inalteráveis da vida, isto é, viver e morrer. A primeira 

intensificada nas brincadeiras e a segunda na morte do animal, recuperando, enfim, as percepções 

sócias históricas do grupo, já que na socialização deste trabalho, a equipe esclareceu que a morte vem 

para todos, mesmo que de algum modo tentem tardar, enganar ou até mesmo harmonizar-se com ela, 

levando em consideração que ela é inevitável. A adaptação apresentou-se com um toque cômico, mas 

os discentes agiram com maturidade diante do contexto. Enfatizaram de forma simples que tudo que 

nasce, cresce, morrerá. Houve sinceridade, conscientização de que a morte é um processo natural da 

vida. 

  Além disso, assim como a adaptação anterior, há na estrutura dos textos, aspectos que indicam 

que foram elaborados por crianças/pré-adolescentes, isso porque estes recuperam alguns termos, 

típicos dessa fase da vida na forma de tratar as pessoas. Por exemplo, ao se referir à Morte, traz-se as 

palavras senhora e dona, dialogando também com suas respectivas interpretações do conto, já que a 

personagem era ilustrada como uma senhora. 

 

5 Considerações Finais 

 

 No desenvolvimento da proposta de letramento, os alunos não apresentaram resistências 

quanto às adaptações. Alguns, no entanto, demonstraram uma certa insegurança na exposição de suas 

ideias, mas, ao traduzir intersemioticamente a história contada para suas realidades, perceberam como 

o texto literário se mistura com as suas próprias vivências e experiências, enquanto indivíduos.  
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 A maioria da turma participou ativamente da leitura do conto, possibilitando uma maior 

compreensão da obra que culminou na tradução adaptativa. Além disso, ao revisar os personagens, o 

cenário, figurino e falas, os discentes ficaram mais familiarizados com o livro, entusiasmando-se com 

a possibilidade de vivenciar a narrativa adaptada.   

Dessa forma, por meio deste trabalho foi possível analisar que, no processo intersemiótico, os 

alunos modificaram o conto, trazendo-os para as suas realidades, a exemplo das vivências cada vez 

mais corriqueiras nas redes sociais, com fundamentos que conduziram uma compreensão sistemática 

e ampla da obra e, consequentemente, isto foi reverberado nas traduções em formas de adaptações, 

realizadas pelos estudantes. Portanto, os discentes/leitores não somente receberam reconhecimentos, 

mas também criaram, reinventando-se e expondo suas  

formas de ver o mundo, da mesma maneira que o autor da obra primária fez ao produzir seu texto, 

obviamente com o conhecimento e criticidade de um escritor com uma escrita já madura. 

Desse modo, nas adaptações produzidas, ficou explícito o objetivo de trazer uma atualização 

do conto para o contexto vivenciado pelos discentes, de modo que puderam traduzir tanto seus 

pensamentos sobre a morte, as redes sociais e, com certeza, sobre o amor construído na imaginação 

das crianças, fruto muitas vezes, dos textos da tradição que elas ouvem.  
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Introdução 

 

A persuasão pode ser caracterizada como a intenção última, no que diz respeito à arte da 

comunicação, e não é por menos que ela é o objeto-foco da retórica. Desde as primeiras formas de 

interlocução efetuadas entre os seres humanos, é perceptível que uns procuram se impor perante 

outros, em vários âmbitos, seja político, religioso, econômico, cultural, linguístico e até mesmo social, 

com o intuito de obter o resultado esperado, ao utilizarem a capacidade de se sobressair justamente 

pela força do discurso. 

O vocábulo persuasão advém do latim persuasio, -onis, um substantivo feminino, que é a 

junção de duas palavras, a saber: per e suasio. Para melhor entender nossa análise, atenhamo-nos 

primeiramente ao segundo vocábulo, que tem o sentido próprio de ação de aconselhar, conselho. A 

palavra per, assim, pode ser empregada tanto como preposição do caso acusativo15, quanto como 

prevérbio, que melhor se encaixa em nosso caso. Em uma das acepções preverbiais, observamos, 

segundo Faria (1967), as noções de através, durante, mas também de acabamento, perfeição. O que 

seria, então, a persuasão, senão a ação perfeita de aconselhamento e de convicção, através das diversas 

maneiras de enriquecimento do discurso? 

 
13 Graduando em Letras Clássicas (grego e latim), pela Universidade Federal da Paraíba. E-mail: 

robsonlucena97@hotmail.com. 
14 Doutor em Letras, pela Universidade Federal da Paraíba. Coordenador do curso de Letras Clássicas (grego e latim), e 

professor do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas pela mesma instituição federal. E-mail: 

colonnelli.ufpb@gmail.com. 
15 O caso acusativo em latim corresponde em português à função sintática de objeto direto. 

mailto:robsonlucena97@hotmail.com
mailto:colonnelli.ufpb@gmail.com
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O contexto jurídico da Grécia do século IV é extremamente rico no que concerne às artes de 

comunicação, especialmente no que tange aos elementos retóricos. Tringali (1988), por sua vez, 

afirma:  

 

Quintiliano define a Retórica como arte de falar bem, “ars bene dicendi”. Mas, na prática, 

ele continua ensinando a seus discípulos que acima de tudo convém ganhar a causa, que só 

se ganha persuadindo. [...] Dizer bem é uma propriedade da Retórica, mas não a define. Um 

texto bem escrito ou pronunciado pode não ser retórico e um texto mal escrito e pronunciado 

pode ser retórico. Não se nega, porém, a tremenda sedução que a arte de escrever e falar bem 

exerce em geral.  (TRINGALI, 1988, p. 22). 

 

O orador é aquele que dispõe de elementos para falar acerca de tudo com eloquência e 

sabedoria. Como citado acima, os elementos retóricos são subsídios que compõem a grande esfera 

retórica, dando mais dignidade ao conteúdo sem desprezar a expressão, apesar de alguns críticos 

acharem que a retórica é só uma forma de convencimento, não importando o conteúdo.  

Dentre esses elementos, podemos nomear um deles como captatio benevolentiae, estratégia 

para alcançar a persuasão no prólogo do discurso. Esta parte do discurso, o prólogo, possui a função 

essencial de produzir na audiência o acolhimento da argumentação, bem como apresentar o seu 

objetivo.  

O objetivo deste artigo, então, é analisar este elemento retórico, presente no prólogo do 

segundo discurso do orador grego Iseu, intitulado Sobre os bens de Menecles. O discurso aborda 

questões sobre adoção, herança e honra do morto, de acordo com as leis vigentes na Atenas do século 

IV. Como aporte teórico utilizaremos a Retórica, de Aristóteles (2007), Éléments de Rhétorique 

Classique, de Michel Patillon (1990), Introdução à Retórica, de Dante Tringali (1988), dentre outros. 

O trabalho será estruturado da seguinte maneira: na primeira seção, uma breve explanação do que é 

a retórica e o discurso judiciário do orador Iseu; em seguida, a explicação do conceito da captatio 

benevolentiae presente no proêmio de Menecles; por fim, far-se-á a análise em si. 

 

1. “Sobre os bens de Menecles”: O discurso judiciário e a Retórica. 

 

O texto intitulado Sobre os bens de Menecles é o segundo discurso do orador grego Iseu. O 

orador foi discípulo, segundo alguns historiadores, de Isócrates e mestre de Demóstenes. Apesar de 

existirem diversos gêneros de discurso na antiguidade, a sua marca característica foi a de trabalhar 

apenas com discursos judiciários ao longo de sua carreira de logógrafo, salvo alguns fragmentos que 

apresentam traços característicos de outros gêneros. A logografia, profissão à qual se dedicou, era o 

ofício de escrever discursos encomendados por pessoas sem instrução acurada.  
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A arte oratória desses mestres foi recolhida pelos retóricos e transformada em um conjunto de 

regras que denominamos retórica. De modo preliminar, a retórica existe para influenciar nas decisões 

que serão tomadas, seja por juízes, seja por políticos ou mesmo por pessoas comuns, visto que seu 

objetivo é sempre alcançar a persuasão.  

Admite-se geralmente que a teoria do discurso judiciário serve de referência para a teoria de 

outros discursos. O discurso judiciário, de modo geral, consta de quatro partes essenciais, a saber: em 

primeiro lugar, o exórdio ou proêmio, que é a parte introdutória do texto, como a própria 

nomenclatura sugere; em segundo, a narração, parte mais comum no discurso judiciário, visto que 

nela se contam fatos incutidos ao discurso; em terceiro, a argumentação, parte mais densa do 

discurso, onde se acham as provas e os argumentos pelos quais se defenderá ou refutará alguém ou 

alguma causa; em quarto, a peroração ou epílogo, parte final de todo o discurso, onde será feita tanto 

uma recapitulação de todos os fatos explanados, quanto um apelo a todos para que seja desenvolvida 

uma comoção, como também a ênfase final na ideia que o orador pretende deixar viva, de acordo 

com a conveniência do auditório.  

O proêmio, como início do discurso, tem a função de bem-dispor o espírito do ouvinte, 

requerendo sua benevolência, sua atenção e sua docilidade. Para deixá-lo dócil, resume-se o caso em 

fatos principais, ganhando consequentemente a atenção. Para deixá-lo atento, deve-se despertar seu 

interesse e enumerar os pontos a se tratar, com ênfase na construção do caráter do orador (ethos).  

 

2. A Captatio Benevolentiae  

 

Falando sobre as formas de se iniciar o discurso, Aristóteles afirma que pode-se começar 

“ainda, conforme os proêmios dos oradores forenses, isto é, de modo a pedir perdão ao ouvinte, 

conforme [esses] oradores, se o discurso é sobre algo paradoxal, ou sobre algo difícil, ou sobre algo 

que é repetido por muitos16” (Aristóteles, Retórica, Tradução própria, Seção 4, Livro 3). Devemos 

observar que os proêmios nos discursos jurídicos têm o mesmo valor que os prólogos nos dramas e 

os proêmios nos poemas épicos.  

Para ilustrar as questões do proêmio tanto nos dramas como nos poemas épicos, podemos 

verificar nos excertos abaixo: 

 
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος 

οὐλομένην, ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε, 

πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν 

ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν 

οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή,   5  

 
16 Excerto da seção 4 do livro 3, da Retórica, de Aristóteles, tradução própria: ἔτι δ᾽ ἐκ τῶν δικανικῶν προοιμίων: τοῦτο 

δ᾽ ἐστὶν ἐκ τῶν πρὸς τὸν ἀκροατήν, εἰ περὶ παραδόξου λόγος ἢ περὶ χαλεποῦ ἢ περὶ τεθρυλημένου πολλοῖς, ὥστε 

συγγνώμην ἔχειν [...] 
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ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε 

Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς. 

 

Tradução própria: A cólera funesta canta tu, deusa, do Pelida17 Aquiles, a qual inumeráveis 

dores infligiu aos acaios18 e numerosas almas valentes de heróis lançou diante do Hades e os 

fazia pastos para cães e todas as aves de rapina - de Zeus se realizava a determinação -; desde 

quando então primeiro se apartaram, tendo estado em querela o Atrida, senhor de heróis, e o 

divino Aquiles. (Ilíada, Canto I, versos 1-7)  

 

O primeiro excerto que trazemos é o proêmio da Ilíada, de Homero, que compreende os sete 

primeiros versos da obra. Adianta ao leitor o tema que será o cerne de tudo e o propulsor de tantos 

sofrimentos, desgraças, lutas e acontecimentos da guerra de Troia: a cólera de Aquiles Pelida, após a 

querela com Agamêmnon. Trazendo, da mesma forma, um exemplo nas tragédias, segue-se o trecho 

referente ao prólogo da peça Édipo Rei, de Sófocles: 

 

Ὦ τέκνα, Κάδμου τοῦ πάλαι νέα τροφή, 

τίνας ποθ᾽ ἕδρας τάσδε μοι θοάζετε 

ἱκτηρίοις κλάδοισιν ἐξεστεμμένοι; 

πόλις δ᾽ ὁμοῦ μὲν θυμιαμάτων γέμει, 

ὁμοῦ δὲ παιάνων τε καὶ στεναγμάτων· 5 

ἁγὼ δικαιῶν μὴ παρ᾽ ἀγγέλων, τέκνα, 

ἄλλων ἀκούειν αὐτὸς ὧδ᾽ ἐλήλυθα, 

ὁ πᾶσι κλεινὸς Οἰδίπους καλούμενος. 

 

Tradução própria: Ó filhos, nova descendência do antigo Cadmo19, por que vos colocais 

nestas prostrações a mim, coroados com ramos de suplicantes? A cidade está plena ao mesmo 

tempo de incenso, ao mesmo tempo de peãs e também de gemidos: julgando justo ouvir estas 

coisas não da parte de outros mensageiros, eu mesmo vim aqui, filhos, aquele que é chamado 

Édipo, conhecido por todos. (Édipo Rei, Prólogo, versos 1-8)  
  

 

O segundo excerto compreende os oito primeiros versos do prólogo da peça Édipo Rei, de 

Sófocles. O prólogo está cheio de prolepses, que são antecipações de fatos futuros, como também 

está dotado de várias ambiguidades, seja naquilo que a cena pretende passar, seja, do mesmo modo, 

pela sintaxe e significado das palavras20. Pode ser dividido em duas partes, sendo a primeira o diálogo 

entre o personagem principal e o sacerdote – que não faz parte do coro, visto que este ainda não entrou 

– e a segunda, o diálogo entre a personagem principal e Creonte. No princípio de sua fala, Édipo se 

apresenta com um tom soberano, ao passo que a cidade, através dos sinais externos do incenso, das 

 
17 O sufixo –ida, que vem do grego, significa descendente. Chamar o herói Aquiles de Pelida, pois, significa dizer que é 

descendente de Peleu, seu pai, da mesma forma que ao chamarmos Zeus de Cronida, afirmamos que ele é descendente de 

Cronos. 
18 Acaios (Ἀχαιοῖς, verso 2) é um termo que se utiliza como sinônimo de gregos. 
19 Fundador mítico de Tebas. 
20 Podemos atestar uma ambiguidade relacionada aos vocábulos, no versos 33 e 34 (ἀνδρῶν δὲ πρῶτον ἔν τε συμφοραῖς 

βίου/ κρίνοντες ἔν τε δαιμόνων συναλλαγαῖς·, de tradução própria: [nós], distinguindo-te como o primeiro dentre os 

homens, nos acontecimentos da vida e nas mediações dos dáimones), nos quais é interessantíssimo ressaltar o emprego 

de συμφοραῖς para a primazia de Édipo, pois o vocábulo apresenta as dúbias acepções de acontecimento, casualidade, 

como também a de sofrimento. Ele é o primeiro dentre os homens, principalmente no aspecto do sofrimento.  
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preces e dos gemidos, demonstra seu estado de desespero e clamor à divindade, face às calamidades 

advindas do miasma21 instaurado pelo próprio rei. 

Nos prólogos da tragédia e no proêmio da poesia épica é dada uma antecipação do tema. Tal 

técnica é planejada para dar aos ouvintes informações que serão recapituladas em sequência, para 

deixá-los engajados na exposição ou das ações na tragédia ou dos eventos nos poemas épicos. Sendo 

assim, ao lhes dar compreensão desde o início, eles poderão segurá-la com firmeza e seguir o 

argumento. Esta então é a função mais essencial e a propriedade distintiva dos proêmios: mostrar qual 

é o objetivo do discurso.  

A estratégia para alcançar a persuasão inicia-se com a técnica da captatio benevolentiae no 

proêmio do discurso, que possui a função essencial de produzir na audiência o acolhimento da 

argumentação e também apresentar o seu objetivo, como foi dito. O termo, do latim, é composto de 

duas palavras, a saber: captatio, substantivo feminino, significa ação de captar, captação, segundo 

Saraiva (2006), e vem do verbo captāre, frequentativo22 de capěre; benevolentiae, também 

substantivo feminino, no caso genitivo23, significa da benevolência, vocábulo originado através da 

aglutinação do advérbio de modo bene (bem) e do verbo velle (querer, desejar).  

Através da captatio benevolentiae, esse apelo é dirigido ao ouvinte, aos juízes ou à assembleia, 

para despertar interesse e garantir uma boa recepção, valendo-se de determinados recursos, como o 

de proporcionar uma boa impressão do caráter do orador, e, da mesma maneira, atacar o do oponente. 

O bom senso, o bom caráter moral e a boa vontade inspiram confiança na construção da 

personalidade do orador. A competência da linguagem do orador é algo que faz com que as pessoas 

acreditem na veracidade de suas histórias. Através do uso prudente da retórica, ele tentará fazer de 

seu argumento um discurso demonstrativo e confiável, e para conseguir seu objetivo, deve inserir os 

ouvintes no estado psicológico adequado. Uma vez que a audiência esteja inserida no mesmo estado 

de ânimo, ela, domesticada, consentirá com a exposição dos fatos.  

Podemos afirmar que as emoções, em termos de argumentação, são todos aqueles sentimentos 

que alteram os homens e que também afetam seus julgamentos em relação a algum fato ou qualquer 

coisa passível de julgamento. Como os argumentos tentam demonstrar provas, podem-se utilizar 

quaisquer meios para tornar o ouvinte receptivo. O apelo ao ouvinte busca garantir sua benevolência, 

na maioria das vezes, ou manifestar seu ressentimento, ou algumas vezes reclamar sérias atenções ao 

seu caso, ou até mesmo distraí-lo, quando a causa não for favorável. 

 
21 A palavra vem do grego μίασμα, substantivo neutro, que significa mancha, em especial mancha de sangue, impureza, 

infâmia, crime, em alusão à empresa de Édipo com relação a seu pai biológico, Laio. 
22 Um verbo frequentativo, como a nomenclatura sugere, denota uma ação repetida, uma noção iterativa. Os frequentativos 

são extraídos da terceira conjugação latina (–ěre), ao se retirar o radical verbal e transformá-lo em um verbo da primeira 

conjugação (–āre). Por exemplo, o verbo cantāre, que é frequentativo de caněre. 
23 O caso genitivo em latim corresponde em português à função sintática de adjunto adnominal ou de complemento 

nominal.  
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Dentre as provas que são intrínsecas à retórica, podemos encontrar as provas psicológicas, 

nomeadamente  ἦθος (éthos) e πάθος (páthos). O ἦθος designa a qualidade moral de uma pessoa; o 

πάθος, uma disposição moral passageira, que o orador busca suscitar nos ouvintes através das 

emoções e das paixões, com a finalidade de conseguir também a persuasão. Vejamos agora como a 

captatio se aplica ao discurso de Iseu. 

 

3. A captatio benevolentiae presente no segundo discurso de Iseu 

 

O segundo discurso de Iseu aborda questões sobre adoção, herança e honra do morto, de 

acordo com as leis vigentes na Atenas do século IV. Segundo essas leis, não havendo filho homem, 

podia-se adotar qualquer pessoa para fins de sucessão de bens. O texto se caracteriza como uma defesa 

em que o adotado reivindica a posse dos bens, contestados pelo tio. O irmão de Menecles tenta 

argumentar que ele morreu sem filhos e que a adoção não foi conforme as leis; porém, o intuito do 

discurso é demonstrar que o rapaz foi adotado realmente de acordo com as leis e que a herança de 

Menecles fica com o adotado, sem contestação jurídica.  

Depois de ter realizado os ritos fúnebres para sua esposa, Menecles se casou com uma das 

filhas de Acarneu, seu amigo (este tinha duas filhas e dois filhos), recordando a amizade entre ambos. 

Passado algum tempo, passou a se preocupar com sua idade avançada e também com o seu estado de 

ἀπαιδία24 (apaidía), pois ainda não tinha tido filhos depois do casamento. Decide, então, prometê-la 

a outro homem, pagando inclusive seu dote, ficando, portanto, sozinho.  

Havia dois motivos pelos quais ele queria adotar alguém: em primeiro lugar, sobre quem o 

ajudaria na velhice; em segundo lugar, quem lhe prestaria as honras fúnebres após a morte. Toma a 

decisão de realmente adotar um dos outros filhos de seu amigo, e ao longo de todo o discurso, o 

orador, que é o adotado, tenta demonstrar que esse fato é verdadeiro, embasando seu argumento nas 

próprias leis e em testemunhos. Podemos separar no discurso o primeiro e o segundo parágrafos como 

sendo o exórdio.  

 

[1]. 

῾Ηγούμην μέν, ὦ ἄνδρες, εἴ τις καὶ ἄλλος ἐποιήθη ὑπό τινος κατὰ τοὺς νόμους, καὶ ἐγὼ 

ποιηθῆναι, καὶ οὐκ ἄν ποτε εἰπεῖν οὐδένα τολμῆσαι ὡς ἐποιήσατό με Μενεκλῆς παρανοῶν ἢ 

γυναικὶ πιθόμενος· ἐπειδὴ δὲ ὁ θεῖος οὐκ ὀρθῶς βουλευόμενος, ὡς ἐγώ φημι, πειρᾶται ἐξ 

ἅπαντος τρόπου τὸν ἀδελφὸν τὸν αὑτοῦ ἄπαιδα τεθνεῶτα καταστῆσαι, οὔτε τοὺς θεοὺς τοὺς 

πατρῴους οὔθ' ὑμῶν αἰσχυνόμενος οὐδένα, ἐμοὶ ἀνάγκη ἐστὶ πολλὴ βοηθεῖν τῷ τε πατρὶ τῷ 

ποιησαμένῳ με καὶ ἐμαυτῷ. 

 

Tradução própria: [1].  

Eu presumia, ó homens, se algum outro foi adotado por alguém segundo as leis, eu também 

ter sido adotado, e ninguém ousaria dizer, jamais, que Menecles me adotou, tendo a razão 

 
24 Substantivo formado pelo alfa privativo (ἀ) e por παῖς, παιδός (criança, filho), que representa o estado daquele que 

ainda não teve filhos em seu casamento.  
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perturbada ou deixando-se persuadir por uma mulher. E, quando o tio, não corretamente 

deliberando, como eu afirmo, tenta de todo modo estabelecer o seu irmão como “morto sem 

filhos”, não se envergonhando de nada disso (nem dos deuses paternos nem de vós), há uma 

grande necessidade para mim de defender o pai que me adotou e a mim mesmo. (Primeiro 

parágrafo, Sobre os bens de Menecles, Iseu) 

 

O primeiro parágrafo apresenta o que nomeamos “antecipação do tema”, em três estágios: 

primeiramente, o orador inicia o discurso com um suave tom de ironia, ao dizer que, se é lícito a 

qualquer pessoa ser adotada de acordo com as leis, ele também o foi, apresentando logo nas primeiras 

linhas duas questões que formam os pontos-chaves do texto, a adoção e a conformidade com as leis25; 

do mesmo modo, começa a construir um ἦθος (éthos) negativo do tio, como um desavergonhado26, 

que procura estabelecer de alguma forma que o irmão morreu sem filhos, ignorando-o como adotado 

por seu irmão; por último, ao denegrir o ἦθος (éthos) do oponente, começa a construir o seu diante 

dos ouvintes, como aquele que vê uma grande necessidade em defender o pai que o adotou e a ele 

mesmo27, já que isso o tornaria digno de ser filho do morto e, por conseqüência, herdeiro da herança. 

 
[2].  

Διδάξω οὖν ὑμᾶς ἐξ ἀρχῆς ὡς προσηκόντως τε καὶ κατὰ τοὺς νόμους ἐγένετο ἡ ποίησις καὶ 

οὐκ ἔστιν ἐπίδικος ὁ κλῆρος ὁ Μενεκλέους, ὄντος ἐμοῦ ὑοῦ ἐκείνου, ἀλλ' ὁ μάρτυς 

διεμαρτύρησε τἀληθῆ. Δέομαι δ' ὑμῶν ἁπάντων καὶ ἀντιβολῶ καὶ ἱκετεύω μετ' εὐνοίας 

ἀποδέχεσθαί μου τοὺς λόγους. 

 

Tradução própria: [2].  

Eu vos instruirei, portanto, desde o início, como a adoção ocorreu convenientemente e 

segundo as leis e como a herança de Menecles, não é contestada em justiça, sendo eu filho 

dele, e também como a testemunha proferiu coisas verdadeiras. Peço a todos vós, suplico e 

imploro meus argumentos serem recebidos com benevolência. (Segundo parágrafo, Sobre os 

bens de Menecles, Iseu) 

 

 

O segundo parágrafo do exórdio compõe o foco do discurso, e também se separa em três 

estágios, como o parágrafo anterior: em primeiro lugar, o próprio orador anuncia que instruirá a todos 

de que a adoção ocorreu de forma conveniente e de acordo com as leis28; em segundo lugar, que a 

herança não está sujeita a contestação jurídica, justamente pelo fato de que, se a lei abona a adoção e 

esta foi feita nos parâmetros corretos, o rapaz é filho de Menecles29; em terceiro lugar, vemos a frase 

 
25 A adoção e a conformidade com as leis como pontos-chave do texto, podemos encontrar nesta seção do primeiro 

parágrafo do discurso de Iseu: εἴ τις καὶ ἄλλος ἐποιήθη ὑπό τινος κατὰ τοὺς νόμους, [῾ηγούμην] καὶ ἐγὼ ποιηθῆναι, de 

tradução própria: se algum outro foi adotado por alguém segundo com as leis, [presumia] eu também ter sido adotado. 
26O orador emprega o vocábulo αἰσχυνόμενος (aiskhynómenos), particípio presente ativo, do verbo αἰσχύνω, que dá 

justamente a nuance da desonra, do envergonhar-se, complementado pelo acusativo οὐδένα, que literalmente significa 

nenhumas coisas: o tio não se envergonha nem diante dos deuses paternos, ancestrais, nem de todos que ali estão 

presentes. 
27 Após denegrir o ἦθος (éthos) do oponente, ele fecha o primeiro parágrafo já preparando os ouvintes e inserindo-os no 

estado psicológico adequado: ἐμοὶ ἀνάγκη ἐστὶ πολλὴ βοηθεῖν τῷ τε πατρὶ τῷ ποιησαμένῳ με καὶ ἐμαυτῷ, de tradução 

própria: há uma grande necessidade para mim de defender o pai que me adotou e a mim mesmo. 
28 O orador então toma as rédeas do discurso e diz que ele mesmo discorrerá a respeito da adoção legítima: ὡς 

προσηκόντως τε καὶ κατὰ τοὺς νόμους ἐγένετο ἡ ποίησις, de tradução própria: como a adoção ocorreu convenientemente 

e segundo as leis. 
29 οὐκ ἔστιν ἐπίδικος ὁ κλῆρος ὁ Μενεκλέους, ὄντος ἐμοῦ ὑοῦ ἐκείνου, de tradução própria: como a herança de Menecles, 

não é contestada em justiça, sendo eu filho dele. É importante ressaltar a estrutura utilizada pelo orador para indicar que 
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que delimita de modo particular o que se caracteriza como foco de nossa análise: o orador emprega 

os verbos δέομαι30, ἀντιβολῶ31 e ἱκετεύω32, denotando a posição do orador diante dos ouvintes para 

acolher os argumentos que ele profere μετ' εὐνοίας33, com benevolência. A partir desta técnica que 

prepara34 a captatio dos ouvintes, o proêmio do discurso desencadeará toda a ação e partes 

posteriores, seja da argumentação, refutação, leis, testemunhos etc.  

 

Considerações Finais 

 

O discurso judiciário, de modo geral, não é buscado pelos pesquisadores de modo profuso, 

dado que também não é tão conhecido, talvez por deficiência devida às poucas traduções ou por ser 

um gênero não literário.  

Ao analisar quaisquer textos literários da Antiguidade, vemos as nuances que cada escritor 

coloca nos seus textos, frequentemente carregados de significado seja pela sintaxe, morfologia, 

utilização de cada sílaba métrica nos versos ou mesmo na organização das palavras. 

Especificamente no texto Sobre os bens de Menecles, do orador grego Iseu, a captatio 

benevolentiae se firma então como uma técnica muito importante dentro do discurso pela questão de 

preparar os ouvintes e induzi-los a determinados estados emocionais, a fim de que concordem 

exatamente com o ponto que está sendo proposto. Uma vez que os juízes compreendessem que ele 

tinha cuidado do tio na velhice, sido adotado conforme as leis e demonstrado a ganância do tio, o 

acolhimento dos juízes seria favorável à causa. Esse discurso ainda nos apresenta um pouco dos 

costumes antigos e da sociedade da época, e expõe tal riqueza linguística e literária em sua construção, 

que a todo momento reforça o pedido de benevolência do exórdio, relembrando o eixo do discurso, a 

adoção conforme as leis. 

 
o rapaz é filho: com um genitivo absoluto. O genitivo absoluto é uma estrutura gramatical construída sobre o caso genitivo, 

em grego, e que não está ligada sintaticamente à oração, mas apenas semanticamente. Daí vemos, então, como se o orador 

fizesse um adendo no momento da pronunciação, que reforça o sentido do que está sendo dito. 
30 δέομαι é a forma média do verbo δέω, que traz em sua raiz os significados de ter falta, estar necessitado, e depois 

desejar, pretender, pedir, rogar. É o primeiro verbo utilizado pelo orador para preparar a captatio benevolentiae dos 

ouvintes. 
31 O segundo verbo utilizado pelo orador, ἀντιβολῶ, traz agora os significados de sair ou vir ao encontro, estar presente, 

e depois acercar-se em súplica, suplicar. Retoma as raízes dos substantivos femininos ἀντιβόλησις e ἀντιβολία, que 

significam súplica, rogo. 
32 O terceiro verbo empregado pelo orador, por sua vez, é ἱκετεύω, mais forte ainda do que os dois verbos empregados 

anteriormente. Os seus sentidos são de ser suplicante, vir ou apresentar-se como suplicante, e depois vir a implorar, 

implorar. 
33 A expressão μετ' εὐνοίας é composta por dois vocábulos. O primeiro é μετά, preposição do caso genitivo e significa 

com. O segundo é εὐνοίας, substantivo feminino, que significa benevolência. O vocábulo grego vem da aglutinação das 

partículas εὐ (bem) e νόος (inteligência, mente, razão).  Depois de valer-se da colocação de três verbos em sequência, de 

significados gradativos de força, ele conclui a captatio benevolentiae dos ouvintes com essa expressão. 

  
34 Δέομαι δ' ὑμῶν ἁπάντων καὶ ἀντιβολῶ καὶ ἱκετεύω μετ' εὐνοίας ἀποδέχεσθαί μου τοὺς λόγους, de tradução própria: 

Peço a todos vós, suplico e imploro meus argumentos serem recebidos com benevolência. 
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Introdução 

 

A poesia é independente do suporte de sua realização35. Este fato a possibilita pairar além dos 

confins da escrita, dando margem para estudos profícuos entre suas manifestações, de modo que, por 

meio de investigações comparativas, podem-se averiguar características da poesia, como suas 

nuances configuram-se peculiares em uma determinada mídia e/ou seus efeitos inovadores nas 

diversas linguagens. Além disso, é factível estudar perspectivas dialógicas do lírico, ou seja, a 

maneira pela qual um determinado texto poético conversa no seu processo criativo com outras formas 

imagéticas, catalisando efeitos inusitados e, decerto, angariando formas diferentes em sua 

composição enquanto poesia.  

Objetiva-se, nesse contexto, analisar a construção poética no livro de fotomontagens de Jorge 

de Lima, A pintura em pânico (1943) e no filme Um cão andaluz (1929), dirigido pelo artista espanhol 

Luis Buñuel, enfocando os aspectos semelhantes/divergentes, responsáveis pela construção de 

sentido em ambas as obras, ratificando como a poesia é essencial para a absorção imagética das 

mídias, observando ainda os recursos estilísticos em suas respectivas formas artísticas.  

Dessa forma, entende-se por fotomontagem como uma produção artística, que coaduna 

diversas imagens, sem nenhum elo antecedente, a fim de criar efeitos específicos e sua natureza 

permite que sua criação parta da simplicidade do recorte de figuras, presentes em jornais e revistas, 

visando fomentação imagética/poética. Além disso, segundo Rodrigues (2010, p. 8) “ a 

fotomontagem adequava-se perfeitamente à proposta de extrair força e beleza da justaposição de 

 
* Bolsista-pesquisador Pibic/FAPEAL com o projeto A poesia icônica de Jorge de Lima: uma leitura intersemiótica de 

A pintura em pânico. E-mail: jaletras1997@gmail.com 
** Doutora em Letras, pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Professora de Literaturas de Língua Portuguesa da 

UFPB. E-mail: amandaramalhobrito@gmail.com 
35 De acordo com as reflexões de Rodrigues sobre a compreensão de poesia por Jorge de Lima, sabe-se que ele a via além 

dos confins da escrita, ou seja, independente do meio utilizado para criação do efeito estético/sugestivo das suas obras.  
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elementos díspares”. A força, portanto, concretizada no poder de evocar percepções críticas em um 

mundo estraçalhado socialmente pelos acontecimentos que permeiam o momento histórico de seu 

autor, partindo de elementos, aparentemente sem nenhuma nova utilidade, a fim de problematizar o 

sujeito, seu espaço e sua visão de mundo. Dessa maneira, a forma como é montada possibilita a gênese 

de sentidos relevantes, bem como pode ser usada para pensar criticamente a sociedade, assim como 

Jorge de Lima fazia. Embora, de acordo com reflexões de Andrade (2010), essa técnica artística 

parece estranha ao primeiro olhar do expectador, devido à junção de partes desconexas em uma 

mesma fotomontagem.  

Ademais, da mesma forma que A pintura em pânico granjeia sua narrativa por meio da 

montagem, sabe-se que o cinema, sobretudo o surrealista estudado por esse trabalho, usa da mesma 

vertente para construir e produzir os efeitos desejados, emergindo a semelhança narrativa com a obra 

de Jorge de Lima em três dimensões: a primeira se diz respeito a narrativa não linear e, por 

conseguinte, hermética; a segunda parte da premissa surrealista de desvendar/ocultar o surreal do ser 

humano na sociedade; e a terceira desdobra-se na própria técnica usada: a montagem.  

 

1. Montagem como instrumento de criação poética 

 

O termo montagem, empregado na exegese desse trabalho, foi pensado, a princípio, no que 

concerne às produções artísticas da indústria cinematográfica, já que o cinema trabalha 

principalmente com a junção de cenas/imagens, a fim de elaborar suas narrativas, o que possibilita o 

emergir de tendências líricas/poéticas, uma vez que, de acordo com Brito  (2017, p.45) “o cinema 

está na poesia e a poesia no cinema, como experimentação intersemiótica de uma linguagem 

cinematográfica moderna e de uma poesia de vanguarda contemporânea”. Nessa perspectiva, a 

montagem assume um papel indispensável para catalização imagética, consequentemente poética, em 

filmes surrealistas, resultando em obras com potencialidades poéticas expressivas, ao ratificar tensões 

imagéticas, intencionadas por seus diretores de produção.  Para Einsenstain, 

 

Dois pedaços de filme de qualquer tipo, colocado juntos, inevitavelmente criam um 

novo conceito, uma nova qualidade, que surge da justaposição. Esta não é de modo 

algum, uma característica peculiar do cinema, mas um fenômeno encontrado sempre 

que lidamos com a justaposição de dois fatos, dois fenômenos, dois objetos. 

(EINSENSTAIN, 2002, p. 14).  

 

Dessa maneira, depreende-se como a formação de sentidos de um filme está atrelado ao uso 

da montagem, de modo que ao aglutinar fatos distintos, pode-se alcançar efeitos inovadores, 

condicionando uma fomentação de percepções do telespectador, já que este é convidado a perceber 
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certas relações lógicas de sentido, postas nas correlações sistemáticas. Afinal, ainda segundo 

Einsenstain:  

 

A montagem reside no fato de incluir no processo criativo a razão e o 

sentimento do espectador. O espectador é compelido a passar pela mesma 

estrada criativa trilhada pelo autor para criar a imagem. O espectador não 

apenas vê os elementos representados na obra terminada, mas também 

experimenta o surgimento e reunião da imagem, exatamente como foi 

experimentado pelo autor. (EINSENSTAIN, 2002, p. 29).  

 

De fato, do mesmo modo, esses atrelamentos proporcionados pela montagem são realizados 

em outras mídias, não se limitando somente ao cinema. Um exemplo disso, como já indicado 

anteriormente, acontece no caso das fotomontagens, que também produzem efeitos poéticos por meio 

da justaposição de imagens, por vezes, sem nenhum elo antecedente, nas quais se compreende o teor 

imagético, corolário da concatenação de polos totalmente diferentes, ao mesmo tempo em que 

constrói-se múltiplos diálogos, seja com outros sistemas semióticos ou, até mesmo, à medida que a 

montagem se desvenda, verifica-se como o artista usa de uma respectiva mídia, a fim de pensar 

elementos presentes na sociedade, como será visto mais adiante nas obras analisadas. Assim sendo, 

“a partir do cruzamento de linguagens, um texto autoconsciente se revela enquanto estrutura e 

simultaneamente descortina criticamente os meandros sócios históricos da civilização ocidental, e em 

uma atitude reflexiva reúne literatura e sociedade. (BRITO, 2017, p. 48). Portanto, essas relações 

sistemáticas entre as diversas linguagens além da problematizarem os aspectos que permeiam o 

social, no qual seus produtores estão inseridos, conduzem o leitor/telespectador a uma tomada de 

consciência, alicerçada no diálogo profícuo entre a poesia e os aspectos inerentes à sociedade. 

 

2. A metapoesia de A Pintura em Pânico 

 

A pintura em pânico é um livro multifacetado, infinitamente sugestivo, assim como a própria 

poesia. Isso porque a obra limiana abarca diversas realidades de um povo, de uma sociedade e do 

próprio homem, este ser que se encontra mutilado diante dos acontecimentos que emergem frente à 

sua existência, fragmentada e complexa, devido às infindas situações, percebidas no mundo pelo qual 

é telespectador, observando as metamorfoses da sociedade em pânico, cujo resgate deste mesmo 

pânico será a própria poesia, neste caso, construída na técnica vanguardista: fotomontagem.  

Para Eisenstein (2002, p.11), “a montagem é uma propriedade orgânica de todas as artes” e 

surge, normalmente, em períodos de instabilidade social, reorganizando e estruturando ativamente a 

realidade, recobrada poeticamente pelo sistema de justaposição. O uso expressivo da montagem no 

surrealismo tanto no Brasil, quanto na Europa ratifica esse argumento de Eisenstein, levando em 
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consideração os sérios conflitos do século XX, que ceifaram várias vidas, fragmentando o ser humano 

nas suas realidades físicas e psicológicas. Dessa forma, o ser esmiuçado é reverberado na arte por 

meio da montagem, construída a partir das várias faces que compõe o homem. Além do que, já em 

seu processo criativo, a montagem traz consigo o esmiuçar do sujeito, unido por tendências, desejos 

e dualidades. 

As múltiplas faces ou vozes (por assim dizer), ao recuperar os conceitos de Bakhtin sobre 

polifonia e dialogismo, são construídas, ou melhor, justapostas a partir da montagem. Montagem esta 

que também produz a construção imagética no cinema, além de ser peça fundamental na produção de 

A pintura em pânico e outras obras de Jorge de Lima. Pode-se observar no livro mencionado, como 

a mistura de percepções e ideias mostram-se imprescindíveis para produção imagética/lírica das 

fotomontagens, uma vez que a concatenação de elementos díspares produz, no leitor, a recepção de 

algo novo e inusitado, sugerindo-lhe observar de várias maneiras o mesmo objeto, mesmo assim, 

nunca se esvaindo os sentidos esperados pelo autor. Andrade (2010, p. 19) diz que “a fotomontagem 

é um processo de expressão lírica. As nossas tendências mais recônditas, nossos instintos e desejos 

recalcados, nossos ideais, nossa cultura, tudo se revela nas fotomontagens”. Com efeito, verifica-se 

como Jorge de Lima usa dessas perspectivas para deambular entre seus próprios conflitos e os 

presentes na sociedade corrompida da época, trazendo o pânico que já o assolava em obras anteriores. 

Desse modo, nessas mesmas fotomontagens, a fim de construir efeitos poéticos, Jorge de Lima 

traz o social, o erótico, o religioso, o caos etc. não de maneira isolada, pelo contrário, ele coalesce 

todos esses traços, de modo a chocar o leitor pela difícil compreensão das imagens justapostas. Por 

outro lado, o artista sugere que essas realidades compõem o ser humano concomitantemente, 

causando a este inúmeros conflitos de ordem interna e social, porque o homem em si é uma figura 

contraditória, de difícil compreensão.  

 Dentre essas características elencadas, vê-se a preocupação de Jorge de Lima em refletir sobre 

o papel da poesia na sua época mediante as grandes transformações, pelas quais o mundo perpassava, 

mudanças estas, inflamadas pelo avanço da ciência e da modernidade. Esses acontecimentos 

inundaram a produção de A pintura em pânico e, amalgamando a esses fatos, tem-se as relações 

intersemióticas/dialógicas para sua feitura, entre elas, observa-se o contato com A poesia em pânico 

de Murilo Mendes36, além de uma certa influência das tendências surrealistas do cinema europeu, a 

exemplo do filme Um cão andaluz. De acordo com Bakhtin: 

 

O contexto que avoluma a palavra de outrem origina um fundo dialógico cuja 

influência pode ser muito grande. Recorrendo a procedimentos de enquadramento 

apropriados, pode-se conseguir transformações notáveis de um enunciado alheio 

 
36 O livro de Murilo Mendes influenciou de tal modo A pintura em pânico, que além da semelhança no título da obra, 

tem-se uma fotomontagem A poesia em pânico, que dá indícios de como Jorge de Lima compreendia o ato de se fazer 

poesia no século XX.  
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(...). No campo de quase todo enunciado ocorre uma interação tensa e um conflito 

entre sua palavra e a de outrem, um processo de delimitação ou de esclarecimento 

dialógico mútuo. (BAKHTIN, 2002, p.78 e 90). 

  

Nessa perspectiva, observa-se a presença dessas relações dialógicas para produção lírica de A 

pintura em pânico, seja na temática onírica, na visualização da morte ou na construção imagética, o 

livro limiano sempre está a se reportar a outras manifestações artísticas, com enfoque no caos e na 

montagem, elementos imprescindíveis para construção do livro.   

 

Figura 1: A poesia abandona a ciência à sua própria sorte 

 

A fotomontagem acima, cuja imagem está posta na edição de 2010 de A pintura em pânico, 

sintetiza o itinerário poético do escritor alagoano, isso porque concentra os três principais atributos 

de Jorge de Lima, isto é, tem-se a presença do discurso religioso, embasado na figura do bispo, ao 

fundo da imagem; logo mais adiante, uma pessoa sob uma maca, representando os avanços científicos 

da pós-modernidade, ao mesmo tempo em que esse universo científico, de certa forma, também fazia 

parte das vivências do artista, já que este era médico e, na primeira linha, verifica-se a imagem do 

artista/músico/poeta bem sofisticado, representando ainda esse abarcamento expressivo da sua poesia. 

Em outras palavras, acredita-se que essa fotomontagem parte de uma visão individual/coletiva do 

autor, mas, assim como em outras fotomontagens, percebe-se uma predileção e uma permanência da 

poesia diante das outras faces, que emergem na obra, sobretudo, no confronto com os avanços e 

estragos gerados pela ciência durante os eventos que permearam o século XX.  

Além de tudo isso, vê-se que tanto a religião, na figura do religioso, quanto a ciência, 

representada no sujeito deitado na espécie de maca, precisam de um suporte para sua realização, ao 

contrário da poesia, que se mostra em pé e de costas, abandonando a ciência à sua própria sorte. Isto 

mostra como Jorge de Lima pensava seu fazer poético, isto é, para o autor, a poesia não dependia de 

um suporte específico e podia ser evocada nas linguagens mais variadas.  

Nessa dinâmica, há outra fotomontagem com a mesma legenda/verso desta problematizada 

acima: A poesia abandona a ciência a sua própria sorte. Confirmando o afastamento da poesia diante 

do elemento da modernidade, como se a poesia não tivesse mais voz e, por essa razão, não pudesse 



 

255 

ajudar o homem. É interessante se atentar na questão da mão, pois a figura que representa a poesia37, 

neste caso: a mulher grega, estava sem mãos, enquanto tinha-se outras duas mãos, mas atadas, 

condicionando uma relação paradoxal entre as duas imagens justapostas. Nesse sentido, mesmo que 

a poesia precise de um autor para ser feita, sabe-se que é ela que tem o poder de libertá-lo de si 

mesmo, das suas prisões interiores e, principalmente, direcioná-lo para as experiências mais genuínas 

da vida. No entanto, a legenda da fotomontagem indica este distanciamento do elemento lírico em 

sua sociedade, confinada às máquinas, revelando uma certa preocupação com o papel da poesia em 

um mundo cada vez mais moderno, focado nas grandes construções capitalistas. 

 Outro pormenor importante que vale ser salientado, é que, em ambas fotomontagens, o ser 

representante da poesia não mostra a suas mãos, como se recusasse trabalhar de acordo com as 

inovações tecnológicas da ciência. Na primeira, mostra-se a poesia de bem consigo mesma, sem se 

preocupar com as discussões da modernidade científica; já a segunda, o ser poético olha o resultado 

dos avanços humanos com um certo tom melancólico.   

 

 

Figura 2: A poesia abandona a ciência à sua própria sorte 

 

A próxima fotomontagem a ser problematizada também está imiscuída às suas antecessoras, 

no tocante a presença da Grécia para pensar a construção da poesia lírica e por trazer um instrumento 

clássico, que, de certa forma, remete as liras usadas outrora para acompanhar a poesia grega, isso 

evidencia como o autor concebia o lírico na poesia, além de ratificar a presença desse lirismo nas 

fotomontagens através da montagem. Nessa fotomontagem em especial, intitulada: O poeta trabalha, 

apresenta-se uma certa contradição com a imagem, pois mostra o poeta deitado com uma mão sobre 

a cabeça e a outra a segurar o instrumento musical, seu rosto acentua um pânico diante do mundo 

próximo, ao mesmo tempo em que parece refletir sobre os acontecimentos que o deixam melancólico. 

Além de tudo isso, vê-se uma certa distância do poeta em relação à sociedade, vista aos fundos da 

fotomontagem, trazendo novamente a ideia do distanciamento da poesia nos meandros sociais da 

época. 

 

 
37 As fotomontagens de Jorge de Lima se referem a poesia como a mulher grega devido à sua origem na Grécia.  
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Figura 3: O poeta trabalha 

 

A próxima fotomontagem também tem um jogo enigmático em relação aos membros físicos 

na imagem, primeiro porque o personagem aparece enforcado, cujo sustentáculo é um braço colocado 

em uma torre, enquanto o outro braço aparece próximo as pessoas no fundo da tela. No entanto, o ser 

asfixiado encontra-se somente com tronco, construindo mais uma vez uma mensagem paradoxal.  

 

 

Figura 4: A poesia de uns depende da asfixia de outros 

 

A clave para compreensão dessa fotomontagem se encontra no seu verso (legenda): A poesia 

de uns depende da asfixia de outros, sugerindo que o alcance da poesia, em certas circunstâncias, está 

confinado a represália e/ou morte de seus autores, a fim de que ela seja direcionada ao público. Junto 

a isto, pode-se inferir três situações: a primeira nasce da morte física de alguns poetas devido as suas 

publicações literárias, a segunda parte de sua morte interior dos poetas, das suas dificuldades 

enquanto indivíduos, mas que colocam suas pequenas mortes no papel e a terceira e, mais provável, 

encontra sua origem no silenciamento, por vezes, moral, destinado aos poetas que insurgem os 

padrões, estabelecidos socialmente.  

 

3. A produção imagética de Um Cão Andaluz 

 

Com uma estrutura surrealista, cuja proposta se assemelha a de A pintura em pânico, Um cão 

andaluz se lança em 1929 para quebrar padrões e ressignificar as narrativas do cinema, trazendo o 
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lirismo da montagem, a fim de adentrar nas características do inconsciente humano, no resgate ao 

mundo do sonho, consequentemente, sem uma lógica precisa de narrativa. Acredita-se nesse sentido 

que o filme veio a influenciar as perspectivas artísticas de Jorge de Lima, da mesma forma que as 

pinturas de Salvador Dalí trouxeram novas percepções estéticas para o autor alagoano, no reverberar 

da sua escrita e das suas fotomontagens. 

Outro pormenor a ser refletido seria o fato de que o filme Um cão andaluz faz alusão ao poeta 

espanhol Frederico Garcia Lorca, amigo de Luis Buñuel, nascido na região da Andaluzia e possível 

interesse amoroso de Salvador Dalí, como retratado no filme Poucas Cinzas (2008), que narra o 

relacionamento homoafetivo entre os artistas, bem como o término da relação e, por esse motivo, o 

título do filme.  

No que se refere à linguagem, a principal semelhança com A pintura em pânico está no fato 

de as imagens serem colocadas no filme de maneira não linear, à primeira vista, desprovida de sentido 

ou de uma conexão plausível para a coerência da narrativa, uma vez que as noções de tempo e espaço 

são deixadas de lado, a fim de descortinar as estranhas da mente humana, sobretudo, do universo 

onírico presente em cada indivíduo. 

O filme também se assemelha ao livro estudado nesse trabalho, na postagem de legendas em 

algumas partes especificas do filme. Todavia, mais do que entregar um sentido especifico para cena, 

cria-se um enigma a ser desvendado, pelo telespectador. É interessante observar a ironia feita por 

Buñuel às narrativas habituais, quando o cineasta coloca os dizeres: Era uma vez, remetendo 

dialogicamente a textos narrativos na escrita, sobretudo, aqueles destinados ao público infantil e, em 

seguida, a câmera mostra um homem com a gilete a olhar a lua sendo cortada pelas nuvens, tendo a 

ideia de cortar o olho de outra personagem. Isso já situa o leitor na premissa do filme, na sua tendência 

surrealista e, indubitavelmente, já mostra como a montagem desenha o sentido lírico do filme. De 

acordo com Brito: 

 

A montagem intelectual, por sua vez, propicia o tear de um filme metafórico, 

poético, determinado pelo choque de imagens, de planos numa sequência 

rápida, cujas cenas tornam-se sugestivas, exigindo do espectador uma 

participação efetiva no transcorrer da interpretação da história. (BRITO, 2017, 

p. 76).  

 

Eis nessa citação o cerne para compreender a construção lírica do filme e, por conseguinte, 

dessa cena em especial, uma vez que o efeito metafórico das imagens justapostas pela montagem 

propicia uma ligação semântica, coerente, de modo a produzir uma nova imagem, a ser refletida pelo 

espectador, que atribui seu olhar na compreensão das ideias do diretor ao elaborar tal cena. Nesse 

caso, a junção do olho à lua e da gilete às nuvens possibilita o desenvolvimento sugestivo do filme, 
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obviamente surrealista, dando margem para criação de uma nova imagem, agora complexa, poética 

e, mormente, vertiginosa.  

 

 

Figura 5 e 6: fotogramas recuperados da película fílmica 

 

Além disso, o universo onírico do filme problematiza a sociedade, pois as imagens são postas 

de modo aleatório, mas ao mesmo tempo trazem conotações relevantes para compreender as esferas 

sociais e políticas da época. Da mesma forma, Jorge de Lima trabalhou essas questões em A pintura 

em pânico e, por essa razão, as obras supracitadas mantém relações dialógicas/Intersemióticas, vale 

lembrar que “a arte não se produz no vazio. Nenhum artista é independente de predecessores e 

modelos[...] a história, mais do que uma sucessão de estados reais, é parte integrante da realidade 

humana”. (PLAZA, 2003, p. 2).  

A arte, nascida no diálogo, reivindica certas concepções sociais, e Um cão andaluz usa do seu 

lirismo para refletir o papel da mulher na sociedade, problematizando o machismo na justaposição de 

imagens, mesmo que invertidas e colocadas em tempos diferentes, não diminuindo o alcance 

imagético da narrativa, pois consegue mostrar os entraves da convivência entre o homem e a mulher 

ainda na primeira metade do século XX. Em outras palavras, observa-se várias facetas de como a 

mulher era vista pela sociedade, já que o diretor joga com possibilidades assertivas ao potenciar o 

caráter sugestivo das imagens. Tanto é, que o filme mostra o contato da mulher com a leitura, 

inclusive a câmera foca no livro lido pela protagonista, mostrando que ela olhava outras mulheres a 

exercer atividades laborais, além de exibir a mesma personagem com pelos nas axilas, o que entra em 

oposição aos padrões sociais, destinados a essa parcela da sociedade. Ademais, outro pormenor que 

chama atenção nessa cena está na anterior ao mostrar a mão do homem cheia de formigas38, cujos 

insetos saiam do centro da mão, fazendo uma referência subjacente aos estigmas de Jesus Cristo.  

 

 
38 Vale ressaltar que o filme Um cão andaluz se baseia em uma história surrealista de Salvador Dalí e este artista 

possuía um certo medo/nojo desses insetos, que atuam na putrefação dos corpos.  
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Figura 7: fotograma recuperado do filme. 

 

Dessa forma, a concatenação dessas duas realidades, aparentemente difusas, evidencia o 

medo/nojo do machismo presente na humanidade, ao passo que se refere a essa tendência como um 

estigma da sociedade, nascido nos homens. Ademais, segundo Telles, 

 

A atmosfera surrealista [...] presta-se especialmente a produção das mais belas 

imagens. Pode-se até dizer que as imagens aparecem, neste curso vertiginoso, como 

os únicos pendões do espírito. O espírito se convence pouco a pouco, da realidade 

suprema dessas imagens. (TELES, 2009, p. 252-253).  

 

Com efeito, depreende-se a catalização dessas imagens, à primeira vista vestiginosas, que 

conseguem produzir um nível estético, poético e inventivo altamente qualitativo, sem esquecer que a 

montagem possibilita esse reconhecer paulatino da sugestividade imagética nas várias cenas de Um 

cão andaluz, a exemplo, como já mencionado, na tensão criada pelas imagens quando o homem corta 

o olho da personagem.  

 Ainda assim, a pertinência da figura feminina para a narrativa lírica se acentua na cena em 

que os dois protagonistas se olham no quarto e o homem com olhar sério direcionado a mulher, passa 

o braço da boca de modo a fazer com que esta desapareça. Outro fator que causa estranheza está no 

fato de ao colocar o batom, o recurso feminino é automaticamente transportado para o lugar, onde 

ficava a boca do homem, o que leva a personagem a verificar suas axilas e se estarrecer, ao perceber 

que estão depiladas. 

Essa cena, em especial, conversa demasiado com a refletida logo acima, embora estejam em 

tempos distantes no filme. No entanto, mais uma vez, Buñuel se direciona e critica o silenciamento 

destinado à mulher, quando confinada a fazer apenas as volições masculinas, como mostrado em 

outras cenas no decorrer da narrativa, no momento em que a personagem fugia de um possível abuso 

sexual. Além disso, evidencia-se como não possuía direitos singelos de fazer o que queria, ou até 

mesmo, de conservar seu corpo como bem lhe entendesse. Afinal, tinha-se padrões e esses aspectos 

morais precisavam ser correspondidos pelas pessoas da sociedade, sobretudo, às mulheres. Padrões 

estes, duramente criticados pelos ideais surrealistas. 

Outros elementos de construção imagética no filme podem ser vistos nas figuras da mariposa 

e da caveira, a princípio, mostrados na parede da casa, onde os protagonistas moravam. Sugerindo a 
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morte dos personagens, já que esses símbolos fazem referência ao destino fatídico das pessoas. Por 

outro lado, essa imagem se ratifica e se completa na cena final, marcada, sobretudo, pela ironia 

destinada a moralidade social, quando o cineasta coloca a mulher morta com a mariposa e a caveira 

em seus ombros, fazendo uma nítida referência às santas colocadas nas igrejas, mas não sugere que 

as mulheres são pudicas ou precisam ser, pelo contrário, compreende-se as mãos postas em oração 

como se fosse um apelo feminino diante das circunstâncias que promovem mortes morais e físicas 

nas mulheres, a exemplo do machismo de uma sociedade falocêntrica e, indubitavelmente, da morte 

oriunda de agressões físicas. 

 

 

Figuras 8 e 9: fotogramas extraídos do filme. 

 

Nessa mesma cena final, o homem, também morto, assim como a caveira na mariposa 

prefigurava, mostra-se com a cabeça inclinada a personagem morta. Por conseguinte, toda essa 

conjuntura constrói sátira objetivada por Buñuel, no qual mesmo na primavera, como a legenda 

sugeria, o renovamento dos seres humanos acontece no morrer.  

 Isto mostra uma perspectiva política interessante de Buñuel que conversa plenamente com 

as tendências, oriundas do surrealismo, já que essa vanguarda buscava “a emancipação total do 

homem, o homem fora da lógica, da razão, da inteligência crítica, fora da família, da pátria, da moral 

e da religião= o homem livre de suas relações psicológicas e culturais”. (TELES, 2009, p. 215). Ou 

seja, intentava-se usar o onírico para pensar criticamente a sociedade, libertando o sujeito de todos os 

aparelhos de opressão possíveis, responsáveis por causar os interditos nos sujeitos.  

 

Considerações Finais 

 

Um cão andaluz e A pintura em pânico tratam-se de produções artísticas, construídas a partir 

do Surrealismo, nas quais seus respectivos autores usaram das características estilísticas da vanguarda 

mencionada, a fim de produzir nos seus respectivos sistemas semióticos, obras que refletissem sobre 

os sonhos humanos, desenterrando neles, os medos, o caos, o erótico e tantas outras perspectivas, 

inerentes aos seres, providos de conflitualidade na sociedade e nas suas próprias vivências pessoais.  
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Foi interessante observar como o surrealismo está presente no filme, condicionando o fomento 

de imagens complexas, sempre se reportando ao mundo ficcional do sonho, além de usar desse 

universo para pensar criticamente o modelo de sociedade do século XX, ao trazer os seres que 

permeiam a história desse período, obviamente, transgredindo os modelos convencionais, justamente 

pela técnica usada , a montagem, e que usa as fragmentações das percepções do cineasta, para 

construção imagética, quando se pensa a morte, o erótico e a mulher na sociedade sob uma óptica 

política, oriunda das percepções ideológicas do diretor. Portanto, o sentido do filme está na sua 

própria “incoerência” objetivada, na junção de significados, na problematização da sociedade por 

meio dos sonhos, usando do surrealismo, por conseguinte, do inconsciente para questionar os 

conflitos existentes na sociedade, como o machismo, o papel da mulher na sociedade, o abuso sexual, 

a moralidade e as demais realidades, que perpassam o ser humano e suas convicções. 

Por outro lado, observou-se que a construção lírica, no sistema semiótico da fotomontagem, 

no livro de Jorge de Lima, embasa-se na mesma percepção de mundo, fragmentada, também ratificada 

pelo uso da montagem para construção das imagens e do sujeito lírico, este em pânico diante dos 

avanços científicos da modernidade e das ações nefastas do ser humano, ao mesmo tempo em que 

também acentua a disparidade de sentimentos existentes no cerne do autor, decerto, dividido em si, 

assim como suas fotomontagens, evidenciando como a montagem encontra-se no domínio da 

dualidade humana. Dessa forma, A pintura em pânico usa da montagem para produzir seu efeito 

poético e, ao construir o lírico, produz uma espécie de metapoesia, justamente porque pensa a 

linguagem poética em suas fotomontagens. Da mesma maneira, observa-se em Um cão andaluz, 

quando Buñuel se aproveita da narrativa cinematográfica surrealista para ironizar, por meio da 

montagem, as narrativas convencionais do cinema. 

 

Referências  

 

ANDRADE, M. Fantasias de um poeta. Rio de Janeiro: Caixa Cultural, 2010.  

BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. Aurora F. Bernardini 

(tradução). São Paulo: Hucitec, 2002. 

BRITO, A. R. F. A Rosa De Hiroshima De Alain Resnais: A Criação Lírica Em Hiroshima, Meu 

Amor. Tese (doutorado em Letras)- Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. João Pessoa, p. 

160. 2017.  

EISENSTEIN, Sergei. O sentido do filme. Tradução de Teresa Ottoni. Rio de Janeiro: Zahar, 2002. 

PLAZA, Julio. Tradução Intersemiótica. São Paulo: Perspectiva, 2003. 

TELES, G. M. Vanguarda eupeia e modernismo no Brasil: Apresentação dos principais poemas 

metalinguísticos, manifestos, prefácios e conferências vanguardistas de 1857 a 1972 . Petrópolis: 

Vozes, 2009.  

RODRIGUES, S. Jorge de Lima: Fotomontagista. Rio de Janeiro: Caixa Cultural, 2010.  
 



 

262 

 

 

A DIÁSPORA DO EU: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE EM PONCIA VICÊNCIO, DE 

CONCEIÇÃO EVARISTO 

 

 

Luiz Felipe Verçosa da Silva (UNEAL) 39 

felipevercosa@outlook.com 

Ronaldo Gomes dos Santos - (UNEAL) 40 

ronaldogomer123@gmail.com 

Drª. Amanda Ramalho de Freitas Brito (UFPB) 41 

amandaramalhobrito@gmail.com 

 

 

 

Introdução 

 

A identidade é algo que não se consegue estabelecer de forma fechada, apesar de existirem 

vários fatores que interferem para a sua formação, sendo impossível conceber uma identidade fixa e 

imutável num indivíduo. Por isso este trabalho é uma busca pela relação de sentido e de construção 

do pensamento indetitário, a partir de uma perspectiva diásporica criado por Conceição Evaristo em 

seu romance Poncia Vicêncio, escrito em 2003. Demostrando como a identidade pode ser moldada a 

partir de interferências do meio social em que o indivíduo se situa e que está de alguma forma, sendo 

imposta a povos que tem uma história de sobrevivência, como os negros vindos da África para o 

Brasil.  

Para Souza (1994, p. 17), o termo identidade é remetido imediatamente a questão da diferença, 

já que “a identidade é o que, em princípio, nos diferencia dos outros”. Dentro dessa perspectiva, pode-

se dizer que a transição de lugares é um fator que interfere de forma mais abrangente nessa construção 

de perfil social, onde toda relação de cultura e moral, é moldada a partir de novas perspectivas 

estabelecidas por diversos fatores, como o modelo de vida e as relações sociais. E esse fato é bem 

perceptível na personagem Ponciá, que absorve internamente traços identitários herdados de seu avô, 

como uma espécie de máscara para suportar as problemáticas sociais do seu lar, que posteriormente 
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entram em conflito, pois ocorre a migração para cidade grande, onde a personagem encontra diversos 

fatores que a fazem pensar numa nova identidade, que possa lhe definir e suprir os seus flagelos 

existenciais. 

Ponciá se vê afrontada pela situação que estava vivendo em sua casa e quer buscar novos 

meios para formação de sua própria identidade, já que ela sustentava ainda a identidade de se avô 

falecido. Esse conflito existencial é a causa da migração da personagem, uma tentativa de busca por 

refúgio e de criação das suas próprias experiências a partir do sonho de liberdade, que ela mesma 

criou para se refugiar.  

Conceição Evaristo consegue trazer essa relação social de formação identitária com muita 

contundência, enfatizando o sentimento de sofrimento e as desigualdades dos povos negros no Brasil, 

incorporando até traços da escravidão, que submetiam pessoas de etnias e cores diferentes, a serem 

subjugados a situações e atos indesejados. Essa apropriação é fruto de um preconceito enraizado na 

sociedade, que infelizmente ainda é bem notável e comum em grande parte do país, fazendo com que 

haja uma revolta social dessas pessoas com o sistema dos direitos humanos vigente. Por isso, o 

romance é uma tentativa de desconstruir uma identidade de submissão e de problemas, que 

infelizmente é a problemática de toda relação social dos negros dentro da atualidade. 

 

 

Escravidão e a (des)construção de identidade negra 

 

Sabe-se que o período mais desumano da nossa história foram os das expansões territoriais, 

pois com o avanço dos homens “civilizados”, todos aqueles que não tinham o nível de civilização 

idêntico aos deles, eram tidos como seres inferiores e que não mereciam lugar de destaque nas 

sociedades puras e cristalizadas. E este foi o ponto inicial que acarretou uma escravidão em longa em 

escala dos povos que viviam em terras descobertas e que tinham culturas próprias que não dialogavam 

com o cristianismo. A partir de então, temos identidades em crises nessas sociedades que não foram 

privilegiadas com as explorações.  

Nesse contexto, surge algo que fere a identidade dos indivíduos e de suas culturas, uma vez 

que as suas identidades não dependiam dum olhar do “outro” com descriminação. Esse outro surge 

de uma cultura de supremacia de raças e de ideologias, que forçam a uma nova construção de 

identidade do colonizado, restringindo as formas de lidar desse individuo com a sociedade.  

Sabendo que não é possível construir uma identidade de forma individual, é importante 

salientar que como afirma Haraway (1993), os indivíduos se formam a partir de constantes ligações 

e de trocas com o outro, seja entre homens e mulheres, brancos e negros ou outros, que podem criar 

uma relação de identidade através do discurso proveniente de uma cultura. 
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A representação da identidade africana foi criada a partir desse processo de apropriação 

durante esse período escravocrata, servindo para criar uma identidade depreciativa e de subordinação 

nesses indivíduos que não conhecia a rotulação imposta pelas sociedades dominantes. Nesse caso a 

realidade foi compartilhada por todos que viviam em continentes antes não conhecidos. Assim a 

escravidão surge como uma forma de subordinação e de desvalorização das identidades dos povos 

negros, querendo agora impor uma forma de cristianismo e de valores e comportamentos que seriam 

de seres civilizados e idênticos.  

Barros (2009) considera a escravidão como uma desigualdade social, implicando numa 

negação de liberdade que fere a identidade do indivíduo quanto ao seu meio social. A rotulação nesse 

caso é uma forma que o dominador impõe, sendo uma forma de se diferenciar. Em todo caso “negro” 

é uma construção “branca” para se sentir-se superior e uma forma de rotulação, criando uma 

identidade negra, e desconstruindo o que eles pensavam deles mesmo, uma imposição de identidade, 

que causou uma discriminação racial e étnica até os dias atuais. Essa é uma construção de ideia que 

sustenta de certa forma uma identidade de superioridade e de supremacia branca, formulando a ideia 

de “posse” sobre o outro.  

 

A (des)construção da identidade em Conceição Evaristo 

 

Conceição Evaristo nasceu em Belo Horizonte - MG, em 29 de novembro de 1946. Graduada 

em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Literatura Brasileira pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutora em Literatura Comparada pela Universidade 

Federal Fluminense, a autora estreou na literatura no volume 13 da série Cadernos Negros em 1990. 

Tem como traços característicos de sua obra a busca e a valorização da ancestralidade africana e 

volta-se para a construção de uma nova imagem do povo negro, opondo-se aos estereótipos, visando 

destacar em sua escrita as dificuldades, o preconceito, e dando relevo à luta contra a marginalização 

do negro no Brasil, como apontam Maria Consuelo Cunha Campos e Eduardo de Assis Duarte (2011) 

na apresentação da autora. 

A busca por uma identidade evidencia-se, pois, desde o início de sua vida, Ponciá Vicêncio 

tende a imitar a figura do avô. Imitá-lo, para a personagem, revela-se uma prática de duplo aspecto: 

na medida em que mimetiza em si os trejeitos do avô, a menina Ponciá tanto molda uma personalidade 

para si, modelando-se como faz com o barro, quanto estabelece um elo e sentido com a sua 

ancestralidade, pois assim como aborda CORACINI (2003, p.242) ao falar dos estudos de Lacan em 

Freud, explica que: 

 

Assim, de acordo com Lacan, a criança que não possui qualquer autoimagem como 

uma pessoa “inteira”, vê-se ou imagina-se a si própria refletida no espelho, literal ou 
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figurativamente, no “espelho do olhar do outro”. A formação do eu no “olhar” do 

Outro inicia a relação da criança com os sistemas simbólicos fora dela mesma, 

sistemas esses que são internalizados de modo a constituí-la. (CORACINI, 2003, 

p.242). 
 

Nesse contexto, pode-se pensar na trajetória da personagem na obra analisada como a busca 

da ressignificação e da construção de uma identidade da mulher negra no Brasil. Pensar nas relações 

socioculturais no processo identitário e em especial na obra de Conceição Evaristo enquanto voz 

denunciadora do preconceito e reafirmadora do ser negro e mulher no Brasil, é pensar em uma voz 

que fala de um deslocamento cultural, e de uma busca constante pela identidade dessa mulher negra 

abandonada pela sociedade. 

 

O eu x o eu: conflitos existenciais em Poncia Vicêncio 

 

O livro Ponciá Vicêncio (2003) é um romance extremamente visceral, que apresenta em suas 

entrelinhas uma linguagem simples e uma narrativa objetiva, onde de forma introspectiva e intimista, 

a autora brasileira e professora universitária, Conceição Evaristo, apresenta os vislumbres, as 

perspectivas/expectativas e os conflitos existenciais de personagens que são escravos de sua própria 

realidade, e que por conta dessa condição, lutam freneticamente com si e contra si mesmos, para 

encontrar um norte de vida, que é alicerçado pela utilização das mais singelas reminiscências do 

passado, que possibilitam esses seres a conseguirem ter uma percepção mais ampla da sua própria 

identidade, que está em conflito e obriga que a todo custo, haja por esses personagens, uma busca 

dentro e fora de si, na ânsia de que estes, possam se encontram enquanto seres racionais, perspectiva 

essa que Sartre (2013, p.20, 2007) discute e é pertinente, pois dentro do contexto pela qual esses 

personagens estão inseridos, ter uma noção plena e consistente a respeito da sua própria natureza 

existencial é uma tarefa um tanto íngreme, haja vista as lacunas pelas quais esses seres possuem em 

sua realidade de vida, lacunas essas que se configuram pela falta de suporte familiar, pela ausência 

de inserção aos meios de educação e cultura e pela falta de assistência social na construção da 

identidade dessas pessoas, que vivem a mercê de tudo e de si próprios. Segundo a ideia discutida por 

CORACINI (2003): 

 

Nesse sentido, se continuarmos a falar de identidade, é preciso entendê-la não como 

um resultado da plenitude ou da completude ilusória de um sujeito indiviso, mas de 

uma “falta”: falta de inteireza que procuramos preencher (sem jamais conseguir), a 

partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos 

por outros: sei quem sou em relação com o outro que eu não posso ser. Aliás, o desejo 

do outro é a expressão do desejo de completude que nos habita e se manifesta na 

busca da verdade, do controle de si e dos outros. (CORACINI, 2003, p.243). 
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E essa falta pela qual Coracini (2003) explica como resultado dessa busca por uma identidade, está 

também presente e buscada na Literatura, já que através do texto o autor ensaia e apresenta ao leitor 

a sua própria percepção de mundo, na intenção de se autocompreender e responder as questões 

inauditas que o cercam, pois o real não satisfaz, assim como discute Perrone-Moisés (1990, p.104).   

Outras características marcantes que evidenciam essa luta ávida dos personagens por uma 

identidade plausível e condizente com a natureza que os circundam, estão presentes na narrativa do 

romance, que pelo tempo histórico, pelo tempo psicológico e pela utilização constante da figura de 

linguagem antítese, que personifica justamente esses conflitos existenciais das personas do eu versus 

o eu, que por desconhecer os sentimentos do mundo, não conseguem se enquadrar em um perfil 

racional. Para explicar esse fato, Eagleton (2003, p.5), afirma que “na rotina da fala cotidiana, nossas 

percepções e reações à realidade se tornam embotadas, apagadas, ou como os formalistas diriam, 

”automatizadas”. A literatura, impondo-nos uma consciência dramática da linguagem, renova essas 

reações habituais, tornando os objetos mais “perceptíveis”. 

 

As antíteses se distribuem nas entrelinhas da obra, na descrição das características de Ponciá 

Vicêncio e de Vô Vicêncio, expressando uma ideia de conflito identirário desses personagens, pois a 

representação das antíteses como figura de linguagem, personificam o sentido de oposição de valores, 

sejam eles bons/ruins ou normais/conflitantes. Servindo dentro dessa perspectiva, para traduzir o 

comportamento inconstante e por vezes delirante de Ponciá Vicêncio e Vô Vicêncio. 

E essas características são intencionais da narrativa literária de Conceição Evaristo, pois 

promovem e causam no leitor, reflexões pertinentes daqueles conflitos vividos pelas personagens 

(principalmente por Ponciá Vicêncio), sensibilizando e aproximando também o leitor ao universo 

subjetivo de cada um dos personagens, o que consequentemente desencadeia uma autorreflexão sobre 

os valores sociais e laços afetivos que construímos no decorrer da vida. Segundo CANDIDO (2004): 

 

A função da literatura está ligada à complexidade da sua natureza, que explica 

inclusive o papel contraditório mas humanizador (talvez humanizador porque 

contraditório). Analisando-a, podemos distinguir pelo menos três faces: (1) ela é uma 

construção de objetos autônomos como estrutura e significado; (2) ela é uma forma 

de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos 

grupos; (3) ela é uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e 

inconsciente. (CANDIDO, 2004, p.176). 
 

Além do mais, essa obra literária consegue transcender os limites da própria percepção 

artística/literária, promovendo no leitor mais atento, nuances sensoriais com os cheiros do café 

quentinho, do barro molhado entre os dedos e da agonia promovida pela fome, pela sede, pelo frio e 

entre outros, como se vê neste trecho: “Comeu a merenda desejando um líquido. Saboreou na 

lembrança da língua o gosto do café da mãe”. (p. 49). E para se atingir essa contemplação, é preciso 
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deter de uma poética discursiva e mimética, que potencialize os signos linguísticos da forma mais 

verossímil possível. Quanto a esse fator, CANDIDO et. al (1998) discute que: 

 

No poema isto é conseguido, antes de tudo, através da força expressiva da 

linguagem, que transforma a mera descrição em “vivência” duma personagem que 

erradamente se costuma confundir como o autor empírico. Mas, enquanto a poesia, 

na sua forma mais pura, se atém à vivência de um “estado”, o gênero narrativo (e 

dramático) transforma o estado em processo, em distenção temporal. (CANDIDO et. 

al 1998, p. 24). 

 

 O romance Ponciá Vicêncio consegue aproximar os personagens e o leitor na vivência da 

trama de forma sublime e real. Quem lê Ponciá Vicêncio se abre para novos horizontes que permeiam 

o vasto universo da literatura, proporcionando uma nova percepção a quem se adentra nessa obra.  Já 

a figura do homem-barro semelhante ao Vô Vicêncio, causa muita indagação e esconde uma 

explicação coerente para a designação de cada personagem que compõe o enredo da obra. Era 

homem-barro porque era um humano e experimentou os prazeres de algumas coisas na vida, mas 

tornou-se barro porque não teve êxito de completar e contemplar as suas fantasias e desejos subjetivos 

mais intensos. O que tornou esse homem (humano), em barro (duro e vazio). Portanto, os personagens 

Ponciá Vicêncio e Vô Vicêncio estão intrinsicamente ligados, no entanto as vidas de Maria Vicêncio, 

Luandi José Vicêncio e dos outros que completam esse enredo, têm pertinências em relação às 

frustações com os prazeres mundanos vividas por Ponciá Vicêncio e Vô Vicêncio. Ou seja, todos os 

personagens eram ou se tornaram, portanto, “homens-barro”, já que todos experimentaram ou se 

aventuraram por pensamentos, nos prazeres mundanos, que para eles, eram profanos e imorais. 

 

Conclusão 

  

 De acordo Hall (1992, p.39), a identidade não é algo acabado, e sim, um processo que está 

sempre em andamento, surgindo de um preenchimento a partir de nosso exterior pela forma como 

nós pensamos ser vistos ou reconhecidos pelo outro. Com isso, a partir de todas as investigações 

abordadas no respectivo trabalho, pode-se comprovar com o respaldo teórico alicerçado na pesquisa, 

que, dentro do processo de construção da identidade no romance Ponciá Vicêncio (2003) de 

Conceição Evaristo, houveram interferências do meio social que modularam todo o perfil identitário 

dos personagens, com enfoque na protagonista Ponciá Vicêncio, que em meio as lacunas existências 

que a circundavam, não conseguia reconhecer-se enquanto um ser racional. 

  Tornando-se refém das suas próprias limitações, que forçaram a buscar um referencial de 

percepção de mundo, nas representações miméticas de seu falecido avó, já que por questões de 

natureza hereditária, a menina tivera herdado alguns traços peculiares que lembravam os hábitos 

desse personagem tão emblemático na trama do romance, que também tivera sofrido com essa crise 
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de identidade oriunda dessas faltas sociais e existenciais que faziam parte da realidade dos Vicêncio, 

haja vista que todos viviam numa região afastada dos grandes aglomerados de pessoas, sendo 

desprovidos dos principais meios de comunicação, educação, saúde, cultura e serviços públicos que 

a sociedade obtém. Tendo exercido todo esse conjunto de fatores, um papel difusor nesse processo 

de construção de identidade desses personagens-pessoas.  
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Introdução 

 Em 1922, Joaquim Cardozo passou quatro meses na Baia da Traição, demarcando terras 

devolutas da união ocupadas por caboclos. Foi nesse período que o autor pode se atentar à realidade 

da população nordestina e observar as mais diversas manifestações culturais da região. É nesse 

contexto, que Cardozo publica o poema “Recordações de Tramataia” na obra Poemas em 1947, com 

o intuito de evidenciar as memórias que ficaram impregnadas nas imagens desta aldeia. O autor narra 

um quadro poético com as mais belas imagens e sensações que estão em torno de tal localidade. 

O presente artigo tem o instituto de demonstrar as pluralidades mnemônicas evidentes no 

poema “Recordações de Tramataia” do engenheiro e poeta Joaquim Cardozo. Tal construção poética 

abarca principalmente as memórias individuais e coletivas que estão presentes no perpassar vivencial 

do autor no período em que este esteve presente no Litoral Norte da Paraíba. Esta poesia retrata o elo 

íntimo existente entre reminiscências, imagens da região, sujeito lírico e coletividade social, dessa 

forma, tais versos retratam os momentos singulares da vida do autor Joaquim Cardozo. O objetivo da 

pesquisa foi discutir a categoria “memória” na lírica do poeta pernambucano, a partir de uma visão 

estética e histórico-social, cujo a proposta é demonstrar os aspectos regionais e modernistas em tal 

lírica.  

O referido trabalho baseia-se nos pressupostos metodológicos da pesquisa bibliográfica, além 

de usar fontes secundárias, como também pode-se classificar como documental, já que foi prevista a 

consulta de documentos do arquivo do autor. Essa pesquisa tem o caráter explicativo, tendo em vista, 

identificar, registra, analisar e interpretar determinados fenômenos, tentando aprofundar os estudos 

relacionados a memória presente na lírica cardoziana. Esta pesquisa se justifica principalmente pela 
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escassez de estudos referentes ao autor apresentado. São poucas as pesquisas que abordam as escritas 

de Joaquim Cardozo e seu contexto social, principalmente voltado para a década de XX no Recife 

em que as escritas modernistas passaram a ter voz e vez. 

Para a reflexão teórica, nos apoiamos nas teorias mnemônicas de Bergson (2011) e Halbwachs 

(2003) para então mediarmos os diferentes traços da memória presente nesses autores. No âmbito 

socio-histórico da região nos valemos da interlocução de Norões (2007) e para um olhar crítico para 

tal poesia, Py (2007). Para expressar a valia da memória presente em tais poemas cardozianos nos 

ancoramos em Drummond (1947) e Gilberto Freyre (1967). Ademais, toda a estrutura do trabalho 

está em torno do poema, é expresso: as contextualizações históricas da época, o elo entre poesia e 

memórias, tanto individual como coletiva, os relatos sociais e antropológicos da região, até mesmo o 

testemunho do autor e sua relação com as imagens da aldeia Tramataia.    

A poesia que carrega traços memorialísticos é aquela que em seu conteúdo expressa fatos, 

ações, sensações e imagens que ficaram impregnadas no consciente ou subconsciente do autor ou eu 

lírico. Dessa forma, o poeta descreve episódios e acontecimentos tanto voltados para o seu íntimo, 

quanto para temáticas históricas, antropológicas e sociais, assim o autor aborda tanto questões 

coletivas como questões individuais. Podemos dizer assim que a memória na escrita é tudo aquilo 

que perpassou pelo crivo visual e sensitivo do autor. Sobre o poder de constituir a memória, Bergson 

afirma que “na verdade, não há percepção que não esteja impregnada de lembranças. Aos dados 

imediatos e presentes de nossos sentidos misturamos milhares de detalhes de nossa experiência 

passada”. (BERGSON, 2011, p.22).      

A memória na poesia cardoziana é um dos elementos chave presente em toda sua escrita. O 

ato de relembrar e rememorar é visível de diversas maneiras, principalmente quando o autor expõe 

tais lembranças de diferentes formas. Assim, a ação de lembrar na poesia de Joaquim Cardozo 

expressa: um eu, aquele que expõe suas memórias mais intimas; o outro, sujeito que aborda 

lembranças de uma sociedade e geração; a região, indivíduo que demonstra as memórias de uma 

região ou localidade, assim evidenciando suas imagens e estruturas matérias. Dessa forma, as 

reminiscências que estão presentes na construção imagética “Recordações de Tramataia” estão 

intimamente relacionadas as memórias individuais e coletivas, além de expressar as mais belas 

imagens naturais que fazem parte do conjunto estrutural da Aldeia de Tramataia.  

 Cardozo, por meio da construção poética evidente em “Recordações de Tramataia”, vem 

expressar a sua relação mais intima com a localidade, assim demonstrando todas as peculiaridades da 

região, desse modo o leitor consegue deslumbrar: os mangues, as nuvens, as aves, a flora, os sons 

presentes que estão em torno da aldeia. É possível escutar por meio dos ecos, assonâncias e rimas 

todos os sons que estão presentes na aldeia nos dias em que Joaquim Cardozo a visitou. Tais imagens, 

sons e sentimentos mais íntimos estão presentes nestes versos. Assim, é possível visualizar a total 
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sintonia entre eu lírico e região. A matéria, sujeito e memória estão atreladas principalmente nas 

primeiras estrofes do poema. De tal modo, podemos apontar que os primeiros versos deste poema são 

intimamente individuais. Na segunda parte do poema surge o elemento coletivo, pois quando “Josefa” 

aparece em meios aos versos, é perceptível que o ato de rememorar vai além desse elo entre sujeito e 

matéria. E passa a ser um ato coletivo, assim expressando o outro.  

A memória nesta construção poética surge como forma de expressão de uma região, expressão 

das marcas que ficaram no indivíduo e expressão coletiva. Nesse sentido sua poesia se caracteriza 

como plurimemorialística, já que apresenta diversas formas e meios de reminiscências. Tais 

características são perceptíveis em outros poemas, a expressão da região: “Imagens do Nordeste”, 

“Recife Morto”, “As Alvarengas”, “Recife de Outubro”. A expressão do indivíduo e coletivo: 

“Inverno”, “Elegia para Benedito Monteiro”, “Elegia para José Maria”. Como é perceptível, o 

rememorar na obra cardoziana demonstra as regiões em que o autor viveu, os sentimentos que mais 

impactaram o seu viver, além de evidenciar a sociedade em que o poeta está inserido. 

Para Drummond (1947), a memória na obra cardoziana está refletida na conservação das 

imagens nítidas de um período de vivência: 

 

A passagem do tempo ao longo da poesia de Joaquim Cardozo não o enfastia dessa província 

assim liricamente interpretada. Pelo contrário. O poeta maduro conserva-se fiel às imagens 

que o impressionaram ainda jovem, mas com essa fidelidade de amante inventivo, que 

renova, pela aplicação e pela experiência, as graças do objeto amado. Assim, os aspectos de 

determinada rua ou engenho dissolvem-se na impressão simplificadora de toda uma região 

cuja a natureza o poeta, já agora, reduz ou evoca nos termos mais gerais. (DRUMMOND, 

1947, p.36-37). 

 

Gilberto Freyre (1967) ao escrever sobre Joaquim Cardozo no Jornal do Commercio, em 

Recife, vem demonstrar como a memória na poesia cardoziana é marcada pela força expressiva 

daquele que luta pelas verdadeiras marcas culturais do Recife. Tal luta pelas marcas estruturais e 

culturais, por vezes é repleta de sofrimento: 

 

O recifense verdadeiramente devoto do Recife sabe que entre os santos desse seu culto está 

um mártir: Joaquim Cardozo. O Joaquim Cardozo que se antecipou em ver o Recife sob a 

ameaça de ser crucificado na “cruz das avenidas novas”, e desde então vem ele próprio 

sofrendo a dor dessa crucificação de sua cidade materna. [...] A poesia mais expressiva desse 

poeta autêntico – um dos poetas máximos da sua geração brasileira – é quase toda ela marcada 

pela dor de quem vem perdendo no passado desfeito de sua cidade não relíquias dignas 

apenas de museus, porém valores merecedores de serem renovados, ampliados, 

desenvolvidos; e nunca devastados com violência simplista e de todo substituídos com 

estrangeirices espúrias. (FREYRE, 1967, p. 63). 

 

Ao trazermos Drummond (1947) e Gilberto Freyre (1967), podemos perceber o quanto a 

memória nas obras de Joaquim Cardozo são questões expressivas tanto para o indivíduo que relata e 
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expõe o seu passado, quanto para a sociedade e região que igualmente recebe espaço significativo em 

suas reminiscências.  

Joaquim Cardozo em “Recordações de Tramataia” constrói uma poesia que adere de forma 

mútua a subjetividade do eu lírico, assim demonstrando toda a relação sonora, visual e sentimental 

que o sujeito possui com toda a região evidenciada no poema. Além do mais, a memória coletiva que 

também aparece nesta construção lírica evidencia a relação entre sujeito e sociedade provinciana que 

está presente na aldeia.     

 

 

 “Recordações de Tramataia”  

“Recordações de Tramataia” é um poema que expressa os testemunhos de um período 

vivenciado por Joaquim Cardozo na Paraíba. Tal lírica é construída por imagens mnemônicas que 

evidenciam uma ligação entre o recordar do eu lírico e a localidade. Tramataia é uma aldeia indígena 

localizada no município de Marcação, litoral norte da Paraíba. Em 1922, Cardozo passou quatro 

meses na Baia da Traição, demarcando terras devolutas da união ocupados por caboclos. Foi nesse 

período que o autor pode se atentar à realidade da população nordestina e observar as mais diversas 

manifestações culturais. 

Sua estadia pela região foi curta, no entanto, deixou marcas profundas na sua obra, pois o 

autor dedicou vários de seus contos, tais como “Voltando de Marcação”, “Perdidos no Tabuleiro”, 

“Tramataia”, “O Rugido”, “De novo em Cabedelo” e “Em busca do Marco das Balanças”, narrativas 

as quais sempre abordam um tom memorialístico evidenciando as peculiaridades da região. Segundo 

Fernando Py (2007), os contos cardozianos  

  

indicam relatos de experiência pessoais do autor e, em alguns deles, o tratamento que 

Cardozo lhes dá, essencialmente narrativo, com trechos descritivos bem apanhados, 

assemelha-se a uma simples crônica sobre episódios e paisagens de uma região que o autor 

não desejaria que ficassem esquecidos. (PY, 2007, p. 413).   

 

Cardozo utiliza da sua estadia na localidade para elaborar vários poemas, especialmente, 

“Recordações de Tramataia”, “Imagens do Nordeste”, “Congresso dos ventos”, “A várzea tem 

cajazeiras”, dentre outros.    

Da mesma forma, o teatro de Cardozo, hoje de importância já bastante reconhecida, também 

sofre importante impacto com o contato do autor com a região. Segundo Everardo Norões (2007), foi 

através do contato com o litoral norte da Paraíba que, ao  

  

travar conhecimento com o mundo rural nordestino, Joaquim Cardozo recolheu os elementos 

que descortinaram uma nova dimensão para sua criatividade e o levariam à construção de 
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teatro de dimensão universal, mas de profundas raízes populares. [...]. (NORÕES, 2007, p. 

18).  

  

Da mesma forma, o poema “Recordações de Tramataia”, que aqui analisamos, evoca esta 

experiência regional, e ao mesmo tempo pessoal, que irá usar como matéria prima a memória de um 

momento vivido, para transmudá-lo em discurso poético. Assim, a experiência vivida é a chave do 

poema, que revisita a região através de imagens inusitadas e engenhosas, como se pode verificar 

abaixo:   

  

 Recordações de Tramataia 

 I  

1. Eu vi nascer as luas fictícias  

2. Que fazem surgir no espaço a curva das marés  

3. Garças brancas voavam sobre os altos mangues  

4. De Tramataia.  

5. Bandos de jandaias passavam sobre os coqueiros doidos  

6. De Tramataia.  

7. E havia um desejo de gente na casa de farinha e nos mocambos                                                                                                     

[vazios  

8. De Tramataia.  

9. Todavia! Todavia!   

10. Eu gostava de olhar as nuvens grandes, brancas e sólidas,  

11. Eu tinha o encanto esportivo de nadar e de dormir.  

II  

12. Se eu morresse agora,  

13. Se eu morresse precisamente  

14. Neste momento,  

15. Duas boas lembranças levaria:  

16. A visão do mar do alto da Misericórdia de Olinda ao nascer do verão  

17. E a saudade de Josefa,  

18. A pequena namorada do meu amigo de Tramataia.  

  

(CARDOZO, 2007, p. 157)  

  

  O poema “Recordações de Tramataia” segue uma perspectiva modernista, pois sua estrutura 

é formada por versos livres, com a ausência de métricas e rimas toantes em sua maioria. O poema é 

formado por três estrofes, sendo que a primeira e a terceira estrofes são septilhas, e a segunda é um 

quarteto, assim totalizando dezoito versos. Ademais, a escanção demonstra versos com número de 

sílabas variáveis, indo do tetrassílabo v. 4, 14 aos versos bárbaros de 23 sílabas v. 7. O poema é 

repleto de rimas toantes, como em “fictícias/farinha”, e rimas consoantes, como em 

“tramataia/jandaia”. Desse modo, podemos perceber o quanto Cardozo aproveitava os recursos 

modernistas para a formação de sua lírica.  

O título “Recordações de Tramataia” suscita diversas formas de reminiscências que estão 

atreladas ao eu-lírico no decorrer de sua estadia na aldeia. “Recordações” desencadeia as múltiplas 

imagens que percorreram a visão do autor, assim afirmando a junção entre o poeta e as mais diversas 

formas de expressam da região. O recordar e a poesia são elementos íntimos de tudo aquilo que está 
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inserido no perpassar da vida do autor. De acordo com Bergson (2011), toda percepção está 

impregnada de lembranças, ou seja, tudo aquilo que passou pelo crivo da visão do poeta está altamente 

ligado as suas reminiscências.  

Segundo Everardo Norões (2007) a visão mítica da aldeia de Tramataia permaneceu 

impregnada nas lembranças de Joaquim Cardozo:  

  

No regresso ao Recife, deixando para trás os “os barcos a vela, o vento sulão, a aldeia de 

Marcação, as belas praias da Paraíba”, com ele permaneceu a visão mítica de Tramataia, 

paisagem de outros tempos molhada “nas águas-imagens, impercebida e rastejante”, vilarejo 

abandonado onde “havia um desejo de gente na casa de farinha e nos mocambos vazios”, 

onde o poeta vira nascer “luas fictícias que fazem surgir no espaço a curva das marés”. 

Tramataia, segundo Joaquim Cardozo, não era a cidade imaginária ou dos confins da Pérsia, 

como Pasárgada de Manuel Bandeira. Era uma cidadezinha que se escondia, prosaicamente, 

à margem esquerda do Rio Mamanguape... (NORÕES, 2007, p. 18).   

  

 O poema se divide em duas perspectivas de memória, assim evidenciando a “memória individual”, 

na qual o eu-lírico constrói uma rememoração entre o eu e a “matéria” de uma forma puramente 

subjetiva. Desse modo, a memória pessoal que é presente em todo o decorrer do poema, está 

justamente atrelada às subjetividades do sujeito, ou seja, é tudo aquilo que está relacionado ao seu 

interior. Tal manifestação é uma relação íntima entre o eu (indivíduo) e a imagem (recordar). Além 

do mais, essa memória-(auto)biográfica só se dá por meio da forte consolidação das lembranças na 

psiquê do poeta. Assim, o desencadeamento da anamnese só é possível quando é acompanhado de 

uma forte carga emocional e sensitiva. E em um segundo momento, demostra-se a relação íntima 

entre o eu-lírico e outras localidades que fazem parte das suas reminiscências. Ademais, tal momento 

adentra a esfera da “memória-coletiva”, atrelada à localidade. Assim para Halbwachs (2003), a 

memória sempre é um ato coletivo, pois o indivíduo está inserido em um meio social.       

“Recordações de Tramataia” é um poema que expressa a ligação íntima entre o eu-lírico e as 

imagens que permeiam a aldeia de Tramataia. O pronome (eu) em “Eu vi”, “Eu gostava”, “Eu tinha”, 

“Se eu”, “Se eu” se repetem por diversas vezes assim afirmando e reafirmando os impactos subjetivos 

e imagéticos que toda a região proporcionou ao poeta. A visão é outro elemento da mais alta 

relevância em tais versos, pois é através do olhar que Cardozo pode entrar em contato com tudo aquilo 

que o permeia. A visão aparece de diferentes maneiras no poema, é através do “Eu vi nascer”, “Eu 

gostava de olhar”, “A visão do mar” que proporcionou as mais diversas formas de reminiscências da 

região.  

Os verbos, 15 no decorrer de todo o poema, constituem um outro elemento que proporciona a 

percepção das ações realizadas pelo eu-lírico, assim caracterizando seus atos passa dos e tudo aquilo 

que está impregnado na sua memória. Os tempos verbais encontrados no poema vão do pretérito 

perfeito ao imperfeito, assim apontando tanto atos totalmente acabados, quanto um passado com 

continuidade no presente. “Eu vi nascer”, “Garças brancas voavam”, “Bandos de jandaias 
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passavam”, “Eu gostava de olhar as nuvens”, todos esses trechos do poema evidenciam o rememorar 

do eu, assim indicando acontecimentos e ações proferidas pelo poeta no passado.  

Ademais os substantivos, 31 no decorrer de todo o texto, fazem parte de todo o percorrer do 

poema evidenciam a região que estava a volta do eu-lírico, assim demostrando todo o ambiente e 

todas as suas características naturais. Os substantivos da natureza: “luas”, “marés”, “garças”, 

“mangues”, “jandaias”, “coqueiros”, “nuvens”, “mar” tem o intuito de particularizar a região, desse 

modo realçando todas as peculiaridades da fauna e flora de Tramataia.   

A adjetivação, 10 no decorrer de todo o poema, como dito anteriormente, é outro elemento 

bastante significativo no percorrer de todo o poema e em toda obra literária cardoziana, pois é através 

deste recurso que o poeta pode caracterizar tudo aquilo que esteve a sua volta. São as “luas fictícias”, 

as “garças brancas”, os “coqueiros doidos”, as “nuvens grandes, brancas e sólidas” que dão um 

tom imagético extremamente visual a todo o conjunto poético e são tais características que vivem 

impregnadas na memória do eu-lírico. Tais adjetivos manifestam a relação existente entre indivíduo 

e ambiente, assim evidenciando peculiaridades e sensações presentes a cada imagem visualizada pelo 

autor. 

A primeira e a segunda estrofes introduzem o rememorar da região sempre mantendo uma 

relação íntima entre o eu lírico e Tramataia. O enjambement presente no decorrer de tais versos marca 

a continuidade gramatical entre um verso e outro, assim evidenciando o elo entre poeta e imagem. 

Além do mais Cardozo adentra ao espaço físico da aldeia, assim demonstrando os elementos da 

natureza como fauna e flora. Desse modo, a grande questão do poema são os impactos das lembranças 

de Tramataia no sujeito. Vejamos:  

I  

1. Eu vi nascer as luas fictícias  

2. Que fazem surgir no espaço a curva das marés  

3. Garças brancas voavam sobre os altos mangues  

4. De Tramataia.  

5. Bandos de jandaias passavam sobre os coqueiros doidos 

6. De Tramataia.  

7. E havia um desejo de gente na casa de farinha e nos mocambos                                                                                                     

[vazios  

8. De Tramataia.  

9. Todavia! Todavia!   

10. Eu gostava de olhar as nuvens grandes, brancas e sólidas,  

11. Eu tinha o encanto esportivo de nadar e de dormir.  

  

A primeira estrofe se inicia com as reminiscências do eu lírico assim evidenciando tudo aquilo 

que perpassou pelo crivo da visão do poeta. A anáfora contida pela repetição do eu no início dos 

versos (v.1,10 e 11) demonstra essa relação íntima entre o eu e a região. E é justamente esse 

entrelaçamento entre o eu lírico e a localidade que eclode a “lembrança-pura” que, segundo Bergson 

(2011), é o momento de extrema sintonia entre as imagens do passado e o recordar do indivíduo. 

Dessa forma vem à tona o momento único e singular na vida do sujeito.   
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Desse modo, foi através de tais reminiscências e da utilização do recurso da visão que o eu 

lírico constrói um quadro imagético que contém todas as características que transpassam Tramataia. 

O poeta narra todas as imagens de uma forma que o espectador consegue visualizar todos os 

significados que cada elemento da aldeia possui. Assim a natureza e suas especificidades são as 

principais matérias que conduzem a narrativa de todo o poema.   

Os elementos da natureza representados pela fauna e flora estão expostos no “nascer das luas 

fictícias”, na “curva das marés” nas “Garças brancas” que “voavam sobre os altos mangues” sobre os 

“Bandos de jandaias” que “passavam sobre os coqueiros doidos” de “Tramataia”. A personificação 

dos coqueiros através do adjetivo “doido” exprime uma qualidade humana para tal arvore de forma 

que os fortes ventos formam um balancear diferenciado, assim caracterizando um vai e vem dos 

coqueiros. Ademais o refrão pela repetição “De Tramataia” nos versos (v.4,6 e 8) suscita que todos 

os elementos até então narrados pelo eu-lírico façam parte uma mesma localidade.  

Os sons desencadeados pela assonância da repetição das vogais (aia) encontrados em “De 

Tramataia” e “jandaias” representam o cantar dos pássaros típicos da região. Dessa forma, sons e 

imagens se entrelaçam no rememorar do poeta.  

A partir do sétimo verso surge um dos pontos culminantes no entrelaçar do poema, o eu lírico 

visualiza uma aldeia despovoada sem nenhum rastro das pessoas que ali habitavam. Vejamos: “E 

havia um desejo de gente na casa de farinha e nos mocambos vazios/De Tramataia.”. O deslocamento 

de “vazios” na estrutura do poema demonstra um povo que partiu sem deixar evidencias. A ligação 

pelo enjambement entre os versos oito e nove demonstram a relação existente entre os índios e a 

aldeia, pois todas as características dos sujeitos ainda ficaram na estrutura física de Tramataia.    

Vale expor um fragmento do conto “Tramataia” para demonstrar a visão e os questionamentos 

de Cardozo sobre o despovoamento da aldeia:  

  

Tramataia. Esse povoado pequeno e morto me surpreendeu vivamente; pelas imagens de vida 

que revela; pelas paisagens esquecidas, extintas muito antes de prosperar. [...]. Nunca, 

confesso, tinha visto um povoado ou aldeia assim abandonada pelos seus habitantes; 

praticamente intacta, como se todos tivessem saído para assistir a alguma festa distante, e até 

hoje não tivessem voltado; como se todos tivessem ido acompanhar uma procissão, numa 

outra aldeia longínqua, e a qualquer momento voltassem às suas casas. Tramataia guardava 

consigo um segredo que era impossível desvendar, como muitos outros segredos que 

naquelas terras, há séculos habitadas por índios, surgiam, para surpresa minha, de vez em 

quando. Esse povoado, sempre que por lá passava, dava-me a impressão de manter um 

mesmo semblante: aquele de quem espera; de quem está sequioso da presença de alguém; de 

quem conserva um íntimo silêncio no qual uma alta voz deseja se revelar. (CARDOZO, 2007, 

p. 434-435).  

  

Os segredos que permeiam a aldeia de Tramataia ainda são enigmas que não possuem 

resposta. Uma das indagações que Cardozo realiza no conto é o significado do nome da localidade. 

Em resposta a tal questionamento, “Tramataia” vem do tupi e se refere a uma planta medicinal usada 
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para combater o inchaço provocado pelo contato com os cascos dos crustáceos e moluscos do 

mangue.  

A terceira estrofe do poema demonstra a relação do poeta com outra localidade que está 

atrelada às suas reminiscências mais íntimas: “A visão do alto da misericórdia”, que evidencia a 

memória coletiva, relacionada com a “saudade de Josefa”, na qual o eu está atrelado ao outro:  

  

II  

12. Se eu morresse agora,  

13. Se eu morresse precisamente  

14. Neste momento,  

15. Duas boas lembranças levaria:  

16. A visão do mar do alto da Misericórdia de Olinda ao nascer do verão  

17. E a saudade de Josefa,  

18. A pequena namorada do meu amigo de Tramataia.  

  

A anáfora pela repetição do “se eu morresse” nos versos 12 e 13 demonstram um eu lírico que 

imagina o futuro na dependência de suas reminiscências, além de evidenciar a importância de tais 

imagens no decorrer de sua vida. A utilização dos advérbios de tempo “agora” e “precisamente” nos 

versos 12 e 13 caracterizam o presente, assim, o poeta está inserido no agora refletindo os 

acontecimentos impactantes do passado. No verso 16, a visão reaparece como mediador do eu e a 

imagem, assim corroborando para a fixação de tal quadro na psique do poeta. A “visão do mar do alto 

da Misericórdia de Olinda ao nascer do verão” é uma das imagens mais belas de Olinda, pois é através 

do pátio da igreja que é possível deslumbrar toda a vista da costa marítima de Olinda e Recife. A 

versificação de tal verso, 20 sílabas, já demonstra a imensidão da visão do alto da Sé.  

A “saudade de Josefa”, representação dos sentimentos amorosos que marcaram o poeta na região, 

significativos o suficiente para ser uma das últimas imagens a ser revivida na hora da morte, demostra 

o rememorar intrapessoal entre o eu e suas relações sociais. A utilização do nome Tramataia no título 

e no último verso do poema fecha o quadro das imagens mnemônicas da região.  

 

Considerações Finais 

 “Recordações de Tramataia” é uma construção lírica que demonstra a pluralidade 

memorialística presente na obra do autor Joaquim Cardozo. Em um mesmo quadro poético é 

perceptível as reminiscências individuais e coletivas. A estrutura do poema é repartida em dois 

momentos, e tais momentos expressam as memórias distintas que fazem parte de uma mesma obra. 

A primeira, expressa um eu lírico totalmente interligado a matéria substancial da aldeia Tramataia, 

dessa forma, o poeta demonstra as imagens que mais lhe chamaram a atenção. Nos deparamos com 

o mangue, aves, nuvens, luas, todos esses elementos imagéticos ficaram impregnados de forma ativa 

no consciente e subconsciente do eu lírico. Os sons, elementos que despertam o ato do rememorar 

também estão presentes em tal poesia. O bater das asas dos pássaros, os sons da maré, os sons dos 
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ventos que balançam as arvores e tudo aquilo que está a sua volta também estão evidentes nesta 

construção poética. 

 O segundo momento, demonstra um eu lírico que quer levar consigo duas memórias essências 

do seu viver: “A visão do mar do alto da Misericórdia de Olinda ao nascer do verão e a saudade de 

Josefa”. Tais imagens impactaram o autor e este quer levá-las consigo ao até o fim dos seus dias. A 

memória coletiva se faz presente nesta parte do poema, principalmente pelo elemento humano/social 

da figura de Josefa. Assim, o poema “Recordações de Tramataia” consegue abordar dois elementos 

memorialístico tão distintos, a memória individual, aquela que o sujeito está integrado com a matéria 

substancial da natureza. E a memória coletiva, aquela que o indivíduo expressa a 

sociedade/humanidade em suas reminiscências.     
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Introdução 

 

Através do tempo, diversas narrativas literárias têm apresentado, em sua essência, a presença 

de seres e acontecimentos que transgridem as leis naturais. Alguns exemplos se tornaram célebres no 

panorama literário como os tão famosos vampiros, as assombrações de casarões ou até mesmo 

criaturas monstruosas e indefiníveis. Esses temas e motivos foram largamente explorados na literatura 

pelo gênero fantástico. 

 Dentre alguns autores que enveredaram na escrita do Fantástico, há o paraibano Bráulio 

Tavares, que nasceu em Campina Grande no ano de 1950, mas vive no Rio de Janeiro desde 1982. 

Influenciado pelo pai, que foi jornalista e escrevia poemas, Tavares começou a escrever cedo e, aos 

oito anos, já tinha produzido diversos sonetos e poemas que nunca chegaram a ser publicados. 

Também estudou Cinema na Escola Superior de Cinema da Universidade Católica de Minas Gerais. 

Tavares possuiu uma coluna no “Jornal da Paraíba” em que escreveu diariamente de 2003 até 2017 e 

um blog, denominado “Mundo Fantasmo”, no qual escreveu artigos sobre literatura, música e cinema. 

Além disso, é tradutor, compositor, cordelista, romancista, também é pesquisador de literatura 

fantástica e ficção científica. Como escritor, produziu várias obras do gênero fantástico, entre elas o 

livro Sete Monstros Brasileiros, publicado em 2015. Dessa obra, selecionamos para análise o conto 

“Uma gota de sangue”, por se tratar de uma ressignificação do mito da Iara. 

 A obra Sete Monstros Brasileiros é composta por contos fantásticos que foram inspirados nas 

raízes do folclore brasileiro, mostrando uma releitura de diversos mitos e lendas da tradição oral, são 

estórias contadas oralmente e perpetuadas por diversas gerações. A primeira releitura que abre o livro 

é denominada “A sétima filha”, um conto que, pelo título, já chama a atenção por lembrar ao leitor a 

estória de um casal que tem o seu sétimo filho rondado por uma maldição, esta, é claro, a popular 

narrativa do homem que se transforma em um lobo: o lobisomem. Tavares também reinventa a estória 
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da rainha da água doce, Iara, a criatura que é metade mulher e metade peixe conhecida por ter uma 

beleza magnífica e usá-la como arma para seduzir os barqueiros que navegam nos rios e levá-los para 

o fundo das águas com o intuito de afogá-los. Na versão do autor, o protagonista é apresentado como 

um homem com irresistível atração por mulheres. No decorrer da trama, ele encontra uma bela moça 

que está à beira de uma piscina, a partir desse encontro, ocorrências sobrenaturais marcarão a 

narrativa. 

Metodologicamente a análise do conto foi de cunho bibliográfico, feita a partir da leitura de 

artigos e livros relacionados ao tema, se debruçando nos estudos sobre o gênero fantástico feitos por 

Todorov (1981) e Roas (2014), além disso, utilizamos os conceitos de Batalha (2011) acerca de 

literatura fantástica no Brasil. Também nos apoiamos nos estudos de Jaudy (2010) sobre a figura do 

monstro, as considerações de Jeha (2007) sobre o mal presente na monstruosidade, e as pesquisas de 

Cascudo (2012) sobre mitos da cultura folclórica. O presente trabalho está divido em cinco seções: a 

introdução, em que se apresentam os procedimentos metodológicos; a seção de discussão teórica 

sobre o surgimento do gênero fantástico e como é caracterizado; a análise do conto levando em 

consideração o viés do monstro em seu aspecto físico; a presença do monstro representado pelo ser 

humano; e, por fim, as considerações finais. 

 

1. O nascimento do Fantástico e suas principais características 

 

 De acordo com Todorov (1981), o gênero fantástico nasceu no berço da literatura gótica. A 

obra inspiradora do gênero foi o romance gótico intitulado O Castelo de Otranto, romance do autor 

inglês Horace Walpole, publicado no ano de 1764. Porém, o gênero só veio mostrar sua força e ganhar 

destaque durante o período do Romantismo, em que os autores criaram uma literatura que abria 

espaço para a imaginação e o desconhecido. Essas temáticas criaram um contraponto com a sociedade 

do séc. XVIII, que era dominada pelo pensamento iluminista e pregava a soberania da razão e do 

pensamento científico. Desse modo, rejeitavam a crença em fenômenos sobrenaturais para se tornar 

um ser puramente racional. 

 Desacreditado pela ciência positivista, o sobrenatural foi um dos elementos principais para o 

desenvolvimento da narrativa fantástica. Em seus estudos, Todorov apresentou as principais 

características do gênero fantástico, uma delas é a vacilação diante de um fenômeno sobrenatural, 

que ocorre através da hesitação pelo leitor e o personagem se esse acontecimento possui uma 

explicação de ordem natural ou sobrenatural: “Há um fenômeno estranho que pode ser explicado de 

duas maneiras, por tipos de causas naturais e sobrenaturais. A possibilidade de vacilar entre ambas 

cria o efeito fantástico” (TODOROV, 1981, p. 16). Desse modo, esse conflito pode ocorrer ou não 

no personagem ao presenciar o fenômeno estranho deixando-o na dualidade de crença e descrença se 
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aquilo é real. Este fator também ocorre fora do texto e é primordial ao leitor, pois é a sua indecisão 

sobre a contradição das leis da natureza que move a definição do fantástico. 

O espaço do texto deve ser similar ao do leitor para que seja invadido por algo que romperá 

as leis naturais. Porém, quando o ambiente é distante da realidade, o leitor tem uma visão que não 

cria um conflito pela presença do sobrenatural, o que constitui a narrativa de caráter maravilhoso. 

Para o pesquisador espanhol David Roas (2014, p. 34), o maravilhoso se dá quando o sobrenatural é 

visto como algo normal no espaço distinto do mundo real, o leitor vai simplesmente compartilhar a 

existência do sobrenatural sem criar nenhuma dúvida acerca do que ocorre. Em posicionamento 

diferente de Todorov, Roas acredita que a vacilação não é fundamental para a narrativa fantástica, já 

que muitas narrativas fantásticas ambientadas na realidade, como o romance Drácula (1897), nem 

sempre criam no leitor a hesitação do sobrenatural. 

No Brasil, nossa proximidade com o fantástico se deu por meio da obra Noite na taverna 

(1885), de Álvares de Azevedo. Os contos desta obra, que mesmo não pertencendo diretamente ao 

gênero fantástico, são repletos de narrativas de teor insólito e elementos relacionados ao gênero, como 

a noite e o medo, que, muitas vezes, aparecem em romances e contos que abarcam o sobrenatural. 

Após a publicação dessa obra, outras experiências do campo fantástico foram empreendidas por 

autores como Franklin Távora, Fagundes Varela e até mesmo Machado de Assis. 

O desenvolvimento desse gênero se amparou em uma forma de resistência à produção realista. 

Mesmo tendo uma produção significativa, os críticos sempre marginalizaram o fantástico brasileiro. 

Batalha (2011, p. 11) diz que isso se explica em virtude da estética que se enraizou na literatura 

brasileira foi a que tinha um viés realista e naturalista de um cânone, não sobrando espaço para os 

elementos ficcionais que transpunham a sobrenaturalidade. Com essa possível marginalização, a 

definição do fantástico no Brasil ficou sempre atrelada às concepções de horror, gótico e terror, de 

forma equivocada, o que de, certa forma, dificultou o desenvolvimento do insólito em solo brasileiro, 

apenas se concretizando por uma narrativa que se opõe ao real. Além disso, a superficialidade da 

definição fez com que o termo fantástico fosse comumente comparado à fantasia, isto é, visto quando 

muitos contos voltados ao maravilhoso são postos juntos de contos fantásticos em coletâneas. 

Apesar da tímida produção fantástica brasileira, destacaram-se alguns autores como J. J. 

Veiga, Murilo Rubião, Lygia Fagundes Teles, Lima Barreto, Hugo de Carvalho Ramos, Humberto 

de Campos e Nestor Victor, dentre outros. 

 

2. O monstro refletido pela mulher através da sedução da Iara 

 

 Segundo o pesquisador Jeha (2007), o monstro é definido como uma forma de metaforizar 

tudo o que há de ruim e perigoso na humanidade. Quando ouvimos a palavra monstro, nosso 

pensamento remete primeiramente a um ser que em sua essência tem o objetivo de praticar o mal. 
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Jeha (2007, p. 15-16) aponta que o mal se dá através de três formas: o mal metafísico, que diz respeito 

a uma finitude, como a morte; o mal físico, como a cegueira e a psicose, que afeta o a parte física do 

corpo e também a mental; e, por último, existe aquele que descumpre as leis da moralidade em uma 

sociedade, resultando em desvios como crimes e pecados, este é denominado mal moral. 

O conto selecionado, “Uma gota de sangue”, narra a história do protagonista Givaldo Nunes, 

um homem que está na Amazônia trabalhando como técnico responsável na construção de um resort. 

Quando se aproxima o dia da festa de inauguração do local, acaba ocorrendo um problema na entrega 

das mesas que serviriam para a cerimônia. No meio desse problema de trabalho, Givaldo recebe várias 

ligações de sua esposa chamada Ana Clara, além disso, ele também recebe telefonemas de sua amante, 

uma jornalista que cobriria uma matéria de jornal sobre a inauguração do resort. Com o atraso da 

entrega das mesas, Givaldo decide procurar o sócio responsável pelo hotel, Henri, e, durante essa 

busca, o protagonista acaba sendo atraído por uma bela e misteriosa moça que está à beira de uma 

piscina. 

A narrativa se passa no Tropical hotel Black River, que está com a obra um pouco atrasada e 

todos estão nervosos com os contratempos, inclusive Givaldo Nunes, o protagonista. O Hotel fica 

localizado no “coração da Amazônia” com diz o próprio personagem, uma área isolada de difícil 

acesso. Foi no ambiente das piscinas que aconteceu o fato que acometerá o Givaldo: “Do lado direito 

da entrada do hotel, subia uma alameda em curva feita de lajes, que dava acesso a um nível mais alto, 

coberto de grama.” (TAVARES, 2014, p.70). 

Após questionar um trabalhador do hotel se ele vira o seu colega de trabalho Henri, que havia 

sumido, é informado que provavelmente o homem teria subido para o topo do hotel para fumar, no 

local onde ficam as piscinas. Givaldo então resolve subir para procurar seu colega, e vai procurando 

desde a piscina menor até chegar à piscina maior, sem encontrar nenhum sinal de seu amigo. 

 Ao chegar à piscina principal, ele recebe a ligação de sua esposa e os dois têm uma discussão, 

típica de marido e esposa que não tem um bom relacionamento que é movido à traição. O técnico de 

obra fica frustrado e resolve fumar um cigarro para esquecer a situação: “Terminou o cigarro e, num 

impulso, jogou a ponta dentro da piscina: “Que se dane”, pensou. “Que se dane tudo.” Então o ruído 

da cascata parou.” (TAVARES, 2014, p.72). É a partir dessa mudança na água que o cenário vai se 

preparando para um acontecimento estranho, pois antes a piscina tinha uma agitação por causa da 

água que era jorrada fortemente pela cascata, e agora o barulho que se alastrava era o de um estranho 

silêncio. 

Ao olhar para a cascata, ele se depara com uma mulher belíssima e nua que estava dentro do 

objeto que jorra água e que apareceu ali estranhamente, porém como as piscinas eram alimentadas 

por um rio que ficava nas imediações, dessa forma a “mulher” poderia ter vindo desse rio e se 

abrigado nas piscinas:  
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Ele se virou na direção da concha de mármore, e viu a mulher. Estava nua, encolhida sobre 

si própria, como se quisesse se proteger do frio, embora o ar estivesse morno e úmido como 

o ar de um porão. Estava abrigada dentro da concha, de onde a água não jorrava mais, a não 

ser um filete muito fino que foi minguando e logo passou a gotejar. (TAVARES, 2014, p. 

73). 

 

A forma como ele descreve a mulher se concentra em seu aspecto físico, ressaltando seus 

seios, os cabelos negros, lisos e grandes, o que remete à figura da Iara, a rainha das águas. 

Curiosamente, a cascata é descrita como feita de mármore com o formato de uma concha, o que leva 

às representações mais modernas do séc. XXI, principalmente no cinema, em que as sereias sempre 

vivem deitadas em uma concha. 

Seduzido e fascinado, o homem se aproxima da mulher e quando ela o vê, lança um sorriso, 

se joga na água e nada para a borda, Givaldo então nota uma diferença no olhar dela: “Ele tinha 

erguido os olhos dos lábios dela para os olhos e viu que eles não eram globos, e sim cavidades muito 

profundas e escuras, com uma luz esverdeada bruxuleando lá longe, no final de túneis que pareciam 

sugá-lo para dentro” (TAVARES, 2014, p.74). 

Givaldo não hesita diante do estranho ser, comprovando o pensamento de Roas, que assinala o 

sobrenatural como peça importante, mas não exige vacilação para o efeito fantástico da narrativa. É 

nesse momento que a presença do sobrenatural começa a se desvelar e o homem entra numa espécie 

de transe através do olhar extremamente profundo que o monstro possui, e o processo de 

transformação ocorre de forma rápida, como visualizamos abaixo:  

 

Os lábios dela tinham se projetado para a frente formando de início um biquinho mimoso, e 

foram se alongando, se encorpando, transformaram-se num focinho comprido que logo se 

recobriu de lâminas córneas; com ele, ela bateu com força no rosto do homem, jogando a 

cabeça dele para o lado e expondo sua orelha esquerda [...] (TAVARES, 2014, p.74) 

 

Desse modo, a alteração brusca da face da mulher é o que põe em jogo a figura do monstro, 

devido ao seu aspecto físico, pois, segundo Jaudy (2010, p. 11), “[...] monstros corporais são aqueles 

que revelam sua condição pelos aspectos exteriores que eles apresentam, ou seja, da perturbação pelo 

estado da sua imagem [...]”. Por isso, o formato bizarro e assustador que a boca da mulher se torna 

durante a sua transformação, remete ao monstro que geralmente é visto pela sua aparência, pois tudo 

o que é esteticamente anômalo é considerado grotesco diante do que é visualmente normal, causando 

o medo. 

O monstro do conto se assemelha ao mito do Capelobo. Segundo Câmara Cascudo, essa figura 

folclórica foi descrita como uma versão do mito do lobisomem: 

 

O Capelobo parece com a Anta (Tapirus americanus), sendo maior e mais veloz. Tem cabelos 

longos e negros e patas redondas. A cabeça finda por um focinho lembrando o porco e o 

cachorro. No Maranhão é um focinho de tamanduá-bandeira. Sai à noite e ronda os 

acampamentos, barracões e residências perdidas na mata, catando cães e gatos recém-

nascidos, como o Lobisomem. Apanhando animal ou homem, parte a carótida e bebe o 
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sangue. Hematofagia do Lobisomem e mesma posição de ataque. Só pode ser morto com um 

ferimento no umbigo. (CASCUDO, 2012, p. 212) 

 

O aspecto da boca que possui a forma de um focinho maior e língua comprida é vista tanto no 

monstro da narrativa de Tavares, quanto na fusão de lobisomem com tamanduá-bandeira. Além disso, 

a semelhança entre ambos vai além da aparência e também se apresenta no modo como eles matam 

suas presas. No conto, após a transformação, o monstro utiliza sua língua para entrar no ouvido do 

homem, quebrando os ossos da cabeça e sugando a massa encefálica do cérebro, posteriormente ela 

suga o homem através da boca dele, até o fim e sem deixar nenhuma gota de sangue. 

O fato de sugar todo o sangue do protagonista lembra também outros monstros da literatura, 

como os vampiros, que possuem um forte poder de sedução e utilizam da relação sexual para atrair 

suas vítimas e beberem do sangue delas até a morte. Além disso, também se assimila a demônios 

sexuais denominados Súcubos. Eles invadem o sonho dos homens para fazer sexo com eles como 

forma de conseguir sugar toda a sua energia vital para se alimentar. 

Ainda no âmbito da sedução, quando estava deitada na beira da piscina, o monstro tinha uma 

aparência de mulher, mas, no momento que ela mergulha na piscina e o seu corpo entra em contato 

com a água, começa o processo de transformação e sua verdadeira face é revelada. Na mitologia, 

comumente as sereias mascaram sua verdadeira aparência quando não estão em seu mundo, ou seja, 

fora da água elas assumem uma aparência humana. No conto, o monstro primeiramente aparece em 

sua forma feminina e a utiliza como arma de sedução para atrair o homem, caracterizando aquele que 

representa o mal. 

 

3. A verdadeira face do monstro representada pelo ser humano 

 

Mesmo sendo considerado um monstro devido ao seu aspecto físico, a fusão da Iara com o 

Capelobo não se assemelha nem um pouco perto da monstruosidade humana. Ao desenrolar da 

narrativa, Givaldo se mostra um homem rude, que despreza a população local, o habitat e os animais 

que viviam ali. Vários momentos ele se mostra insatisfeito com o ambiente caracterizando-o como 

infernal, o que podemos ver nessas falas: “Esse lugar é um inferno. Trabalhar aqui é o mesmo que 

trabalhar na pré-história.” / “Selva”, carregadas de maldades.  

Para a construção do hotel, eles estavam dispostos a eliminar qualquer “imprevisto” que 

pudesse vir a atrapalhar as obras, um desses imprevistos foi a “invasão” dos macacos, que na realidade 

a invasão não partiu dos macacos, mas sim dos empreendedores e de seus trabalhadores, pois ali era 

o habitat natural daqueles animais. Eles decidiram matar os animais com fuzis e frutas envenenadas, 

com êxito deram continuidade às obras. O protagonista e seu projeto de construção representam uma 

prática social bastante comum: a extinção da fauna e flora brasileira, que visa apenas o lucro, não se 

importando com a diversidade e também com a vida humana.  
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Tanto Givaldo, quanto seus companheiros de trabalho, cometem atitudes que são consideradas 

imorais. Isto se caracteriza um mal moral, configurando-os monstros, mesmo possuindo uma 

aparência considerada normal de um ser humano e se diferenciando da representação da Iara, que se 

define monstro esteticamente. O homem aqui assume o seu lado monstruoso quando ultrapassa os 

seus limites da moralidade e mostra o mal através do seu caráter. Esse é o mal moral, que é esclarecido 

por Jeha como: 

 

[...] o mal moral parece estar claramente definido. Ele consiste na desordem da vontade 

humana, quando a volição se desvia da ordem moral e livre e conscientemente. Vícios, 

pecados e crimes são exemplos de mal moral. [...] o mal moral surge quando livre e 

conscientemente, infligimos sofrimento nos outros [...] (JEHA, 2007, p.16) 

 

“[...] o pessoal local é burro, de uma incompetência apavorante, o lugar não ajuda...” 

(TAVARES, 2014, p.70), essa fala do protagonista apresenta o pensamento desse grupo, que 

representa o hotel, e como eles veem a população local, ofendendo assim o povo e desprezando a sua 

cultura. Ele descreve o local como selva, e realmente é, mas a sua fala tem um tom pejorativo, e 

quando ele condiciona a inteligência das pessoas, ao ambiente que é uma selva em um sentido 

negativo, ele está chamando as pessoas de selvagens desprovidos de conhecimentos, e as pessoas que 

habitam aquela região são de origem indígena. Dessa forma, é notório que eles não hesitariam em 

prejudica-la pelo bem da sua obra, o capital para eles é mais valioso que milhares de vidas ali presente. 

 Givaldo é um homem que apresenta muitas fraquezas e uma moral duvidosa, uma das 

fraquezas é a traição que ele comete contra sua esposa, ele se relaciona com uma jornalista, a primeira 

figura feminina que aparece na história, uma mulher que se sujeita a fazer o papel de amante sem 

nenhuma preocupação. A princípio uma mulher independente, decidida e que sabe o que quer. O 

protagonista trata-a de forma amável com o intuito de conseguir o que quer, que é satisfazer-se 

sexualmente, já que ele se mostra insatisfeito na sua relação com a esposa.  

 A segunda figura feminina no conto é a esposa do Givaldo, Ana Carla. Ela já sabia do caso 

dele com a jornalista, porém ele a enganava dizendo que não tinha mais nada com a moça. Ana Carla 

já tinha perdoado o seu marido por essa traição, mas o mesmo não tinha cortado laços com a amante. 

No fundo ela sabia que ele continuava com a amante e mesmo assim se sujeitava a viver aquela vida 

de aparências, pois a forma que ele a tratava transparecia a falta de amor e afeto e ela se mostrava 

conformada com essa situação.  

Em meio ao adultério e ao extremo desejo por outras mulheres que não são a sua esposa, 

Givaldo quebra princípios do casamento que são essenciais na sociedade ocidental e principalmente 

cristã, deixando de lado a moralidade que ele tinha e assumindo a monstruosidade. Na realidade, 

Givaldo é tão monstruoso quanto a Iara, como exemplo de vários personagens literários que utilizam 
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um ser completamente defeituoso e bizarro para disfarçar suas insanidades morais e erros perante o 

que a sociedade considera correto, como explica Jeha: 

 

Frankenstein pode ser considerado tão monstruoso quanto a sua criatura, o labirinto tão 

monstruoso quanto o Minotauro que ele encerra. Da mesma maneira, déspotas de qualquer 

forma de regime são considerados monstros morais, ao passo que as cidades, megalópoles 

ou não, hostis aos moradores, são, aqui, monstros espaciais. Da psicologia individual surgem 

os monstros pessoais, sintomas das nossas fobias e paranóias; na esfera social aparecem os 

monstros institucionais, simbolizados por governo e religião; [...] De um modo ou de outro, 

os monstros dão um rosto (ou não) ao nosso medo do desconhecido, que tendemos associar 

ao mal a ser praticado contra nós (JEHA, 2007, p.8) 

 

  A terceira figura é a moça que ele encontra nua na área das piscinas. Uma moça belíssima, a 

sua aparência se assemelha ao estereótipo de uma mulher indígena, pele morena, cabelos negros e 

longos que o atrai e mexe com ele de uma forma que o deixa excitado e chega a pensar a possui-la 

sexualmente. O narrador a descreve assim: 

  
Ela tinha seios pequenos e duros, com aréolas largas e cor-de-rosa. Os cabelos molhados 

eram negros, muito lisos e desciam até a cintura. Era do tipo pequeno, devia ter um metro e 

sessenta, e as pernas e os braços eram roliços, fortes; não o corpo de uma atleta, mas o de 

uma pessoa habituada à atividade física. E a pele! O seu tom de pele variava de acordo com 

o ângulo em que as luzes da piscina batiam, mas era basicamente uma cor de doce de leite, 

um marrom com tonalidades de bronze. Os pelos do púbis eram negros e cerrados. 

(TAVARES, 2014, p.73). 

 

No mito da Iara, a forma de atrair o homem é o seu canto, mas a beleza também é levada em 

conta, já no conto a forma de atração é apenas a beleza física e o seu olhar penetrante. A mulher do 

conto aparece em uma das piscinas do hotel, e essas piscinas são alimentadas pelo rio Amazonas, 

ambiente que também coincide com o habitat natural da figura mítica Iara, ou seja, o ambiente no 

conto é propício para a aparição da Iara, pois essa criatura poderia muito bem provir desse rio junto 

com as águas desviadas para as piscinas. Como no mito a mulher o atrai e o mata. Givaldo antes da 

transformação da mulher em um monstro, a deseja sexualmente, porém ele não consegue possuí-la 

como possui as outras mulheres que ele mantém relações afetivas e sexuais. Essa mulher pune o 

protagonista pelas suas ações imorais, tanto por sua fraqueza com o adultério, como principalmente 

por desrespeitar o meio ambiente, os animais e o povo local daquela região, que é a floresta 

amazônica, um ambiente riquíssimo em fauna e flora. Por ele não conseguir possui-la é que ela vira 

esse monstro, o monstro da mulher moderna, da mulher livre e dona de si, que para ele é representação 

do mal, como diz Jeha (2007, p. 13): “o mal impede os indivíduos de realizar seus desejos e satisfazer 

suas necessidades”. 

 

Considerações finais 
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Mesmo com o mito da Iara recebendo uma reinvenção que a trata como o monstro da narrativa, 

seja fisicamente com seu aspecto horrendo e sua forma de matar o homem para poder se alimentar, o 

verdadeiro monstro é o protagonista da história, Givaldo Nunes. Ele transgride os valores morais da 

sociedade, como a traição e o adultério, e também a forma que ele age diante do ambiente, pois ele 

não respeita a vida presente na Amazônia, em sua totalidade, humana, animal e vegetal. O mal 

enraizado em Givaldo é um mal moral, e Julio Jeha em seu ensaio “Monstro como Metáforas do Mal” 

esclarece “que quando o mal ocorre no reino estético ou moral damos-lhe o nome de monstro ou 

monstruosidade”. Portanto, a monstruosidade é o próprio Givaldo, que representa o ser humano e a 

maldade que a própria sociedade comete, aqui mascarado pela figura da Iara, inicialmente uma bela 

mulher que o atrai e posteriormente se transfigura em um monstro que o devora. 
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Introdução 

 

 Analisar intersemioticamente processos tradutores que perpassam pelo âmago das 

configurações do medo no inconsciente do homem trata-se de uma tarefa delicada, haja vista que não 

há uma unanimidade em relação a uma definição precisa de quais eram os conflitos existenciais que 

circundavam a ótica mental do homem no início do século XX, que marcado por inúmeros processos 

de mudanças no mundo; como o apogeu das primeiras duas grandes guerras mundiais, como a 

fragmentação de certos dogmas religiosos que estavam enraizados nas culturas universais e das 

quebras dos tabus em relação à sexualidade ou a posição das mulheres na sociedade, que em outrora 

eram estigmatizadas por qualquer manifestação em prol de mudanças nos valores sociais, agora 

estavam vindo à tona e agitando o ambiente da época.  

Assim observar por meio de linguagens de cunhos altamente introspectivos e carregados de 

elementos metalinguísticos, como as interfaces do pânico se configuram e se interligam, exige certa 

cautela, principalmente quando o reduto de coleta de dados são autores de características 

“camaleônicas” como é o caso de Jorge de Lima e Murilo Mendes, expoentes de uma poesia que 

reconfigura os princípios bíblicos e buscam em suas narrativas de cunho sacro, “restaurar a poesia 

em Cristo” (BOSI, 2006, p.448), já que o mundo, então devastado por todos estes conflitos, vem 

causando o pânico interior. Pressuposto esse que nascem da capacidade do poeta e do artista em 
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comunicar as suas mais recônditas percepções por meio do texto literário ou de outro veiculo de 

expressão artística, sejam elas concretas ou abstratas.  

Com isso, este trabalho ambiciona investigar por meio das teorias da Tradução Intersemiótica, 

como dentro das construções visuais de Jorge de Lima em A Pintura em Pânico, livro de 

fotomontagens produzidas em 1943 e nos versos de Murilo Mendes em A Poesia em Pânico, livro 

escrito inicialmente em 1995, às faces do pânico se interligam e relevam o perfil do homem do início 

do século XX. 

 

Os pânicos de Murilo Mendes 

 

No livro A Poesia em Pânico (1995) de Murilo Mendes, percebe-se uma relação intrínseca 

com a estrutura discursiva da metalinguagem poética, já que há uma personificação de uma musa, 

numa perspectiva de aproximação da figura dessa divindade e do próprio Deus para com os versos, 

rimas e estrofes, pois mediante a construção narrativa dos poemas, a representatividade da função 

poética é o próprio reflexo dessa musa, que vem pelo texto suprir ou iluminar com a sua onipotência, 

onipresença e onisciência, as trevas pelas quais o mundo vem se situando, onde o eu lírico, 

percebendo a sua pequenez frente a toda essa situação, transfigura todos os seus pânicos mundanos 

pela poesia, sendo o verso nesse caso, a ferramenta que unifica a criatura e o criador e de uma 

aproximação mais completa frente essa musa, denominada Berenice. Com efeito, a poesia é a própria 

liturgia do rito sagrado em que o universo é transfigurado.  

 Sendo essa metalinguagem a maneira que o autor conseguiu para expurgar aquilo que assola 

a sua imaculada percepção, já que ao se apoderar desse recurso da linguagem, todos os incômodos 

pelos quais o eu lírico sente em relação e que por razões lógicas ainda estão abstratos no 

subconsciente, tendem a se ramificar e gerar sentido dentro da metalinguagem poética, pois a partir 

do momento em que não se consegue explicar ou expressar algo que mexa com o interior, tende-se a 

correlaciona-lo com algo que esteja viável e palpável ao nosso campo imagético e semântico de 

sentido, (nesse caso a poesia), atribuindo formas e estruturas que venham a provocar a personificação 

desse sentimento. Assim, a narrativa mística de Murilo Mendes desmembrasse do dogmatismo 

eclesiástico e torna-se uma poesia vibrante, que consegue provocar o leitor e levá-lo ao um estado de 

êxtase perante aos pânicos que caracterizam a sua poesia, pois pelo poder da lírica discursiva, signos 

até então vistos como incoerentes, ganham uma nova significação. 

 Para exemplificar melhor essa observação, BOSI (1977) diz que: 

 

O signo é um segmento de matéria que foi assumido pelo homem para dar ato de 

presença a qualquer objeto ou momento da existência. No caso da fala, o signo é 

formado por uma substância, o som: ondas de ar que ressoam nas cavidades bucal e 



 

290 

nasal. A onda sonora é articulada no processo de fonação: encontra aí obstáculos como 

o palato, a língua, os dentes, os lábios. Em termos de uma antiga antropologia: o 

Espírito (a vontade-de-significar, a intencionalidade) vale-se do espírito (o sopro 

ardente do organismo) para fazer dele o mediador na teia de relações entre o sujeito e 

o mundo. O processo pelo qual o espírito-sopro é trabalhado pelo Espírito chama-se 

significação; a sua figura principal chama-se signo. (BOSI, 1977, p.42). 

 

 Nesse caso, ao falar da poesia pela própria poesia (metalinguagem), Murilo Mendes nos revela 

o quanto se pode enxergar no já visto, extraindo novas representações, sentimentos e percepções. 

Portanto com respaldo dessa observação, pode-se discutir que a apropriação metalinguística nos 

versos de A Poesia em Pânico, não serve apenas para ilustrar consistentemente as turbulências do 

autor perante o mundo, e sim, uma forma de carnalização espiritual do eu lírico com os sentimentos 

do mundo, que perpassa pela associação com o texto bíblico, já que em muitos dos poemas do livro, 

o leitor tem a impressão de estar lendo versículos da bíblia, que nesse caso foi a forma que o autor 

teve de internalizar as suas inquietações, ou seja, as inquietações de uma sociedade marcada pelo caos 

das guerras e das aporias de uma vida modernamente fragmentada. Segundo Hegel (1993) A poesia 

lírica toma consciência do mundo, justamente, por meio dos sentimentos.  

 Com essa perspectiva, se observa também o quanto à obra expõe os medos do eu lírico em 

relação aos sentimentos pecaminosos da carne, restaurando perspectivas do Barroco brasileiro, que 

entre outras coisas, se delimitava a expressar as lamurias e os anseios de seres que viviam intercalados 

no dilema da carne com a razão, razão essa que estava fragmentada pelas ideologias morais da família 

e da Igreja, que aboliam quaisquer atos de perversão ou sentimentos que violassem os mandamentos 

bíblicos. E da carne, que por si só, já carregava o peso da genética humana do instinto animal e, 

portanto, da liberdade sexual. Nesse sentido, a cultura cristã interdita o sexo, uma vez que o destitui 

de um significado simbólico, em decorrência da livre associação com o pecado, o desejo 

dessacralizado.  

 Esses sentimentos somados no consciente do ser causavam dissidências, conflitos, que ora 

conduz o sujeito a agir conforme os princípios instituídos moralmente pela sociedade, ora perpassava 

o desejo de evocar a natureza libertina do ser humano, atribuindo a experiência um sentido mais 

amplo. Considera-se, pois, a relação entre interdito e transgressão como força simbólica que institui 

a experiência humana. Por isso, O interdito tem duplicidade de sentido: “conciliando aquilo cujo princípio 

é inconciliável, o respeito pela lei e a sua violação, o interdito e a transgressão.” (BATAILLE, 2014, p.60).  

Esses elementos estão presentes como leitmotiv nos versos do livro A Poesia em Pânico, sendo 

o antagonismo, a ambivalência o eixo condutor do pânico que o autor evoca como motivo da poesia, 

numa atitude de enfrentamento e estabilização do próprio caos, que uma vez simbolizado, transforma-

se em significado da própria condição humana. Ideia observada no poema “Amor-Vida”. 
 

Vivi entre os homens 

Que não me viram, não me ouviram 

Nem me consolaram. 

Eu fui o poeta que distribui seus dons 
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E que não recebe coisa alguma. 

Fui envolvido na tempestade do amor, 

Tive que amar até antes do meu nascimento. 

Amor, palavra que funda e que consome os seres. 

Fogo, fogo do inferno: melhor que o céu. 

 

 No poema a construção sonora das imagens por meio da assonância (uso rítmico das vogais) 

mostra no eixo estrutural a repetição do conflito, traduzindo no plano da palavra as interfaces do 

pânico, o “amor-vida” que paradoxalmente “funda” e “consome”. Amor que é fogo do inferno, mas 

é “melhor do que o céu”. Logo, apresenta conjuntamente o interdito e a transgressão. Esse tipo de 

construção sonora perpassa os vinte e dois poemas contidos em Poesia em pânico. Esse tipo de uso 

expressivo da linguagem cria uma relação de aproximação entre palavra poética e leitor, fusionados 

pelo tom, que traduz no ritmo a perturbação. Para ilustrar essa discussão sobre as tessituras 

expressivas da linguagem literária, retomamos a reflexão de Candido (2004) sobre a função 

humanizadora da literatura: 

 

A função da literatura está ligada à complexidade da sua natureza, que explica 

inclusive o papel contraditório, mas humanizador (talvez humanizador porque 

contraditório). Analisando-a, podemos distinguir pelo menos três faces: (1) ela é uma 

construção de objetos autônomos como estrutura e significado; (2) ela é uma forma 

de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos 

grupos; (3) ela é uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e 

inconsciente. (CANDIDO, 2004, p.176). 

  

Assim, A Poesia em Pânico é uma extensão das inquietações do autor perante o mundo, sendo 

a maneira pela qual o Murilo Mendes teve de se aproximar da representação divina e transcender os 

limites do seu campo de expressão, denunciando os seus medos, as suas angustias e as suas projeções 

para o futuro da humanidade, que vivia a transição de um século marcado por guerras e conflitos 

ideológicos, políticos e religiosos, que deturpavam todo o ideal de amor ao próximo que nitidamente 

o autor no decorrer dos vinte e dois (22) poemas que compõe essa obra pregava, assim como Jorge 

de Lima em sua A Pintura em Pânico, que pelo processo da intersemioticamente produz um diálogo 

pertinente com todas as diretrizes narrativas de Murilo Mendes, dando uma nova percepção àqueles 

conflitos que rotulam a identidade do homem do século XX, e que dentro de estéticas que ora flertam 

com o Cubismo ora flertam com o Surrealismo, expõe, denunciam e revelam a múltipla face que o 

pânico em todas as suas conjunturas, provoca no interior do homem. 

 

Jorge de Lima e a semiose do pânico 
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Nas fotomontagens45 que compõem o livro A Pintura em Pânico de Jorge de Lima,  

encontramos uma tentativa de sistematizar os sentimentos abstratos de um ser em pânico, que 

vislumbrando a ascensão das trevas no mundo pelos pecados do homem, desconstrói toda a percepção 

espacial das coisas com colagens aleatórias que expressam o mais singelo sentimento que autor tem 

em relação àquilo que cerca o seu plano de existência. 

Desse modo, Jorge de Lima se apropria do ideal cristão de associação com o divino para 

ilustrar as suas projeções sentimentais em relação ao mundo, que assim como em A Poesia em Pânico 

de Murilo Mendes, evidência as suas preocupações e sugere através da montagem, a relação do 

homem com temas bíblicos e apocalípticos. Sendo a poesia/arte a única forma de expressar e expurgar 

esses pecados que assolam o seu interior. Assim a partir dessa observação, é notório de se perceber 

que nesse diálogo entre as linguagens, já acontece o processo de tradução intersemiótica entre as 

obras, que se transmutam pelo elemento estético do autor, que em ambas mescla a narrativa bíblica 

com elementos da oralidade para montar as suas próprias imagens em relação àquilo que o cerca e 

causa inquietações, utilizando da estética Surrealista para potencializar estes sentimentos, pois o 

Surrealismo é uma extensão do elemento social e não só um produto onírico do ser. Reiterando essa 

discussão, PLAZA (2013) explica que: 

 

Por seu caráter de transmutação de signo em signo, qualquer pensamento é 

necessariamente tradução. Quando pensamos, traduzimos aquilo que temos presente 

à consciência, sejam imagens, sentimentos ou concepções (que, aliás, já são signos ou 

quase-signos) em outras representações que também servem como signos. Todo 

pensamento é tradução de outro pensamento, pois qualquer pensamento requer ter 

havido outro pensamento para a qual ele funciona como interpretante.  (PLAZA, 2013, 

p.18). 

 

Ainda nessa perspectiva, visualiza-se no poema O Exilado presente no livro A Poesia em 

Pânico de Murilo Mendes, essa premissa de angústia e medo na voz lírica dos versos em relação à 

máquina do mundo. Mostrando o quanto esse eu lírico vive exilado de tudo por não se enquadrar 

nessa realidade banal de robotização do trabalho e dissociação com a natureza, elementos 

denunciativos intersemióticos que também se fazem presentes em todo o cerne de A Pintura em 

Pânico, principalmente na fotomontagem da página 95 intitulada “O poeta trabalha”, que apresenta 

uma distribuição visual com uma película de tela na cor escura, ofuscando o seu fundo, mostrando 

um ambiente nublado e coberto por uma atmosfera hostil, comporta por um ser que notoriamente é 

um poeta, pois carrega uma lira consigo e está em prantos, sendo nesse caso uma metáfora da própria 

 
45 Fotomontagem é o processo (e resultado) de se fazer uma composição fotográfica ao cortar e reunir um número de 

outras fotografias. A imagem composta é às vezes fotografada para que a imagem final seja convertida de volta ao formato 

fotográfico. Um método similar, mas que não emprega filme, é realizado atualmente através de softwares de edição de 

imagem. Esta última técnica é chamada pelos profissionais de "compositing", também conhecida informalmente como 

"photoshopping". 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_fotogr%C3%A1fico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edi%C3%A7%C3%A3o_de_imagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edi%C3%A7%C3%A3o_de_imagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Photoshop
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condição de um dos pânicos que Jorge de Lima e de Murilo Mendes enfrentavam em seu espaço-

tempo: o pânico social. Como intersemioticamente é percebido na fotomontagem de Jorge e em um 

dos versos do poema O Exilado de Murilo: “meu corpo está cansado de suportar a máquina do 

mundo.Os sentidos em alarme gritam: O demônio tem mais poder que Deus”. (MENDES, 1995, 

p.287). 

 

 

Figura 1: O poeta trabalha. In: A pintura em pânico, 1943.  

 

 

O diálogo entre palavra e imagem é parte do processo de tradução do mundo que compõe a 

própria natureza da poesia. Em Pintura em pânico essa relação é acentuada inversamente. Bosi (1977) 

explica que esse processo de ressignificação intersemiótico da linguagem poética para a linguagem 

visual se dá pelo fato de que: 

 

A experiência da imagem, anterior à da palavra, vem enraizada no corpo. A imagem 

é afim à sensação visual. O ser vivo tem a partir do olho, as formas do sol, do mar, do 

céu. O perfil, a dimensão, a cor. A imagem é um modo da presença que tende a supri 

o contato direto e a manter, juntas, a realidade do objeto em si e a sua existência em 

nós. O ato de ver apanha não só a aparência da coisa, mas alguma relação entre nós e 

essa aparência: primeiro e fatal intervalo. (BOSI, 1977, p.13). 

 

Assim, a fusão entre a poesia e a imagem fundam as outras interfaces do pânico de Jorge de 

Lima e Murilo Mendes, que estão configuradas em mais dois pilares dialógicos: o pânico religioso e 

o pânico erótico. O religioso está ligado aos princípios básicos de correspondência ao divino, que não 

estão sendo aplicados pelo homem, gerando consequentemente o pânico interior, como vemos no 

poema O saque, que nos revela um eu lírico enfurecido por essas desobediências e em martírios por 

não se equiparar a consistência divina, diálogo que intersemioticamente está presente na 

fotomontagem da página 99, intitulada “O anunciador da catástrofe”, que ressignifica a mensagem 

do poema ao construir a sua relação de sentido pela representativa da Pomba, que segundo crença 

cristã, simboliza a paz e a comunhão dos santos, mecanismo que se faz pertinente na construção do 
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signo e na sua operação de semiose nas fotomontagens com os poemas, pois “como sistema-padrão 

organizado culturalmente, cada linguagem nos faz perceber o real de forma diferenciada, organizando 

nosso pensamento e construindo nossa consciência”. PLAZA (2013, p.19). 

Um dado curioso é a posição pela qual a Pomba está disposta, sendo totalmente 

desproporcional com a sua funcionalidade divina, já que a Pomba tende a anunciar os bons tempos 

para o homem, assim como a bíblia descreve no capitulo oito (08) do livro de Gênesis do Velho 

Testamento, onde afirma que Noé, esperando em sua arca o fim do dilúvio, manda inúmeras vezes 

um pássaro mensageiro para ver se as águas haviam baixado, tendo ao final sucesso, pois o pássaro 

trouxe consigo um ramo, representando o fim do diluvio.  

Contudo na fotomontagem de Jorge de Lima vê-se o oposto, nesse caso, o pássaro está inerte 

entre estruturas sólidas, que ora lembram tetos de casas, ora lembram túmulos, dando a impressão de 

que bons tempos não estão por vir, que associados aos versos de Murilo Mendes (O saque), induzem 

que isto é a consequência dos pecados do homem: “Quebrei a comunhão dos santos. Que me trazem 

os homens? Escrevem apenas o mal e o terror no livro da vida”. (MENDES, 1995, p. 288). 

 

 

Figura 2: “O anunciador de catástrofes”, In: A pintura em pânico, 1943. 

 

Por fim tem-se o pânico em relação à carne, ou seja, o pânico provocado pelos desejos eróticos 

que povoam os poros do homem no início do século XX, que vislumbrando com as quebras de tabus 

sociais, morais e principalmente religiosos, torna-se mais propenso a se levar pela onda frenética de 

transgressão da sua própria conduta. E dentro da ótica de Jorge de Lima em suas fotomontagens, esse 

pânico se configura e é encontrado de maneira mais recorrente, pois dadas as circunstâncias pelas 

quais os demais pânicos causavam e exerciam no âmbito social e na vida do autor, havia um receio 

de cair nas graças da libertinagem e se deixar levar pelos prazeres mundanos, subvertendo assim todos 

aqueles princípios morais instituídos pela sociedade e principalmente pela igreja, que entre outras 

coisas, afirmava que caso houvesse uma violação dessas diretrizes, a entrada depois da morte no reino 

dos céus não seria possível, pois seguindo a crença bíblica, só conseguirá entrar no reino dos céus, 
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aquele que for puro de corpo, alma e não estiver corrompido pelo mal, sendo este o principal motivo 

que vem afastado o homem de Deus, como no poema Meu Duplo de Murilo Mendes, que restaurando 

todas as aflições que Jorge de Lima apresenta na fotomontagem da página 55, possibilita o leitor a ter 

uma noção mais impactante da áurea que circundava o consciente dos poetas, num elo dialógico que 

é próprio das linguagens universais, que buscando comunicar-se com o todo, tornam as suas vozes 

uníssonas, assim como Barros (1994) afirma: 

 

Nessa perspectiva, o sujeito deixa de ser o centro da interlocução que passa a estar 

não mais no eu nem no tu, mas no espaço criado entre ambos, ou seja, no texto. 

Descentrando o sujeito divide-se, cinde-se, torna-se um efeito da linguagem, e sua 

dualidade encaminha a investigação para uma teoria dialógica da enunciação. 

(BARROS, 1994, p.3). 

 

Meu Duplo trata-se do poema mais intenso de A Poesia em Pânico, com um eu lírico que 

abala as estruturas poéticas e soa com seu grito polifônico de repúdio tudo aquilo que descontrói a 

perfeição divina da sua natureza. Contemplando em sua verborragia, os dois lados da mesma moeda 

que formam o homem: a libra que balança entre o bem e o mal e tende, caso haja descompasso, a 

catástrofe interior. E esses elementos narrativos descritos nos versos do poema, intensificam o campo 

de percepção espacial e imagética das coisas a partir da fotomontagem da página 55 de A Pintura em 

Pânico, que mostram as figuras bíblicas de Caim e Abel ao lado de uma silhueta feminina, que está 

anatomicamente distorcida e só revela à parte de baixo do corpo humano, fornecendo traços que 

fazem alusão à figura bíblica de Eva (mãe de Caim e Abel), que foi a principal responsável segundo 

a crença bíblica, pela destruição do Jardim do Éden e de uma progressão de vida perfeita e eterna ao 

comer o fruto proibido da árvore da ciência, que carregava consigo o conhecimento do bem e do mal. 

Além disso, as colagens da fotomontagem fazem referência às outras duas figuras das crenças 

culturais do homem: Afrodite, que segundo a mitologia grega, é a deusa do amor, da beleza e da 

sexualidade e a deusa Vênus, da mitologia romana, que assim como Afrodite, é a deusa do Amor e 

da Beleza. O elemento erótico do pecado e da vida representados nos poemas e nas fotomontagens 

estão presentes na arte clássica, como podemos observar nos exemplos abaixo: 

 



 

296 

 

 

 

 

Assim, dentro da 

 

 

Asssim, dentro das  características discutidas e das percepções reveladas nos versos de Meu 

Duplo e nas peculiaridades da fotomontagem “Caim e Abel” da página 55, pode-se dizer que as 

figuras de Caim e Abel representam as duas faces do homem, que corrompido desde o ventre pelos 

pecados da carne, semeiam o fruto da discórdia e da perversão, bem como o eu lírico em Meu Duplo 

busca reafirmar, englobando elementos da mitologia pagãpara intensificar essa mensagem e expressar 

os seus sentimentos perante a esse pânico:“tenho pena do meu sexo que não é independente. Que é 

ligado ao meu coração e ao meu cérebro”. (MENDES, 1995, p.305-306). 

 

Figura 6: Caim e Abel. In: A pintura em pânico, 1943. 

 

Ainda seguindo essa perspectiva, percebe-se como o processo de tradução como poética 

sincrônica se faz presente nas duas obras, já que como Plaza (2003) discute, a tradução como poética 

sincrônica é um processo espacial que vai realizar as suas recriações alicerçadas na historicidade e 

pelo desenvolvimento dialógico das linguagens verbais, nesse caso dentro da maturação da criação 

literária ou artística. Pois de acordo com Barros (1994), cada linguagem possui um caráter ideológico, 

Figura 5:Cópia de uma 

escultura romana do século II 

d.C. localizada no Museu 

Arqueológico Nacional de 

Atenas. 

Figura: 3  Adão e Eva. 

Mabuse, século XVI. 

Figura 4:O Nascimento de 

Vênus (recorte) de Sandro 

Botticelli, c. 1485. 
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que dialogicamente está interligado com outras linguagens não verbais (como as artes plásticas e 

visuais, o cinema, a dança, a música etc.) por meio do sentido, numa espécie de “rede eletrônica”. 

Portanto, já que a tradução é um processo de transformação natural do homem, a tradução 

como poética sincrônica é um estágio de ressignificação das manifestações produzidas pelo homem 

se seu espaço-tempo, que interliga os seus discursos (vozes) pela relação espacial dessas linguagens, 

assim como é observado nos poemas de Murilo Mendes e nas fotomontagens de Jorge de Lima, que 

estabelecendo esse procedimento tradutor, amalgamam suas linguagens para atribuem novas 

percepções ao seu leitor. 

 

Conclusão 

 

Considerando todos os pressupostos discutidos no recorrer deste artigo científico, percebe-se 

como o processo de tradução como poética sincrônica se faz presente nas duas obras, que recriam os 

discursos ideológicos a partir de outras leituras, que são simbolizadas de maneira dialógica pela 

linguagem da poesia enquanto imagem criada pela palavra e da poesia enquanto imagem criada pela 

fotomontagem.  

Nesse sentido, já que a tradução é um processo de transformação natural do homem, a tradução 

como poética sincrônica é um estágio de ressignificação das manifestações produzidas pelo homem 

se seu espaço-tempo, que interliga os seus discursos (vozes) pela relação espacial dessas linguagens, 

assim como é observado nos poemas de Murilo Mendes em A poesia em pânico e nas fotomontagens 

de Jorge de Lima em A pintura em pânico, que estabelecendo esse procedimento tradutor, 

amalgamam essas linguagens para atribuem novas percepções ao seu leitor do pânico generalizado 

que corroía as suas óticas sensoriais em relação a fatores políticos, sociais, morais, sexuais e artísticos 

que agitavam as estruturas de seus tempos. 
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Introdução 

Engrenagem fundamental na construção do pensamento religioso, que tornou o homem um 

ser cultural por contribuir com o ruminar civilizatório desde os primórdios, o mito pode ser encarado 

tanto como uma das metades da linguagem, sendo, portanto, um dos meios que o homem encontra 

para expressar-se e entender os aspectos humanos e da natureza que o cerceiam, quanto como um 

conglomerado de narrativas de caráter fabulístico, que têm como proposta se utilizar de tramas que 

tratam do divino para explicar fenômenos naturais e inerentes à raça humana, através de seres que 

são chamados por Eliade em Mito e Realidade (2016) “Entes Sobrenaturais”; podendo servir também 

para fazer com que a sociedade sinta-se próxima à história de seus antecessores, a exemplo da 

composição da Eneida, de Virgílio, onde o poeta une figuras políticas e mitológicas constantemente. 

Por deter tamanha pluralidade podemos afirmar que não é possível enquadrar o mito em quaisquer 

definições que forneçam uma acepção una, pois, como diz Ruthven em O Mito (2010): “os mitos têm 

uma qualidade que Wallace Stevens atribuiu à poesia, num aforismo meticulosamente evasivo: 

conseguem resistir à inteligência”. 

Não obstante, ao tratarmos de uma tradição primitiva – no sentido de que fora preceptora do 

mundo que conhecemos – é necessário que encaremos o mito como a narração de algo que existiu 

em dado momento da história, pois a relação entre mito e fantasia é hodierna. Situando-nos no mundo 

greco-romano arcaico propriamente dito, de onde extraimos o corpus da pesquisa, observamos que 

há diversas semelhanças entre as mitologias grega e romana, fazendo com que as tradições 

mitológicas de uma sociedade estejam presentes na literatura da outra – tal fenômeno se deve ao fato 

de que, durante a expansão do Império Romano, por volta do ano 146 a.C., da derrota de Corinto, 

Roma domina a Grécia e assimila muito de sua cultura, por este motivo, também, o latim se torna 

uma língua literária, a partir de Virgílio, por volta do séc III a.C.  
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47 Doutora em Letras pela UFPB e professora do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da mesma instituição. 

E-mail: lucena25@hotmail.com 
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Observando as narrativas que compõem o corolário de obras da literatura greco-romana, 

percebemos que a maioria se inicia in medias res, em meio aos acontecimentos; a Ilíada, de Homero, 

por exemplo, não se inicia com a explicação da causa para a Guerra de Troia, ao contrário, já nos é 

apresentada a imagem dos aqueus48 padecendo por conta da ira de Apolo49, da mesma forma que 

Édipo Tirano, de Sófocles, se inicia com a cidade em caos por conta das consequências advindas das 

ações tomadas por Édipo, que estão presentes apenas no mito e só aparecem na peça através de 

flashbacks, caracterísitca que demonstra o distaciamento entre o mito – nas mais variadas vertentes – 

e a obra de arte produzida a partir dele, pois todo tipo de arte exige uma forma, e o mito, per se, 

transcende quaisquer modelos estéticos, alimentando-se constantemente da religiosidade e da 

tradição oral. 

Tendo em vista que restauramos parcela significativa da literatura greco-romana, seria 

racional pensar que podemos capturar a essência de sua cultura, porém, como bem suscita Junito 

Brandão no capítulo II, volume I, de Mitologia Grega (2015), os escritos e demais achados 

arqueológicos aos quais temos acesso não explicitam, a saber, a forma como os rituais ligados aos 

mitos narrados se realizavam, e assim perdemos parcela significativa de sua importância na sociedade 

da época, pois através dos ritos que se concebe o caráter religioso do mito, e apenas deste modo 

podemos enxergá-lo em sua completude.  

Apesar de não encontrarmos nenhuma espécie de manual de práticas religiosas e celebrações 

ritualísticas, a estrutura das obras da literatura greco-romana, construídas a partir de rigorosos padrões 

estilísticos, repletos de recursos miméticos e rítmicos, que auxiliam na prolação, induzem o leitor a 

perfazer um ritual durante sua leitura, seja por conta da repetição de um verso, a existência de muitos 

prólogos e proêmios, separando os núcleos narrativos da trama, ou uma métrica cadenciada em ritmos 

mais populares – como o Senário Iâmbico, muito utilizado nas fábulas. 

Partindo do pressuposto de que os hinos encaixam-se com maestria nas características 

supracitadas, por terem como marca um refrão repetitivo e uma métrica bem elaborada, uma vez que 

eram confeccionados para a cantoria nos louvores aos deuses aos quais fossem destinados, 

proporemos uma tradução para o Pervigilium Veneris, um hino à deusa Vênus de autoria 

desconhecida que se encontra metrificado no sistema de Setenário Trocaico Cataléptico – formado 

por versos divididos em 7 pés, confeccionados em sua maioria por troqueus, espondeus e dáctilos, 

finalizado sempre com um pé órfão, de apenas uma sílaba. Quanto da estrutura do trabalho, primeiro 

abordaremos um pouco da história para que o texto tenha sido estabelecido filologicamente, 

contextualizando o tema do qual tratará; em seguida, explicitaremos como funciona o sistema de 

 
48 Termo utilizado para nomear os gregos. 
49 Filho de Zeus ou Júpiter, detentor do oráculo de Delfos, que conquistou após derrotar Píton, cobra gigante também 

chamado de dragão em algumas tradições. 
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metrificação utilizado pelo poeta e, alfim, forneceremos uma tradução comentada até o verso 35 do 

hino, anexando a tradução corrida do excerto ao final do trabalho. Para tanto, utilizaremos, dentre 

outros, Brandão (2015), Cassirer (2013), Ruthven (2010) e informações históricas extraídas do livro 

La Veillée de Vénus: PERVIGILIVM VENERIS, por Robert Schilling.  

 

1. PERVIGILIUM VENERIS: Estabelecimento Filológico e Estrutura do Poema 

O Pervigilium Veneris, como fora supracitado, é um hino à deusa Vênus, seu título significa 

“Vigília de Vênus” e é de autoria desconhecida. O mote do hino é vangloriar a deusa, comemorando 

a todo instante seu nascimento e todas as benesses que este traz à natureza, pois, seguindo a tradição 

hesiódica, o autor vai construir a cena de Vênus saindo das águas enquanto a natureza cresce por onde 

ela passa, pondo o nascimento da deusa concomitante ao da primavera, o que ainda corrobora com a 

tese científica de que tudo proveio do mar. Vênus, então, é a deusa símile a Afrodite grega, no panteão 

romano, sendo portanto a deusa do amor erótico, da pulsão sexual e da disseminação da vida, e todas 

essas facetas serão exploradas ao longo do hino, como dito por Schilling na página 7 da introdução 

de La Veillée de Vénus: “É ela o poder cósmico da procriação. É ela a mãe dos romanos e dos césares. 

É ela o princípio da fecundidade dos campos. É ela a soberana dos pássaros e do animais.” (tradução 

própria). 

O poema já passou por diversos estudos, e ao longo dos anos muitos filólogos estabeleceram 

o texto de acordo com os conceitos que melhor se encaixassem nos manuscritos que foram sendo 

descobertos. As principais etapas da história do poema ocorrem nos anos de 1577, quando Pierre 

Pithou, responsável pela edição princeps do hino, descobriu o Pervigilium Veneris em dois 

manuscritos diferentes; 1619, quando Claude de Saumaise encontra outro manuscrito, e 1871, quando 

Karl Schenkl assina uma versão que estabelece e que vai ser muito utilizada por Clementi, cerca de 

60 anos depois. Embora Pithou tenha sido o primeiro editor do texto, não foi o primeiro a descobri-

lo; no ano de 1507, Erasmus vai morar em Veneza e descobre um manuscrito do Pervigilium Veneris 

vindo de uma antiga biblioteca francesa, e passa a chamá-lo de “les Printemps: carmen de VERE”. 

Erasmus também atribui o poema a Catulo, numa tentativa de conferir-lhe autoria, como é mostrado 

na página 10 da introdução do La Veillée de Vénus: “Enfim, Erasmus, de acordo com Gyraldi, atribui 

o poema a Catulo, sobre a fé do mesmo manuscrito” (tradução própria). No ano de 1545, Giglio 

Gregorio Gyraldi de Ferrare estabelecerá um texto através do mesmo manuscrito utilizado por 

Erasmus, o qual utilizaremos para tradução e análise neste breve estudo. 

O hino é composto por 93 versos, dos quais um se repetirá onze vezes, de forma a dividir o 

poema em blocos temáticos diferentes, dividindo a história contada em diversas etapas, então a frase: 

“Cras amet qui nunquam amauit quique amauit cras amet!”, que traduzimos por: “Amanhã ame quem 

nunca amou e quem amou ame amanhã!”, vai se repetir nos versos 1, 8, 12, 27, 36, 48, 57, 68, 75, 80 
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e 93; podemos observar que ele tanto vai iniciar quanto finalizar o hino, servindo como espécie de 

refrão e atribuindo-lhe uma melodia constante, assegurada pela métrica.  

 

2. PERVIGILIUM VENERIS: Metrificação  

Primeiro é necessário entender que a escanção dos poemas em latim é feita por pés, não por 

sílabas como no português. Os pés são conjuntos de sílabas que se dividem conforme a quantidade 

das vogais, que podem ser longas ou breves, a depender da natureza da palavra e da posição dela no 

verso. Existem vários tipos de pés que podem ser utilizados em diversas configurações, mas no caso 

deste hino é mais comum encontrarmos o troqueu, pé formado por uma sílaba longa e uma breve, da 

esquerda para a direita, e o espondeu, formado por duas sílabas longas. 

Conforme mencionado na introdução, o Setenário Trocaico Cataléptico é uma configuração 

de metrificação na qual os versos são formados por sete pés e por uma sílaba solta, a qual chamamos 

pé cataléptico. Numa configuração de Setenário Trocaico Cataléptico perfeito, os sete pés seriam 

troqueus e a última sílaba poderia ser longa ou breve, sem causar problemas na hora de metrificar. 

Porém, como a língua é sibilante e o sistema permite determinadas alterações, poderemos encontrar 

ao longo do hino alguns pés diferentes, como o dáctilo, que é formado por uma sílaba longa e duas 

breves (sempre da esquerda para a direita), o espondeu, citado acima, e o anapesto, formado por duas 

sílabas breves e uma longa. 

No decorrer do hino, perceberemos que há uma estrutura que tende a se repetir, e, para ilustrá-

la, destacarei o 5º verso: Crās ă|mōrūm| Cōpŭ|lātrīx || īntĕr| ūmbrās| ārbŏ|rūm. Esse modelo se repetirá 

nos versos 7, 11, 13, 14, e outros, havendo variações apenas no pé cataléptico. Como havíamos dito, 

o espondeu aparece de forma preponderante no hino, então temos: Crās ă|mōrūm| Cōpŭ|lātrīx, após 

esse pé faz-se dois recortes, pois se trata do ponto central do verso, o qual chamamos hemistíquio, 

uma espécie de cesura mas bem pontual, dividindo o verso igualmente. Continuando, temos: īntĕr| 

ūmbrās| ārbŏ|rūm, onde observamos novamente a alternância entre troqueus e espondeus, e o “rum” 

cataléptico.  

É importante salientar que a metrificação é muito importante para esse poema, porque era 

feito para ser cantado, provavelmente, como o título anuncia, numa vigília feita à Vênus, e é a métrica 

que dita o ritmo do canto. Poemas como Ilíada, Odisseia,Eneida... todos eles têm uma métrica 

específica e um ritmo a ser entoado, num sistema diferente, de Hexâmetro Dactílico, que era utilizado 

tanto nas epopeias gregas quanto nas romanas, onde os versos são divididos em 6 pés, dos quais o 

quinto será sempre um dáctilo, mas eram confeccionados para uma cultural oral, da mesma forma 

que o Pervigilium Veneris foi, e por isso os recursos miméticos eram importantes, pois auxiliavam na 

memorização e na prolação dos aedos, rapsodos ou bardos, tornando a recepção de tais obras mais 
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agradável ao público e facilitando o papel do orador, que precisaria decorar a obra para que pudesse 

cantar, principalmente no período anterior ao advento da escrita. 

 

3. PERVIGILIUM VENERIS: Tradução comentada 

 

Realizaremos a exposição e análise da tradução proposta até o verso 35 do hino, separando os 

excertos de acordo com os blocos temáticos que o refrão sugere, anexando, ao final do artigo, a 

tradução completa em texto corrido, a fim de melhorar o acesso a ela. 

 O primeiro bloco temático, que se estende do verso 1 ao 7, tratará do surgimento da primavera 

e das ações de Vênus que contribuíram para o florescimento e a disseminação da vida, todas as 

funções da deusa estão sendo representadas em ligação constante com a natureza, demonstrando que 

ela atua no ordenar do cosmos e no desabrochar da natureza, atribuindo-lhe poderes que vão além do 

erotismo e do prazer sexual, ainda que a cópula seja estimulada constantemente, está servindo aí para 

a proliferação das espécies e a ordenação cósmica, vejamos: 

Tradução proposta 

Amanhã ame quem nunca amou e quem amou ame amanhã! 

 

Primavera nova, primavera já canora; na primavera nasceu o orbe, 

Na primavera concordam os amores, na primavera casam-se os pássaros 

E o bosque estende a coma das águas maritais. 

Amanhã, entre as sombras das árvores, a Copulatriz dos amores   5 

Entrelaça as verdejantes cabanas de rebento mírteo; 

Amanhã, firmada no trono sublime, Dione profere as leis. 

 

O primeio apontamento a ser feito é a respeito do “canora”, que no latim está “canorum” (cf. 

Anexo I), apesar de não ser uma palavra recorrente, é a melhor opção para elucidar que a primavera 

já nasceu melodiosa, harmoniosa, e por isso logo após se fala nos pássaros, para demonstrar essa 

figura da primavera nascendo e trazendo consigo a harmonia, e por este motive se diz que o orbe 

nasceu na primavera. Nós temos que “Na primavera concordam os amores; na primavera casam-se 

os pássaros”, e nesse verso aparece a primeira ideia da Vênus disseminadora, copuladora, porque os 

amores concordarem e os pássaros casarem relata nada mais que a disseminação da vida, a 

proliferação. 

Observamos que o poeta utiliza bastante o advérbio “vere”, que advém do ablativo da palavra 

“Ver, veris (n)”, da terceira declinação, que significa primavera, então ele o repete várias vezes para 

constantemente mostrar que tudo passou a existir por causa da primavera, podendo ser visto como 

um advérbio ora causal ora instrumental, denotando que tudo ocorreu tanto por causa da primavera 

quanto através dela, restringindo toda pulsão criadora e ordenadora à primavera. 

No verso 5, ele cita Vênus pela primeira vez, utilizando a palavra que em latim é “Copulatrix” 

(cf. Anexo I), e traduzimos por “Copulatriz” pois, embora não haja tal palavra em português, temos 
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exemplos como “nutriz, aquela que nutre” e “imperatriz, aquela que impera”, então, para manter a 

forma e denotar esse sentido mais específico, optamos por traduzir como “Copulatriz”, sendo, na 

verdade, uma espécide de transliteração. Acreditamos que ele utilize tal termo para designá-la como 

sendo aquela que exorta a cópula constantemente. 

O refrão “Cras amet qui nunquam amauit quique amauit cras amet!” se repetirá no verso 8, 

iniciando o próximo bloco do hino: 

Tradução proposta 

Amanhã ame quem nunca amou e quem amou ame amanhã! 

 

Então, do cruor superno do globo de espumas, 

Entre cerúleas tropas e bípedes cavalos,   10 

A partir de suas ondas, o mar fez Dione undante. 

 

Esse trecho, apesar de curto, é bem importante para o hino, pois é aqui que ele retrata o 

nascimento da deusa propriamente dito, quando fala do cruor superno, está remetendo ao sangue 

jorrado do falo de Urano, o titã que representa o Céu, que é pai de Afrodite/Vênus na tradição 

hesiódica. Então, o cruor é o sangue, spumeo globo são as espumas das águas do mar, bolhas de água 

que se juntaram ao sangue e ao esperma de Urano e geraram Vênus. Esse “Dionen”, que aparece no 

verso 11 (cf. Anexo I), com terminação em “n” é na verdade uma forma do acusativo emprestada do 

grego, seria o “v (ni)” da língua grega; o empréstimo do ‘ni’ e a retomada à tradição estabelecida por 

Hesíodo, na Teogonia, reafirmam essa ligação entre os mitos gregos e romanos. 

O próximo trecho, mais longo que os anteriores, estende-se do verso 12 ao 26, mas iremos 

nos ater à passagem dele que se inicia no verso 20, que segue: 

Tradução proposta 

Aquele humor, que os astros rorejam pela noite serena, 

Pela manhã, desata os virgens botões em umente peplo 

Ela própria ordena, pela manhã, que virgens rosas úmidas se casem: 

Criadas do sangue de Cípris e dos beijos de Amor 

E das gemas e das chamas e dos sóis púrpuros 

Amanhã a esposa não terá vergonha de solver num único voto o rubor que,   25 

Coberto, escondia-se com veste ígnea. 

 

No verso 21, podemos encontrar uma metáfora de teor sexual, pois quando ele fala dos 

“virgens botões”, pode estar falando tanto dos seios de Vênus quanto das flores. Apesar de a 

virgindade não estar ligada à Vênus, essa imagem dos botões sendo revelados, desatados, pode ser 

vista tanto como Vênus desvelando seu próprio corpo quanto como as flores se abrindo para brotar. 

Quando ele fala do peplo pode estar se referindo tanto à forma como a flor fica, fechada para se abrir 

com a chegada da luz, quanto a roupa que Vênus estaria vestindo antes de desnudar-se. 

No verso 22 há a tradução de um verbo no perfectum pelo infectum, o verbo seria “iussit” (cf. 

Anexo I), que é a 3ª pessoa do singular do presente do indicativo perfectum do verbo ‘iubĕō, iubēre’, 

da 2ª conjugação, e traduzimos por infectum por causa dos outros verbos, que estavam todos no 
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infectum, então, para não quebrar o ritmo do texto, se fez necessário que traduzíssemos de tal forma. 

Muito provavelmente o poeta manteve na forma perfectum por um motivo que chamamos de gratia 

metri, para preservar a métrica do poema. 

Entre os versos 25 e 26 encontramos outra metáfora, pois o rubor do qual ele vai falar pode 

ser visto tanto como a cor das pétalas rubras quanto como o fogo da excitação de Vênus, 

principalmente porque ele diz que o rubor estava escondido com veste ígnea, embasando uma 

interpretação mais sexual dos versos. 

O último bloco narrativo que analisaremos se estende do 27 ao 35, e segue da seguinte forma:  

Tradução proposta 

Amanhã ame quem nunca amou e quem amou ame amanhã! 

 

A própria deusa ordena ir as Ninfas pelo bosque mírteo: 

O menino companheiro vai com as moças; nem também esse Amor 

Pode ser creditado ocioso, se tiver transportado as flechas,   30 

Ide, Ninfas, o Amor é ocioso, ele possuiu as armas, 

Inerme é ordenado ir, nu é ordenado ir, 

Nem pelo arco nem pela flecha nem pelo fogo o Amor ofenderia, 

Mas também, Ninfas, acautelai-vos, porque o Cupido é belo: 

Quando o Amor está nu, igualmente está todo em armas.   35 

 

Podemos notar que neste excerto há um enfoque maior no poder do Amor que é regido por 

Vênus, fazendo menção a Cupido que, em determinadas tradições, é seu filho, mostrando que ainda 

que pareça despido e inerme, o Amor está sempre armado, demonstrando o tamanho do poder que a 

deusa possui, uma vez que Cupido é tido como instrumento do poder de Vênus, infligindo a paixão 

ao coração dos homens, como observamos na tradição que Ovídio estabelece nas Metamorfoses, onde 

a própria Vênus afirma: “Filho, minha arma, meu braço e meu poder! / Pega, Cupido, nesses dardos 

com que tudo vences.” (Livro V, vv. 365-366).  

No desfecho dessa passagem, o autor faz-nos conceber que o Amor é irredutível e voraz, não 

se pode fugir, ainda que não se perceba, ainda que chegue despojado de armas, despido, jamais será 

vencido, fazendo com que os poderes de Vênus alcancem dimensões ainda maiores, pois a imagem 

que passa é a de que a deusa é onipotente, pois não precisa de nada para ofender, expressado a partir 

do verbo “laedō, laedere”, da 3ª conjugação, no verso 33 (cf. Anexo I). 

 

Considerações Finais 

Durante a análise do excerto exposto do Pervigilium Veneris, buscamos extrair a significação 

da deusa para a socidade romana da época em que foi escrito – o que estima-se ter ocorrido por volta 

do século IV d.C. – destacando os momentos que citam os seus domínios e suas funções, tentando 

mapear os momentos de convergência entre as tradições das mitologias grega e romana, fenômeno 

recorrente na literatura desse povo, sobretudo na literatura romana que surgiu posterior ao ano 146 

a.C. 
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Concebemos então que Vênus era muito glorificada pela proliferação da natureza e tida como 

uma deusa disseminadora, que atuava na natureza estimulando a cópula, servindo como grande pulsão 

sexual do cosmos, logo, tudo que existia era atribuído a ela. Como se trata de uma pesquisa em 

andamento, podemos encerrar a discussão com a projeção de dois tópicos que chamaram nossa 

atenção e serão trabalhados mais adiante: 1) a metrificação do poema é rica em detalhes e marcas 

estilísticas do autor, que nos permitem entendê-lo, e tais características acabam por serem 

responsáveis por seu estado de autoria desconhecida, por não combinarem com o estilo dos poetas já 

conhecidos; 2) mais adiante, a partir do verso 69, Vênus é vista como precetora dos romanos, 

corroborando com a tradição adotada por Virgílio na Eneida, onde ela é mãe de Enéias, que é o 

fundador mítico de Roma. 

Alfim, notamos que o Pervigilum Veneris, tal qual outros poemas romanos, tem também como 

propósito tratar da glória de roma, ainda que de maneira velada, mencionando de Rômulo a César, e 

colocando Vênus como mater da natureza, dos homens, dos animais, e de Roma. 
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ANEXO I 

 

Texto original, vv. 1-35: 

Cras amet qui nunquam amauit quique amauit cras amet! 

 

Ver nouum, uer iam canorum; uere natus orbis est, 

Vere concordant amores, uere nubunt alites, 

Et nemus comam resoluit de maritis imbribus. 

Cras amorum Copulatrix inter umbras arborum                         5 

Implicat casas uirentis de flagello myrteo, 
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Cras Dione iura dicit fulta sublimi throno. 

 

Cras amet qui nunquam amauit quique amauit cras amet! 

 

Tunc cruore de superno spumeo globo 

Caerulas inter cateruas inter et bipedes equos                          10 

Fecit undantem Dionen de marinis imbribus. 

 

Cras amet qui nunquam amauit quique amauit cras amet! 

 

Ipsa gemmis purpurantem pingit annum floridis, 

Ipsa surgentes papillas de Fauoni spiritu 

Vrget in nodos tumentes; ipsa roris lucidi,                               15 

Noctis aura quem relinquit, spargit umentis aquas. 

Et micant lacrimae trementes de caduco pondere: 

Gutta praeceps orbe paruo sustinet casus suos. 

En pudorem florulentae prodiderunt purpurae: 

Vmor ille, quem serenis astra rorant noctibus,                        20 

Mane uirgineas papillas soluit umenti peplo. 

Ipsa iussit mane ut udae uirgines nubant rosae: 

Facta Cypridis de cruore deque Amoris osculis 

Deque gemmis deque flammis deque solis purpuris, 

Cras ruborem, qui latebat ueste ignea,                                    25 

Vnico marita uoto non pudebit soluere. 

 

Cras amet qui nunquam amauit quique amauit cras amet! 

 

Ipsa Nymphas diua luco iussit ire myrteo: 

It Puer comes puellis; nec tamen credi potest 

Esse Amorem feriatum, si sagittas uexerit.                              30 

Ite, Nymphae, posuit arma, feriatus est Amor! 

Iussus est inermis ire, nudus ire iussus est, 

Neu quid arcu neu sagitta neu quid igne laederet, 

Sed tamen, Nymphae, cauete, quod Cupido pulcher est: 

Totus est in armis idem quando nudus est Amor.                      35 

 

Tradução proposta, vv. 1-35:  

Amanhã ame quem nunca amou e quem amou ame amanhã! 

 

Primavera nova, primavera já canora; na primavera nasceu o orbe, 

Na primavera concordam os amores, na primavera casam-se os pássaros 

E o bosque estende a coma das águas maritais. 

Amanhã, entre as sombras das árvores, a Copulatriz dos amores                           5 

Entrelaça as verdejantes cabanas de rebento mírteo; 

Amanhã, firmada no trono sublime, Dione profere as leis. 

 

Amanhã ame quem nunca amou e quem amou ame amanhã! 

 

Então, do cruor superno do globo de espumas, 

Entre cerúleas tropas e bípedes cavalos,                                                                 10 

A partir de suas ondas, o mar fez Dione undante. 
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Amanhã ame quem nunca amou e quem amou ame amanhã! 

 

Ela própria pinta os anos purpurantes com floridas gemas, 

Ela própria preme os surgentes botões em nós entumecidos 

Com o sopro do Favônio; Ela própria, do orvalho lúcido,                                       15 

Que o eflúvio da noite deixa para trás, esparge as águas umentes. 

E, do peso que cai, agitam-se trementes lágrimas: 

A gota inclinada sustém suas quedas no pequeno orbe. 

Eis que os púrpuros ramalhetes propagaram pudor. 

Aquele humor, que os astros rorejam pela noite serena,                                           20 

Pela manhã, desata os virgens botões em umente peplo. 

Ela própria ordena, pela manhã, que virgens rosas úmidas se casem: 

Criadas do sangue de Cípris e dos beijos de amor 

E das gemas e das chamas e dos sóis púrpuros, 

Amanhã a esposa não terá vergonha de solver num único voto o rubor que,           25 

Coberto, escondia-se com veste ígnea. 

 

Amanhã ame quem nunca amou e quem amou ame amanhã! 

 

A própria deusa ordena ir as Ninfas pelo bosque mírteo: 

O menino companheiro vai com as moças; nem também esse Amor 

Pode ser creditado ocioso, se tiver transportado as flechas,                                       30 

Ide, Ninfas, o Amor é ocioso, ele possuiu as armas, 

Inerme é ordenado ir, nu é ordenado ir, 

Nem pelo arco nem pela flecha nem pelo fogo o Amor ofenderia, 

Mas também, Ninfas, acautelai-vos, porque o Cupido é belo: 

Quando o Amor está nu, igualmente está todo em armas.                                            35 
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OBRA VIAGEM SOLITÁRIA: MEMÓRIAS DE UM TRANSEXUAL TRINTA ANOS 
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Introdução 

 

O livro Viagem Solitária: memórias de um transexual trinta anos depois, trata-se de uma 

escrita autobiográfica escrita por João W. Nery, composta por quatro partes essenciais: desencontros, 

descobertas, metamorfose e paternidade. Na primeira percebemos no relato do autor-personagem do 

livro o desencontro estabelecido entre o seu sexo de nascença (feminino) e o sexo pretendido pelo 

mesmo (masculino), tendo em vista a sua condição de ser um sujeito transmasculino; Na segunda, o 

autor-personagem descobre em Paris a sua real situação (transexual) por meio de uma revista 

chamada sexualité, na qual existia uma reportagem sobre as cirurgias que promoviam a 

transgenitalização, mostrando em específico o processo realizado da mudança de sexo de homem 

para mulher; Na terceira, João W. Nery relata os processos que o mesmo realizou para se tornar 

homem, partindo dos processos cirúrgicos enfrentados para tal obtenção; Na quarta e última parte 

temos a questão da paternidade vivenciada por João W. Nery, quando o mesmo assumiu-se enquanto 

pai (adotivo) do seu filho Yuri, sendo este concebido por sua antiga companheira Lola.  

 Sabemos que as autobiografias eram desconsideradas enquanto gênero tipicamente literário, 

entretanto, muitos estudiosos da Literatura ao primarem pelo estudo da crítica literária pautada nos 

modelos autobiográficos conseguiram seu devido respaldo neste campo de estudo.  

Lejeune (2008) foi um dos principais teóricos acerca da escrita autobiográfica, tal autor desenhou 

uma tabela de classificações levando em consideração duas variáveis: homonímia e heteronímia entre 

narrador-personagem e autor, sendo tais recursos indispensáveis na classificação do pacto romanesco 
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Linguística Aplicada ao ensino de língua materna pela mesma instituição e em Fundamentos da Educação pela 

Universidade Estadual da Paraíba, mestranda em Literatura e Interculturalidade pela Universidade Estadual da Paraíba 
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e do pacto autobiográfico. No primeiro caso não existe coincidência de nomes entre o autor do livro 

e o personagem sendo estes heterônimos, entretanto, esta condição é sine quoi non para a realização 

do pacto autobiográfico, no qual o autor do livro tem o seu nome na capa do livro, tendo o personagem 

principal este mesmo nome consistindo assim na homonímia.  

 Para Lejeune (op.cit) a organização da narrativa autobiográfica é dada por meio de uma 

narrativa em prosa, na qual uma pessoa real relata suas experiências pessoais em primeira pessoa, 

focalizando sua história individual, em particular a história de sua personalidade. De acordo com 

Beccaccia (2005) as autobiografias, biografias e memórias são gêneros literários muito importantes 

na contemporaneidade, uma vez que os mesmos constituem discursos importantes na construção de 

selves, este tipo de escrita pode se apresentar como um importante campo de investigação e discussão 

sobre o modo de construção de subjetividades, não apenas de uma perspectiva individualista, mas 

entrelaçada com as percepções tanto de leitores comuns, como de leitores especializados. O crítico 

literário Antônio Candido tece suas perspectivas sobre a escrita autobiográfica a partir do seu viés 

universalizante, no qual a construção da subjetividade de um indivíduo é capaz de atingir uma 

coletividade, não sendo meramente reduzida as referências do próprio sujeito com suas experiências 

individuais.   

O crítico também aponta para o fato de não existir uma autobiografia pautada apenas na 

veracidade, tendo em vista que a mesmo também possui a capacidade de ficcionalizar-se, sendo 

assim, temos a ficção do “real” escrito por um sujeito que se propõe a relatar sua história de vida, 

mesmo que para isso tenha que reinventar seus percursos, tendo em vista que a memória é um recurso 

muito falho e propenso ao esquecimento, como afirma Robin (2015).  Sendo assim, percebemos que 

o fazer autobiográfico também está relacionado com a invenção de si, amenizando assim, o pacto 

estabelecido por Lejeune (2008), com o qual o mesmo tem por obrigação contar uma história real de 

sua vida, tendo como dicotomia tudo ou nada.  

Os estudos latino americanos frente as escritas de si, se preocuparam com essa questão de 

perceber o conceito de autoficção, com os estudos de Diana Klinger (2007), tal autora afirma que:  

Nosso objetivo é articular a escrita com uma noção contemporânea da subjetividade, isto é, 

um sujeito não essencial, incompleto e suscetível de autocriação, a autoficção tal qual a 

definiremos aqui surge em sintonia com o narcisismo da sociedade midiática contemporânea, 

mas, ao mesmo tempo, produz uma reflexão crítica sobre ele. (KLINGER,2007)   

 

 Notamos por meio do trecho acima citado que a escrita autoficcional é um produto da era pós-

moderna, na qual os sujeitos escritores estão perpassados por um cenário cultural cheio de 

ambiguidades, fragmentação, incertezas e inseguranças, desta forma o sujeito é impelido em contar 

toda a “verdade” devido essas limitações que envolvem o seu processo criativo cheio de incertezas 

sobre os fatos que foram vivenciados dentro do processo da escrita. Sendo assim, a autoficção seria 

um tipo de autobiografia dos tempos pós-modernos.  
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Percebemos assim a relevância de estudarmos e analisarmos obras de cunho subjetivo, neste 

caso em específico uma autobiografia, ou quiçá uma autoficção de um sujeito transexual que vivencia 

em seu processo de escrita a experiência de relatar a si mesmo utilizando a memória enquanto recurso 

primordial para a criação de sua narrativa. 

 Desta forma, analisaremos o segundo capítulo Casa da infância e o terceiro capítulo do Livro 

intitulado de “ Zé e Zeca”, nos quais o autor personagem relata fatos que o mesmo vivenciou durante 

a sua infância, mostrando os desencontros entre o seu sexo biológico com a sua verdadeira identidade 

masculina. Neste sentido analisaremos este capítulo levando em consideração as correntes teóricas 

que apontam para as escritas de si, tanto na perspectiva autobiográfica, quanto na perspectiva 

autoficcional, considerando que o narrador de uma história é sempre uma invenção do sujeito que a 

cria, como afirma Costa Lima (1986).  

 

1 Breves considerações teóricas sobre autoficção e autobiografia 

 

 Atualmente, vemos proliferar no âmbito acadêmico os estudos referentes as memórias, a 

exemplo dos testemunhos e textos de cunho autobiográfico. Sabemos que até pouco tempo, tal modo 

de escrita foi banido pelo cânone literário, uma vez que não condizia com os princípios estabelecido 

pela república mundial das letras. Um dos passos mais importantes para o reconhecimento deste 

gênero por um viés literário foi dado por Phillip Lejeune (2008), o mesmo lançou um movimento na 

França para considerar as autobiografias como importantes, não as inferiorizando. Para tanto, tal autor 

criou um método conhecido por Pacto Autobiográfico, no qual existiam as normas, as características 

e os métodos provenientes deste tipo de escrita centrada na primeira pessoa e nas vivências de um 

indivíduo.  

 Para Fernandes (2016) Lejeune diferencia o gênero romance da autobiografia por meio de 

uma abordagem tipicamente fenomenológica, não sendo a mesma estruturalista ou formalista, 

considerando assim as exigências necessárias para que tal obra seja um romance ou uma 

autobiografia, sendo estas estabelecidas no momento em que o leitor colabora com o pacto de leitura 

estabelecido pelo autor do texto.  

 Contardo Calligaris (1998) situa os relatos autobiográficos como frutos da era moderna50, na 

medida em que “vivemos em uma cultura onde a marca da subjetividade de quem fala ou escreve 

constitui um argumento e uma autoridade tão fortes quanto, se não mais fortes que, o apelo à tradição, 

 
50 Em “A invenção da biografia e o individualismo renascentista”, Peter Burke (1997) sinaliza para a importância do 

Renascimento enquanto período no qual o primado do antropocentrismo favoreceu uma virada que subverteu a lógica 

coletiva medieval, e instaurou o “desabrochar do indivíduo”. Para o autor a profusão de textos biográficos (e 

autobiográficos) nessa época não desabona, contudo, os esforços envidados em torno de registrar a vida dos indivíduos 

em períodos anteriores à Renascença, devendo ser cada texto em si interpretado como fruto de sua época.  
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ou a prova dos "fatos".” (CALLIGARIS, 1998, p. 44). De maneira complementar, Bella Jozef afirma 

que “a crescente importância da autobiografia é parte da revolução intelectual caracterizada pelo 

surgimento de uma forma moderna de consciência história, englobando uma série de escritos ligados 

à emergência do eu no espaço da modernidade. ” (JOZEF, 1998, p. 296). 

 Entretanto, precisamos considerar que muitos autores não possuem a visão de Lejeune quanto 

a escrita autobiográfica, uma vez que a mesma preza pelo princípio da verdade e de contar uma 

história que tem como um de seus principais objetivos o de ser sincero com o seu leitor. Para 

Dubrosky (2007) é praticamente impossível escrever com autenticidade no cenário cultural pós-

moderno, uma vez que o sujeito da pós modernidade é ambivalente e cheio de incertezas. Desta forma, 

o referido autor não acredita em uma narrativa que preze pela exatidão em relação ao vivido, sua 

concepção é de classificar a autobiografia enquanto um modo de ficcionalizar o “eu”, sendo assim 

uma autoficção, pautada no reinventar e no recriar as experiências individuais do autor.  

 É importante salientarmos que tanto para Dubrosky (2007), quanto para Lejeune (2008) a 

autobiografia/autoficção são caracterizadas pela homonímia entre autor, narrador e personagem, 

estando o romance na direção contrária destas considerações. Diana Klinger (2008), por sua vez, 

considera as escritas de si como um sintoma da pós-modernidade, no qual as obras literárias estão 

embasadas em sujeitos que se voltam para si, por meio da narração de suas próprias histórias de vida.  

 Phillipe Villain (2009) posiciona-se similarmente à Dubrosky (2007), uma vez que o mesmo 

atribui a escrita como um modo de ressignificação que o sujeito faz de si mesmo, partindo da seleção 

das memórias para/na construção do eu ficcional, o mesmo afirma que ao reescrever sem parar acerca 

do nosso passado, começamos a inventar e até mesmo trabalhamos em um processo de estetização da 

própria memória.  

 Por meio das observações acima citadas, percebemos que os termos autobiografia e autoficção 

são muito difíceis de serem caracterizados, uma vez que os mesmos passam por processos 

ambivalentes no qual o sujeito dito como (real) pela autobiografia, ao escrever sobre si mesmo sofra 

processos que rompem essa (realidade), criando e recriando uma realidade para si, sendo esta 

característica indispensável na criação autoficcional. 

 Klinger (2012) ao tomar consciência destas ambiguidades nos propõe o seguinte 

posicionamento:  

Para os fins de nossa argumentação, parece conveniente ficar no campo mais amplo que 

chamamos de espaço autobiográfico ou constelação autobiográfica, pois nosso objetivo é 

articular a escrita com uma noção contemporânea da subjetividade, isto é, um sujeito não 

essencial, incompleto e suscetível de autocriação. Vimos que a autobiografia se desenvolve 

como correlato do individualismo burguês, que desemboca no beco sem saída do narcisismo; 

a auto ficção tal como a definiremos aqui, surge em sintonia com o narcisismo da sociedade 

midiática contemporânea, mas, ao mesmo tempo, produz uma reflexão crítica sobre ele 

(KLINGER 2012, p.39)  
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Desta forma, analisaremos o capítulo três Zé e Zeca, presente no livro Viagem Solitária: 

memórias de um transexual trinta anos depois, levando em consideração o espaço autobiográfico para 

a construção de sua memória durante o período em que o autor-personagem do texto vivenciou a sua 

infância. Consideramos assim, tanto os aspectos concernentes à escrita autobiográfica, quanto aqueles 

que descrevem a autoficção.  

  

2. O estudo da memória no livro viagem solitária: memórias de um transexual trinta anos 

depois: análises possíveis 

 

 Sabemos que as autobiografias possuem uma maneira peculiar de utilizar sua narrativa, uma 

vez que a mesma é centrada nas experiências vivenciadas por um sujeito que é o autor do livro e ao 

mesmo tempo narrador de suas próprias vivências, partilhando com os leitores os momentos com os 

quais o mesmo fez questão de rememorar em seu processo de escrita.  

Desta forma, devemos pensar o processo literário como uma maneira de pensar a relação entre 

o “eu” e o “outro’, nos processos da realização da escrita e na recepção da mesma. De acordo com 

Rancière (2017) existe uma relação entre o corpo que escreve e o ato por ele desempenhado, sendo 

esta mediada por valores tanto individuais, como coletivos, desta forma o componente que mediará 

tal relação é dado pela “partilha do sensível”, uma vez que tal ato transcende o exercício da 

competência individual para ocupar o espaço da composição estética, passando a alegorizar tal 

constituição. Tomando por base, tais considerações, analisaremos o primeiro trecho do segundo 

capítulo do livro: 

 

A casa da minha infância tinha dois andares e um quintal à sua volta. Era cheia de cantos de 

solidão, de mistério. Nem sempre se entendiam a conversa dos adultos. Uma tia de quem 

pouco se fala, a morte misteriosa de um conhecido, a conversa interrompida quando as 

crianças se aproxima, a ordem inevitável de ir imediatamente para cama... Passei muito 

tempo achando que trompa de falópio era “peru”, por causa de um livro ilustrado que a 

mamãe tentava esconder numa prateleira alta na estante. (NERY, 2011, P.28)  

 

Por meio desse trecho, percebemos que o autor-personagem da obra rememora um lugar que 

fez parte de sua infância, sendo este a casa no qual ele vivenciou tal período de sua vida. Esta casa, 

por sua vez era caracterizada pelos cantos que possuía, sendo estes cheios de solidão e mistério, tendo 

em vista que as crianças não tinham acesso ao compartilhamento de informações com os sujeitos mais 

velhos, tal fato fez com que João W. Nery acreditasse que trompa de falópio fosse o termo utilizado 

para substituir a palavra “peru”. Percebemos que a lembrança de um lugar em específico faz parte da 

constituição de uma memória coletiva, uma vez que muitas pessoas vivenciaram experiências naquele 

determinado lugar:  

Outras pessoas tiveram essas lembranças em comum comigo. Mais do que isso, elas me 

ajudam a recordá-las e, para melhor recordar, eu me volto para elas, por um instante adoto 
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seu ponto de vista, entro em seu grupo, do qual continuo a fazer parte, pois experimento ainda 

sua influência e encontro em mim muitas das ideias e maneiras de pensar a que não me teria 

elevado sozinho, pelas quais permaneço em contato com elas (HALBWACHS, 2006, P.31)  

 

 Desta forma, o autor ao longo da narrativa vai comentando sobre as pessoas que fizeram parte 

daquela casa em específico no momento da sua infância: sua mãe, seu pai e mais três irmãs, sendo 

João W. Nery o único transexual, tendo em vista que o mesmo se considerava enquanto pertencente 

ao gênero masculino, ao passo que suas irmãs ocupavam bem o lugar de meninas durante o período 

da infância do autor-personagem. Tal assertiva por meio do seguinte trecho: 

 

Éramos quatro, sendo eu o terceiro e único filho. Papai, como comandante de avião usava a 

farda mais linda e imponente que já vi. Como eterno viajante, era também um eterno 

visitante- de quem tínhamos sempre saudades- e consequentemente desobrigado do chato 

cotidiano. Este cabia a mamãe, defensora árdua do direito de a mulher trabalhar fora. (Nery, 

2001, p. 29) 

 

 Durante sua infância, a imagem que João W. Nery tinha de seu pai era a de que ele era visto 

como um herói, tendo em vista a sua função e o uso de uma farda linda e imponente, entretanto, tanto 

ele, como sua mãe e suas irmãs padeciam da mesma saudade, pois seu pai sempre tivera de viajar, 

devido a sua profissão como aviador. Neste pequeno trecho, percebemos a mãe de João W. Nery 

como a frente do seu tempo, pois a mesma defendia o direito de a mulher trabalhar fora de caso, não 

se atendo meramente aos serviços domésticos.  

 De acordo com COLONA (2004) não existem autobiografias, tendo em vista a criação destas 

por meio de tipos de ficções do eu, sendo estas representadas de quatro maneiras: a autoficção 

fantástica na qual o autor se coloca como herói de sua história, entretanto, tal personagem fantasia a 

trama por meio da criação de espaços imaginários, tendo a existência do narrador personagem da 

história pautada numa identidade inverossímil. O segundo caso, por sua vez trata-se da autoficção 

biográfica, tendo nela o compromisso do autor em buscar o máximo possível a verossimilhança e 

possibilitar a verificação dos fatos, tentando excluir assim todo e qualquer indício de falsificação ou 

fabulação.  Desta forma, percebemos que a forma do autor-personagem João W. Nery de narrar sua 

história trata-se do segundo tipo de autoficção, a autoficção biográfica, uma vez que o mesmo tem 

como um de seus principais objetivos nos contar a sua real história de vida. 

 Vale salientar que neste tipo de autoficção, o texto está sempre buscando provar o que está 

sendo narrado por meio de nomes, datas e descrições minuciosas da cena. No caso da obra Viagem 

Solitária: Memórias de um transexual trinta anos depois, não percebemos este tipo de preocupação 

por parte do autor-personagem da obra em questão, o mesmo não fez uma descrição minuciosa da 

casa no qual o mesmo vivera durante a infância, não nos informando o número ou a rua por exemplo, 

no caso de seus familiares, o autor no princípio de sua narrativa não cita o nome de seus pais e de 

suas irmãs, deixando assim as informações vagas. Neste sentido, acreditamos que o uso deste tipo de 
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estratégia é dado pela vulnerabilidade que a memória possui, tendo em vista que nem sempre 

lembramos de todos os detalhes vivenciados em nossas vidas. Nas palavras de Márcio Seligmann-

Silva “a memória só existe ao lado do esquecimento: um complementa o outro, um é o fundo sobre o 

qual o outro se inscreve” (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 53). 

 O terceiro tipo de autoficção, trata-se da autoficção especular, na qual o autor se coloca num 

canto a observar o que se passa, sendo este apenas um observador no processo da narrativa, o quarto 

e último tipo, por sua vez, trata-se da autoficção intrusiva, na qual a presença do autor é como uma 

voz paralela a matéria descrita que conduz o fio da narrativa por meio do uso de um intenso jogo de 

linguagem.  

Vale salientar que as lembranças utilizadas por João W. Nery foram utilizadas como uma 

ferramenta poderosa a fim de comprovar a existência do seu comportamento transexual desde a tenra 

infância. O autor-personagem da história ao longo de sua narrativa vai justificando o seu 

comportamento diferenciado, considerando que o mesmo não se percebia enquanto pertencente ao 

universo feminino, mesmo este tendo nascido com uma vagina no lugar de um pênis, como podemos 

perceber no trecho a seguir: 

 

Não conseguia entender por que me tratavam como se fosse uma menina! Faziam questão de 

me ver como nunca fui. Sabiam que não gostava disso! Por que insistiam em me entristecer, 

em me ridicularizar? Algo estava errado. Restava saber se com eles ou comigo, tornei-me um 

ser acuado. (Nery, 2011, p.32) 

 

 Por meio deste parágrafo notamos que João W. Nery sentia-se angustiado pelo fato das 

pessoas o tratarem como se ele fosse uma menina durante o período de sua infância, desta forma o 

mesmo não conseguia compreender toda a situação que o mesmo enfrentava, pois durante a infância 

não temos o conhecimento necessário sobre nossa real condição, no caso do narrador-personagem a 

sua condição como transexual. Em suas memórias, o mesmo afirma que as pessoas ao insistirem em 

trata-lo como menina, o faziam sentir-se cada vez mais triste, tornando-se um ser acuado.  

 No terceiro capítulo do livro Zé e Zeca, João W. Nery por se sentir uma criança acuada e triste, 

passa a vivenciar uma identidade masculina fantasiosa ao lado de sua irmã, realizando uma 

brincadeira de casinha às avessas, na qual ele sentiria a gratificação em ser reconhecido por meio da 

criação de sua identidade masculina. João W. Nery era Zé e sua irmã Van era Zeca, ambos viúvos e 

as bonecas eram suas filhas, justificando assim a ausência das esposas na referida brincadeira. Como 

percebemos no trecho a seguir: 

 

Devido a esta absurda defasagem entre minha autoimagem e a que faziam de mim, descobri, 

quase instintivamente, que na fantasia estaria a gratificação de ser reconhecido. Considero 

essa solução a balsa salva-vidas com a qual consegui sobreviver a tantos desencontros. 

Delineada pelas minhas necessidades vitais, moldei-a de uma forma que poderia adaptá-la a 

realidade. Surgiu Zé e Zeca. Para Van, era apenas mais uma brincadeira. Nós éramos dois 
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homens viúvos-para explicar a ausência das esposas –e com muitos filhos que eram as 

bonecas. (NERY, 2011, p.36)  

 

 Percebemos que ao falar sobre si, o autor, ao justificar-se enquanto um sujeito transexual por 

meio de suas memórias, o faz com o objetivo de que os outros (leitores) compreendam a sua situação, 

pois realmente não é fácil ser um homem aprisionado em um corpo de uma mulher. O modo como o 

autor-personagem narra seu texto assemelha-se a escrita íntima do diário, na qual os indivíduos por 

meio do uso desse instrumento relacionam o seu ponto de vista as vivências relacionadas ao mundo 

que as cerca, colocando sempre suas impressões e modos de perceber a vida, relacionando-a com os 

problemas perpassados por esse indivíduo.  

 De acordo com Foucault (2006b) a escrita do diário íntimo é tida como a historicização e 

inscrição do sujeito no contexto da pós modernidade. Desta forma, o sujeito ao relatar suas 

experiências pessoais por meio da seleção de temporalidades específicas individualizando-se, criando 

assim selves, sendo este um recurso utilizado na criação da modernidade e do sujeito que possui a 

necessidade de falar sobre si e de expurgar os seus “demônios” por meio da escrita.  

 Beccaccia (2005) afirma que autores como Santiago acreditavam na força política imbuída na 

escrita autobiográfica, uma vez que a mesma teria o papel de denunciar e falar sob o ponto de vista 

das minorias, no caso os ex-exilados políticos, exibindo assim um perfil libertar e revolucionário, por 

meio do depoimento daqueles sujeitos que foram torturados na ditadura por exemplo.  

Na autobiografia-autoficção que estamos analisando, percebemos no discurso do autor-

personagem do texto o seu não contentamento com a falta de compreensão dos sujeitos acerca da sua 

situação enquanto trans masculino. Para tanto, a escrita autobiográfica (escrita de si) serve com um 

aporte no qual João W. Nery se embasa para trazer elucidações necessárias sobre a sua condição 

transexual.  De acordo com Benjamin (2012) as narrativas não estão interessadas em transmitir o puro 

em si da coisa narrada, como acontece na elaboração da escrita dos relatórios e dos textos 

informativos, mas consiste em um “mergulho” na vida do próprio narrador, neste caso em específico 

um narrador autobiográfico que utiliza as suas experiências de vida para descrever a sua própria 

história.  

Desta forma, temos a narrativa do “eu” advinda de um sujeito que sentiu a necessidade de 

contar para os outros a sua condição de ser transexual em uma sociedade machista e patriarcal, 

mostrando o corpo que escreve, partilhando com a coletividade acerca das dificuldades de ser um 

sujeito transexual dentro de um contexto que impõe regras de comportamento para os sujeitos que 

querem transcende-las. 

 Nas seções de procedimentos metodológicos, resultados e discussão, detalhar todos os 

métodos e técnicas de pesquisa utilizados na realização do estudo e apresentar os dados e resultados 
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obtidos interpretando-os à luz do referencial teórico. Podem ser usadas ilustrações para complementar 

as explicações desde que não repitam os dados já descritos no texto. 

 

Considerações Finais 

 

Ao final do artigo podemos considerar que os posicionamentos propostos por Lejeune (2008) 

corroboram com a estética e com o estilo do livro Viagem solitária: memórias de um transexual trinta 

anos depois, na medida em que o autor e o personagem do livro são a mesma pessoa, constituindo 

assim uma relação homonímica entre narrador e personagem, sendo este um pré-requisito de 

fundamental importância na-para construção do pacto autobiográfico. Os trechos que analisamos 

foram escritos na primeira pessoa do singular, conferindo assim um tom de pessoalidade dentro da 

construção da narrativa do texto. Podemos dizer que nos trechos selecionados o autor-personagem da 

obra não se atém aos detalhes para atestar a veridicção de seu relato, não colocando o número da casa 

em que viveu, nem o endereço da mesma, as informações que tal autor concebe são vagas e com isso 

nos faz duvidar se tais informações partem mesmo do princípio da realidade, sendo constituída por 

um sujeito que ao lembrar dos fatos de sua infância pode ficcionalizar os fatos, tendo em vista os 

limites impostos pela memória que falha.  

Na era pós-moderna, é indispensável a discussão sobre textos cuja principal função consiste 

na construção de selves como propõe Beccaccia (2005), tal teor de subjetividade impregnado em 

narrativas de cunho ambivalente são fundamentais para a compreensão do “Outro”, e, neste caso em 

específico, o entendimento da construção da representação identitário do autor-personagem do livro 

acima citado. Por meio de sua narrativa intimista, notamos principalmente o desconforto que tal autor 

sente por não ter nascido homem, revelando assim por meio de uma narrativa memorialística, as 

angústias que o mesmo vivenciou durante a infância e o uso da fantasia “Zé e Zeca” para superar e 

amenizar a dor de ser um indivíduo trans masculino. 

Em suma, as narrativas do “eu” são extremamente relevantes para nos tornarmos conscientes 

dos diversos pontos de vista, não nos tornando indivíduos fascistas e intolerantes. “Se certamente 

sempre se escreveram histórias de vidas, por outro lado, a ideia de que a vida é uma história é 

moderna”. Por meio da citação de de Contardo Calligaris (1998) percebemos o quão contemporâneo 

é a ideia de que nossas próprias experiências de vida podem ser concebidas no campo da arte e da 

literatura, tendo em vista que outrora, as escritas de si eram desconsideradas do cânone literário.  
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Introdução 

 

Publicado em 1890, pelo autor Aluísio Azevedo, O Cortiço é um romance naturalista que 

expõe as patologias sociais, o determinismo e a exploração da sociedade brasileira do século XIX, 

tendo como pano de fundo para retratar o país e seu cenário deplorável o próprio cortiço. Um dos 

traços mais marcantes desta obra é a questão do adultério e das vontades sexuais dos indivíduos 

transcenderem à razão, reduzindo o homem a categoria de animal que tem suas atitudes influenciadas 

por sua condição social e biológica. 

O enredo, composto por 23 capítulos, mostra uma situação de abuso e menosprezo de camadas 

populares desfavorecidas e que permite ganhos econômicos para o ambicioso João Romão, dono do 

cortiço. Assim definido por Antonio Candido: 

 

É a história de uma habitação coletiva do Rio de Janeiro, segundo uma visão 

naturalista que se desdobra em simbolismos curiosos, inclusive porque percebemos 

que o cortiço é no fundo o próprio Brasil, regido pela exploração econômica do 

estrangeiro e a sujeição do povo humilde, que então era composta em grande parte 

de negro, mestiços e imigrantes pobres (CANDIDO, 1999, p.58). 

 

 

Ainda segundo o teórico, essa obra é uma das contribuições mais importantes para o 

naturalismo brasileiro, por se tratar de um retrato objetivo da realidade seguindo os moldes que 

convergem a Émile Zola. Nesse aspecto, merece atenção à reflexão de Carvalho na qual contextualiza 

esse período de surgimento dos ideais naturalistas: 
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em um momento de grandes transformações sociais, econômicas, políticas, e 

tecnológicas no continente europeu. Os escritores naturalistas  buscavam retratar a 

realidade aprofundando-a em suas mazelas sociais como os vícios, as paixões, os 

sentimentos humanos mais torpes e animalescos, considerados baixos e sujos, sendo 

este um recorte social em termos gerais da vida burguesa e proletária (CARVALHO, 

2011, p.111).  

 

Na estética do romantismo, é interessante observarmos o modo como o localismo está presente 

em Visconde de Taunay, especificamente em Inocência (1872), ao notarmos o nativismo pitoresco 

no modo como foi descrito o espaço, no caso, as florestas brasileiras; e também predominantemente 

em Iracema (1865) de José de Alencar, onde nela encontramos as personagens do índio e o sertanejo. 

Porém, tais obras ainda tratam, no caso de Inocência e no caso de Iracema, o índio com costumes 

europeus. Nas produções naturalistas manifesta-se uma oposição à transfiguração romântica, esse 

panorama pode ser observado na obra de Azevedo da seguinte maneira: 

 

O Cortiço ilustra uma contribuição importante do romance naturalista: a ampliação 

do panorama ficcional, pela franqueza realista com que descreveu e deu destaque a 

esta parte da população e seus ambientes, como se estivesse rejeitando a velha 

tendência transfiguradora da nossa literatura (CANDIDO, 1999, p. 58). 

 

Em O Cortiço, temos um vasto quadro de personagens que nos permitem observar a 

confrontação da realidade de forma objetiva, em que o homem é, nas palavras de Antonio Candido, 

“socialmente alienado” e reduzido “ao nível do animal”, ou seja, um indivíduo com atitudes 

motivadas pela sua condição social e biológica. Entendemos que o romance experimental mostra a 

decadência, a denúncia da hipocrisia social, documenta a fragilidade do indivíduo perante as forças 

do que Bosi (1975) denomina “destino cego das leis naturais”. Jerônimo e Rita Baiana são bons 

exemplos que nos permite investigar as causas dessa dominação das “leis naturais”. São personagens 

domados por um estado de supraexcitação dos instintos sexuais da raça e que são levados a atos de 

adultério, criminalidade e outros vícios degenerados. Tudo isso retratado e dissecado sob uma ótica 

rigorosamente científica, constituindo assim o romance de tese. Dessa forma, buscaremos fazer um 

breve estudo do romance de Aluísio Azevedo, focando na relação entre a personagem Rita Baiana e 

Jerônimo, com o objetivo de mostrar a degeneração moral precedida pela concupiscência da carne 

que faz parte do determinismo naturalista. De que maneira a configuração dessa decadência moral 

influência uma alteração no estilo de vida de Jerônimo? Como o “circulus social” desse personagem 

é impactado por suas ações? 

A metodologia desta pesquisa de natureza bibliográfica e cunho descritivo é pautada nos 

fundamentos teóricos do determinismo de Émile Zola e dos estudos realizados por Antonio Candido 

sobre o tema em questão. O estudo será desenvolvido a partir da leitura e releitura da obra selecionada. 

Diante disso, tomamos como categoria analítica a relação de Rita e Jerônimo, apropriando-se das 

contribuições das pesquisas de Candido (1991), Candido (1999), Zola (1880), Carvalho (2011), Bosi 
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(1975), Leyla-Perrone (1990) e Moisés (1997). Em um primeiro momento teceremos alguns 

comentários acerca do método experimental de Emile Zola. Em seguinte, adentraremos na análise 

das personagens literárias em questão, partindo para as considerações sob a relação determinista 

manifestada em ambos os personagens. 

 

1. O método experimental 

 

 O romance de tese ou romance experimental são termos utilizados para classificar as 

obras naturalistas. O experimentalismo surge na literatura no século XIII, introduzido pelo escritor 

Emile Zola (1880) que em consonância com as evoluções científicas em vigência aplica ao romance 

o método experimental tal como Claude Bernard o introduz na medicina. Assim, o escritor naturalista 

assume o papel de observador de um fato ou situação estabelecido como ponto de partida no qual 

desenvolverá o papel de romancista experimentador que através do gênero narrativo instituirá uma 

experiência, para analisar os fatos e dominá-los. 

Tal compreensão nos mostra a complexidade do romance experimental, ademais, a 

especificidade que abrangem as obras de Balzac e Stendhal expõem com clareza a complexidade do 

romance experimental colocado em conflito com o subjetivismo poético e afirmando-se como algo 

totalizador e totalitário, pois assim escreve Leyla-Perrone sobre as funções sociais do romance e da 

poesia: 

 

O narrador romanesco se outorga um campo de observação mais vasto que o do 

poeta, e um ponto de vista, um olhar, por assim dizer, teocêntrico (onisciente e 

avaliador). Essa forma de conhecimento se opõe ao conhecimento poético 

justamente pelo que ela comporta como auto-oposição interna, como conflito: a 

poesia buscava a comunhão do indivíduo com o mundo (quer dissolvendo o 

indivíduo no mundo, quer dissolvendo o mundo no indivíduo), enquanto o romance 

vai colocar o antagonismo essencial, indivíduo versus sociedade (PERRONE, 1990, 

p. 21). 

 

Esses conceitos nos são apresentados através da visão estritamente naturalista pelo escritor 

Aluísio Azevedo, que busca retratar e dissecar o homem em sociedade, sendo sua obra um relatório 

de sua investigação que mostra os conflitos internos e externos manifestados em Jerônimo motivado 

por uma sedução amorosa que sobrecai em si mesmo (individual) e na sua família (social). Recorre-

se, portanto, ao método experimental não só para analisar os fatos, mas para dominá-los. Ou seja, 

identificadas às circunstâncias e as imoralidades de Jerônimo, deve-se buscar o controle desses atos 

em sociedade. 

Dadas às considerações acerca do método utilizado por Azevedo, poderemos avançar em 

nosso objeto de estudo. 
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2. Jerônimo e Rita Baiana 

 

 Sabe-se que o elemento narrativo personagem constitui um ser imaginário que é a 

criação de um autor, este ser pode possuir qualidades próprias definidas em virtude de traços 

distintivos particulares (características físicas, sociais, psicológicas, ideológicas e morais), 

configurando o tipo de redondo, que segundo Massaud Moisés (1997) possuem um grau maior de 

profundidade e complexidade em relação ao segundo tipo, os planos. Estes são definidos por esse 

autor como bidimensionais e desprovidos de profundidade. 

Na obra analisada, através dos processos de interpretação de personagens, tanto de forma 

estática como de forma dinâmica, podemos enquadrar Jerônimo dentro da categoria de personagem 

redondo. Utilizaremos as descrições do próprio narrador para perfilar esse personagem, todavia serão 

consideradas as suas ações ao longo do romance com a intenção de demonstrar o processo de 

metamorfose. Dessa forma, somente será possível conhecer um personagem ao interpretar as várias 

faces no romance. 

Ao ser introduzido no romance, Jerônimo é apresentado pelo narrador como um homem de 

extraordinária valentia, bravura e feições animalescas: 

 

“Era um português de seus trinta e cinco a quarenta anos, alto, espadaúdo, barbas 

ásperas, cabelos pretos e maltratados caindo-lhe sobre a testa, por debaixo de um 

chapéu de feltro ordinário; pescoço de touro e cara de Hércules, na qual os olhos, 

todavia, humildes como os olhos de um boi de canga, exprimiam tranquila bondade” 

(AZEVEDO, 1890, p. 38). 

 

Essa breve descrição estática permite conhecer a aparência exterior de Jerônimo que, a luz da 

escrita naturalista, recebe características animalescas na sua fisionomia, porém, o narrador dá ênfase 

somente ao físico do personagem naquele determinado momento. Esse tipo de descrição, segundo 

Moisés, isenta o personagem de um aplanamento, como ficará evidente ao longo da ação e que através 

da análise dos diversos fragmentos do romance confirmará sua condição de personagem redonda. 

Vindo de Portugal juntamente com sua esposa Piedade e sua filha, Jerônimo tenta fortuna em 

terras brasileiras. Inicialmente, o português é nivelado à posição da “gente da terra”, submetido a 

servir e conviver como os negros escravos, mas que por suas origens europeias tem a oportunidade 

de ascender socialmente. Essa sua busca por melhores condições sociais leva-o a trabalhar para João 

Romão, oportunidade que o permite nivela-se, embora que temporariamente, ao subgrupo de 

português dominante, assumindo caráter de bom empregado na qual exercia poder sobre a classe 

proletária e desfavorecida, contudo, pertencendo-o também a essa classe e estando a serviço do 

explorador João Romão: 
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Tomou conta da direção de todo o serviço, e em boa hora o fez, porque dia-a-dia a 

sua influência se foi sentindo no progresso do trabalho. [...] Ele não admitia 

relaxamentos, nem podia consentir que um preguiçoso se demorasse ali tomando o 

lugar de quem precisava ganhar o pão. E alterou o pessoal da pedreira, despediu 

alguns trabalhadores, admitiu novos, aumentou o ordenado dos que ficaram, 

estabelecendo-lhes novas obrigações e reformando tudo para melhor (AZEVEDO, 

1890, p. 51). 

 

Porém, Jerônimo é o típico exemplo de estrangeiro que chega ao Brasil e por adotar os 

costumes e vícios locais, se distancia do seu objetivo inicial e adentra a categoria de português que 

chega e é vencido pelo meio. Talvez seja em Jerônimo, o personagem onde mais se identifica os 

traços de uma degenerescência de suas qualidades originárias de europeu substituídas por um 

"abrasileiramento" determinado pelo meio e representado de forma simbólica pela Rita Baiana. Ao 

ceder aos encantos de Rita, ele deixa de lado suas aspirações de estrangeiro com "espírito de 

economia, da ordem e da esperança de enriquecer". Segundo Candido, essa metamorfose motivada 

por uma paixão "brutal" rebaixa o português ao nível de "massa dominada". 

Rita Baiana pode ser vista como uma das personagens mais simbólicas d'O Cortiço, pois 

representa toda a sensualidade brasileira capaz de afastar o homem “honrado”, branco e europeu de 

seus “costumes íntegros” e o levar a adotar a cultura brasileira, com todas as suas deturpações que 

fere a moral, a honra e o conduz a uma situação degradante. Essa transformação manifesta-se em 

Jerônimo. 

Podemos identificar Rita como uma personagem plana, pois suas características principais 

não se modificam no decorrer do conflito, permanecendo estática por natureza. É uma das 

personagens de maior característica estereotipada que podemos encontrar dentro do romance de 

Aluísio Azevedo: A mulata brasileira, sensual, atraente, objeto de desejo de todos, como podemos 

constatar no trecho "Cercavam-na homens, mulheres e crianças; todos queriam novas dela." 

(AZEVEDO, 1890, p. 55). 

O próprio nome "Rita Baiana" já traz consigo as marcas dos estereótipos sociais que lhes são 

atribuídos, remetendo ao local de origem dessa personagem. Torna-se uma forte representação da 

típica mulata de exportação das terras brasileiras, com "um odor sensual", "farto cabelo, crespo e 

reluzente", "rijo quadril baiano", "dentes claros e brilhantes". 

Na visão de Jerônimo, Rita se torna um arquétipo poderoso, caracterizado pela perfeição 

sexual, excelência e superioridade que condiciona seus extintos de "animal prostrado". Tais aspectos, 

para ele, não são perceptíveis na sua esposa portuguesa. Sobre essas características sedutoras que 

podemos encontrar na obra e que é refletido em Rita causando entraves nos homens estrangeiros, 

Candido descreve como sendo uma resposta à dominância dos portugueses ao "povo inferior" da 

terra: "O Brasileiro serve [...] de inepto animal de carga, e sua única vingança consiste em absorvê-
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lo passivamente pelo erotismo, que, já vimos, aparece como símbolo da redução da terra" 

(CANDIDO, 1991, p. 123). 

Para os escritores do naturalismo, o meio estabeleceria num ser vivo um comportamento e, 

portanto, as personagens dos romances de tese seriam resultados dessa visão determinista e 

mecanicista do homem. Rita Baiana reflete essa concepção na medida em que se o sol é símbolo 

supremo da natureza tropical, que "queima, derrete a disciplina, fomenta a inquietação e turbulência, 

fecunda como sexo" (CANDIDO, 1991, p. 123), essa situação revelar-se em Rita incidindo influência 

sobre Jerônimo. Na descrição do próprio escritor da obra, ela é tida como uma "força perigosa". A 

mestiça assume para si todas as transfigurações da "natureza excitadora" do Brasil que encanta o 

português. 

 

Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu 

chegando aqui: ela era a luz ardente do meio-dia; ela era o calor vermelho das sestas 

da fazenda; era o aroma quente dos trevos e das baunilhas, que o atordoara nas matas 

brasileiras; era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta; 

era o veneno e era o açúcar gostoso; era o sapoti mais doce que o mel e era a castanha 

do caju, que abre feridas com o seu azeite de fogo; ela era a cobra verde e traiçoeira, 

a lugarta viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do 

corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela 

saudade da terra, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma 

centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos de 

prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da Rita 

Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. (AZEVEDO, 1890, 

p. 72). 

 

A Relação Naturalista 

 

A transformação moral de Jerônimo foi precedida por mudanças em seus hábitos costumeiros, 

começando afigura-se pelo seu gosto no café à “moda da Ritinha”, que assume segundo Candido 

“sentido afrodisíaco e simbólico de beberagem através da qual penetram no português as seduções 

do meio [...]”; a partir desse ponto manifesta-se uma rejeição ao estilo de vida plácido de um simples 

português, que buscava encontrar riqueza e impor sua dominância de conquistador europeu sobre o 

meio subdesenvolvido brasileiro. Porém, acaba sendo dominado por esse meio e entrega-se ao 

determinismo degenerado provocado tanto pelo espaço como por uma paixão libidinosa: 

 

Uma transformação, lenta e profunda, operava-se nele, dia-a-dia, hora a hora, 

reviscerando-lhe o corpo e alando-lhe os sentidos [...] A vida americana e a natureza 

do Brasil patenteavam-lhe agora aspectos imprevistos e sedutores que o comoviam; 

esquecia-se dos seus primitivos sonhos de ambição, para idealizar felicidades novas, 

picantes e violentas; tornava-se liberal, imprevidente e franco, mais amigo de gastar 

que de guardar; adquiria desejos, tomava gosto aos prazeres, e volvia-se preguiçoso 

resignando-se, vencido, às imposições do sol e do calor, muralha de fogo com que o 
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espírito eternamente revoltado do último tamoio entrincheirou a pátria contra os 

conquistadores aventureiros. 

E assim, pouco a pouco, se foram reformando todos os seus hábitos singelos de 

aldeão português: e Jerônimo abrasileirou-se. (AZEVEDO, 1890, p. 87). 

O tal seu Jerônimo, dantes tão apurado, era agora o primeiro a dar o mau exemplo! 

perdia noites no samba! não largava os rastros da Rita Baiana e parecia embeiçado 

por ela! Não tinha jeito! (AZEVEDO, Pág. 113). 

 

Essa degradação provocada pelo meio nos permite analisar de modo minucioso à estrutura 

que configura o romance naturalista. Através das descrições de episódios em que o homem é reduzido 

ao estado de animal, onde o sexo leva esse indivíduo à degradação humana e a disputar com outros 

machos a fêmea no cio, temos um retrato objetivo do ser humano em sociedade e em seus aspectos 

biológicos instintivos. O Português, então considerado uma raça superior ao Brasileiro, iguala-se a 

animal prostrado, disputando como cão à fêmea. Segundo Zola: 

 

já não descrevemos por descrever, por um capricho e um prazer de retóricos. 

Achamos que o homem não pode ser separado de seu meio, que ele é completado 

por sua roupa, por sua casa, por sua cidade, por sua província; e, dessa forma, não 

notaremos um único fenômeno de seu cérebro ou de seu coração sem procurar as 

causas ou a consequência do meio, Daí o que se chama nossas eternas descrições 

(ZOLA, 1995, p. 43, apud CARVALHO, 2011, p. 114). 

 

Essa relação amorosa entre Jerônimo e Rita se mostra como um ato condicionado pelos 

impulsos sexuais da carne. A efetivação da transformação de Jerônimo dá-se na consumação do ato 

sexual entre os dois amantes, descrito pelo narrador que contempla e aborda tal ato de maneira que 

evidencia essa relação dominada pelos nervos, pelo sangue e que condiciona cada ação da vontade 

humana dos personagens para a fatalidade da própria carne. Dessa forma, Azevedo adota esse mesmo 

objetivo científico que Zola usou em seus romances de tese. 

fascinando-a com a sua tranqüila seriedade de animal bom e forte, o sangue da 

mestiça reclamou os seus direitos de apuração, e Rita preferiu no europeu o macho 

de raça superior. O cavoqueiro, pelo seu lado, cedendo às imposições mesológicas, 

enfarava a esposa, sua congênere, e queria a mulata, porque a mulata era o prazer, a 

volúpia, era o fruto dourado e acre destes sertões americanos, onde a alma de 

Jerônimo aprendeu lascívias de macaco e onde se corpo porejou o cheiro sensual dos 

bodes. Amavam-se brutalmente, e ambos sabiam disso. (AZEVEDO, 1890, p. 165). 

E com um arranco de besta-fera caíram ambos prostrados, arquejando. Ela tinha a 

boca aberta, a língua fora, os traços duros, os dedos inteiriçados e o corpo todo a 

tremer-lhe da cabeça aos pés, continuamente, como se estivesse morrendo; ao passo 

que ele, de súbito arremessado longe da vida por aquela explosão inesperada dos 

seus sentidos, deixava-se mergulhar numa embriaguez deliciosa, através da qual o 

mundo inteiro e todo o seu passado fugiam como sombras fátuas. E, sem consciência 

de nada que o cercava, nem memória de si próprio, sem olhos, sem tino, sem ouvidos, 

apenas conservava em todo o seu ser uma impressão bem clara, viva, inextinguível: 

o atrito daquela carne quente e palpitante, que ele em delírio apertou contra o corpo, 

e que ele ainda sentia latejar-lhe debaixo das mãos, e que ele continuava a comprimir 

maquinalmente, como criança que, já dormindo, afaga ainda as tetas em que matou 

ao mesmo tempo a fome e a sede com que veio ao mundo. (AZEVEDO, 1890, p. 

169). 
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O meio social que circunda Jerônimo também sofre influência de suas ações. Cabe aqui 

explicamos o conceito de “circulus social” que Zola se utiliza para explicar como os agentes sociais 

são afetados pela ação de um indivíduo: 

 

"(...) quando em nossos romances fazemos experiências sobre uma ferida grave que 

envenena a sociedade, procedemos como o médico experimentador: tentamos 

encontrar o determinismo simples inicial, para chegar depois ao determinismo 

complexo cuja ação ocorreu em seguida." (ZOLA, 1982, p.51). 

 

Como consequência dessa relação degenerada entre Jerônimo e Rita, temos o agravamento 

desses corrompimentos dos bons costumes na família de Jerônimo (circulo social) que é afetada 

diretamente, como poderemos identificar em sua filha que aos poucos e sob os cuidados da 

personagem Pombinha, vai-se "preparando uma nova prostituta naquela pobre menina desamparada, 

que se fazia mulher ao lado de uma infeliz mãe ébria." (AZEVEDO, 1890, p. 225). Porém, a mudança 

mais nítida manifesta-se na própria esposa do português, Piedade que "vivia andrajosa, sem nenhum 

trato e sempre ébria, (...) homens malvados abusavam dela, muitos de uma vez, aproveitando-se da 

quase completa inconsciência da infeliz." (AZEVEDO, 1890, p. 225). 

 

Considerações Finais 

 

O nosso estudo intitulado Do português de Jerônimo ao brasileirismo de Rita: uma breve 

análise da degeneração moral na relação naturalista buscou destacar os traços predominantes da 

estética do naturalismo na obra O Cortiço de Aluísio de Azevedo, através do que Candido ressalta 

em seus estudos. Através disso, constatamos que O Cortiço pertence ao naturalismo, porque apresenta 

os traços da degeneração moral que Zola aborda.  

Portanto, verificar-se que a condição que estabelece uma relação entre as duas personagens 

está prescrita como condicionada pela força das atrações físicas e sexuais, conceitos enraizados com 

Zola. Percebemos que Azevedo descreve essa relação de forma que nos remete aos extintos de 

sobrevivência encontrados no reino animal: Rita encontra em Jerônimo a figura de um macho alfa 

descrito como sendo de “raça superior” e que poderá garantir sua sobrevivência; por sua vez, 

Jerônimo ver em Rita a representação sexual de uma fêmea que poderá saciar suas vontades sexuais 

de macho. 

Ainda podemos concluir que Azevedo retrata toda a destruição de uma família, em 

decorrência das ações de Jerônimo provocada pelo seu comportamento libidinoso que podemos 

identificar como o determinismo inicial. Isso vai resultar na corrupção moral e progressiva dos 

envolvidos em seu circulo social. 
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Introdução 

 

O presente artigo objetiva compreender a construção do processo de esquecimento vivido 

intensamente pela personagem Ludovica Fernandes Mano, a partir do intercurso entre memória e 

esquecimento na construção de sua obra. Como corpus de nosso trabalho utilizamos o romance Teoria 

geral do esquecimento (2012), do escritor angolano José Eduardo Agualusa. 

A partir de nossa inquietação frente à forte temática do esquecimento da personagem Ludo, a 

qual emoldura a narrativa de Agualusa. A relevância desta investigação, portanto, é justificada pela 

busca em colaborar na compreensão do esquecimento vivido pela personagem central do romance e 

como isto influenciou na sua vida de (sobre)vivência em Angola. 

Para tanto iniciamos nosso estudo na busca por compreender um pouco sobre as relações entre 

memória e esquecimento, como filósofos e psicanalistas entendem estas construções psíquicas. Em 

seguida, realizamos uma leitura atenta da personagem em estudo e, ao final, analisamos as relações 

entre memória e esquecimento para a construção de Ludo, suas ações e bloqueios. 

Para a realização deste trabalho, buscamos as concepções a cerca de esquecimento, memória 

e suas raízes nos processos traumáticos, a partir da crítica psicanalítica em interlocução com a 

filosofia e a teoria da literatura nos trabalhos de Assmann (2011), Freud (2011), Gagnebin (2006) e 

Ricoeur (2007). 

 

1 Memória e esquecimento  

 

 A memória, na visão freudiana, tem uma indispensável importância na construção do aparelho 

psíquico. De acordo com o psicanalista (2011) a memória é múltipla, aparecendo na pluralidade dos 

signos.  

mailto:amandaramalhobrito@gmail.com
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 Citando Proust, Assmann (2011, p. 21) apresenta-nos a concepção proustiana em que, para o 

escritor, a memória estabelece uma profunda relação com os fatos presentes, sendo este persuadido, 

moldado, pelos fatos anteriores: 

 

Por outro lado, segundo o conceito de memória de Proust, o presente é influenciado 

de tal maneira por determinado passado que escapa à disponibilidade subjetiva. 

Segundo esse ponto de vista, o presente mantém com o passado uma relação muito 

mais complicada. Proust compara a presença do passado no presente da consciência 

humana com os negativos fotográficos: não é possível prever se algum dia serão 

revelados ou não. (ASSMANN, 2011, p.21). 

 

 Há também um tipo de memória na qual se faz presente a partir dos locais, isto é, alguns 

lugares trazem consigo memórias e, utilizando das palavras de Assmann (2011): “mesmo quando os 

locais não têm em si uma memória imanente, ainda assim fazem parte da construção de espaços 

culturais da recordação muito significativos.”. Portanto estes locais que carregam memórias 

transcendem os limites temporais, podendo passá-las por diferentes gerações, diversas épocas de 

culturas distintas. 

 A memória estabelece uma profunda relação com o esquecimento. Afinal, normalmente, não 

se consegue rememorar todos os fatos já vividos, muitos permanecem adormecidos, até o momento 

em que algo os traga de volta; é nessa concepção que a memória conecta-se com o esquecimento.  

“Enquanto os processos de recordação ocorrem espontaneamente no indivíduo e seguem regras gerais 

dos mecanismos psíquicos, no nível coletivo e institucional esses processos são guiados por uma 

política específica de recordação e esquecimento.” (ASSMANN, 2011, p. 19).  

 Essa relação quase de eletricidade entre o surgimento de memórias adormecidas necessita de 

gatilhos, isto é, pessoas, momentos, lugares que a evoquem. Na visão de Assmann (2011, p. 22): 

As movimentações da memória, ao contrário da tradição continuamente perpetuada 

e propagada, são esporádicas e nervosas, como se ligadas à eletricidade. A lembrança 

sempre exige um gatilho, ou, segundo Heiner Müller, o processo de lembrança se 

dispara por choques. Na verdade não há nada que tenha mantido a lembrança tanto 

tempo em funcionamento quanto a catástrofe da destruição e do esquecimento 

(ASSMANN, 2011, p.22).  

 

Todo ser possui memória, afinal o passado é construído por esse emaranhado de lembranças 

positivas ou não que compõem o sujeito. Quando uma memória é cortada do corpo tem-se o trauma, 

que é, na visão de Assmann (2011), no momento em que o eu atravessa momentos traumáticos é 

retirado de sua consciência rememorações dolorosas, tem-se assim um bloqueio destas: “Quando uma 

memória embutida no corpo é totalmente cortada da consciência, estamos falando de um trauma. Esse 

trauma é entendido como uma experiência encapsulada corporalmente, que se expressa por sintomas 

e bloqueia uma lembrança recuperadora.” (ASSMANN, 2011, p. 25). 



 

330 

O esquecimento, na perspectiva de Ricoeur (2007), isto é, um processo iniciado pelo 

evitamento, seguido pela evasão e por fim a fuga possui, em alguns casos, raízes em processos 

traumáticos que, de acordo com Gagnebin (2006), são as lesões abertas na alma, ou seja, é o momento 

em que o eu bloqueia as memórias, as amputa, ainda que já instaladas. 

  Essa relação ainda que dialética entre memória e esquecimento aparece de diferentes modos 

em obras literárias. Como corpus para este estudo, trazemos para nossa análise o romance angolano 

Teoria Geral do Esquecimento, do escritor José Eduardo Agualusa. Uma obra que, desde seu título, 

apresenta a ideia do esquecimento, e, no decorrer de sua narrativa, conhecemos uma teia de 

personagens que dialogam e constroem suas vidas a partir dessas concepções dialéticas.  

 Ludovica Fernandes Mano, ou Ludo, como é carinhosamente chamada durante todo o livro, a 

personagem principal da obra, é a maior representante da intensa busca pelo esquecimento. Esquecer 

e ser esquecida são os grandes elementos de desejo da personagem, mas, como não se pode fugir de 

suas memórias, estas rememorações nem sempre agradáveis, estão sempre presentes durante toda a 

sua vida, mesmo durante a fase em que, aparentemente, o seu processo de esquecimento estava 

completo. 

 

2. Ludovica e a busca pelo esquecimento 

 

Em Teoria Geral do Esquecimento conhecemos a história da protagonista Ludovica 

Fernandes Mano, ou melhor, Ludo. Portuguesa de nascença viaja a Angola para viver com sua irmã 

e cunhado. Em meio às revoluções que estavam acontecendo no país, seus únicos parentes nesta terra 

nova desaparecem. 

Ao ver-se sozinha envolta pelo desconhecido Ludo começa a isolar-se; tomada por um medo 

constante pelo novo Ludo passa a criar sua capa invisibilidade, uma redoma que envolve o seu 

apartamento e a afasta do mundo, iniciando assim seu processo de esquecimento.  

No processo de amputamento da memória estabelecido na relação do ser com o meio, isto é, 

na tentativa de ser esquecida por todos, Ludo trancou as portas, fechou as cortinas das janelas e 

construiu um muro na frente da porta de seu apartamento, tornando-se prisioneira de sua própria casa.  

 

Meses antes, Orlando começara a construir no terraço uma pequena piscina. A guerra 

interrompera as obras. Os operários haviam deixado sacos de cimento, areia, tijolos, 

encostados aos muros. A mulher arrastou algum do material para baixo. Destrancou 

a porta de entrada. Saiu. Começou a erguer uma parede, no corredor, separando o 

apartamento do resto do prédio. Levou a manhã inteira nisso. Levou a tarde toda. Foi 

apenas quando a parede ficou pronta, após alisar o cimento, que sentiu fome e sede. 

Sentou-se à mesa da cozinha, aqueceu uma sopa e comeu devagar. Deu um resto de 

frango assado ao cão: Agora somos só tu e eu. (AGUALUSA, 2012, p. 25). 
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Tinha apenas uma única companhia viva era seu cachorro, que tempos antes ganhou de seu 

cunhado e o batizou de Fantasma; o curioso nome que a protagonista deu ao animal reflete muito do 

que ela se tornou nos trinta anos seguintes em Angola.  

O prédio que vivia, um dos mais luxuosos de Luanda viu seu declínio nos anos da revolução: 

Os primeiros tiros assinalaram o início das grandes festas de despedida. Jovens 

morriam nas ruas, agitando bandeiras, e enquanto isso os colonos dançavam. Rita, a 

vizinha do apartamento ao lado, trocou Luanda pelo Rio de Janeiro. Na última noite, 

convidou duas centenas de amigos para um jantar que se prolongou até ao alvorecer. 

O que não conseguirmos beber deixamos com vocês, disse, mostrando a Orlando a 

despensa onde se amontoavam caixas com garrafas dos melhores vinhos 

portugueses: Bebam-nas. O importante é que não fique nenhuma para os comunistas 

festejarem. Três meses mais tarde o prédio estava quase vazio. (AGUALUSA, 2012, 

p. 32) 

 

Seus novos moradores em nada se assemelhavam aos antigos: 

O Prédio dos Invejados foi-se animando com a chegada de novos moradores. Gente 

vinda dos musseques, camponeses recém-chegados à cidade, angolanos regressados 

do vizinho Zaire e legítimos zairenses. Nenhum habituado a viver em prédios de 

apartamentos. (AGUALUSA, 2012, p. 88) 

 

 Os novos vizinhos que foram viver em seu prédio não imaginavam que por trás de uma parede 

comum nos corredores do prédio vivia um cachorro, uma mulher e seus medos; quando ouviam 

barulhos vindos de lá, diziam que ali, naquele prédio, moravam fantasmas.  

Sentou-se na cama, asfixiado, o coração aos saltos. Lembrou-se do tempo em que 

permanecera enclausurado naquele mesmo quarto. Por vezes, escutava o latido de 

um cão. Escutava a remota voz de uma mulher entoando canções antigas. O prédio 

está assombrado, assegurou-lhe Papy. Bolingô: Tem esse cão que ladra, mas nunca 

ninguém viu, tipo fantasma. Dizem que atravessa paredes. [...] Pequeno Soba 

estranhava a arquitetura do prédio. Fazia-lhe confusão a parede, interrompendo o 

corredor, situação que não ocorria nos restantes andares. Deveria haver mais um 

apartamento naquele piso – mas onde estava? Entretanto, a poucos metros dali, do 

outro lado da parede, Ludo esforçava-se por avançar em direção à cozinha. A cada 

centímetro, sentia-se mais longe de si mesma. (AGUALUSA, 2012, p. 256). 

 

 Pode-se verificar, facilmente, neste trecho a presença da concepção de esquecimento 

apresentada nos três princípios de Ricoeur, isto é, evitamento, evasão e fuga, três processos que não 

são distintos, mas complementares. Esse encadeamento de ações que culminam no esquecimento é 

observado na personagem em estudo na medida em, na busca por evitar o desconhecido Ludo se 

evade do mundo novo, fugindo então para seu espaço de conforto que é também seu espaço de 

confinamento. 

Essa percepção dos vizinhos com as vozes de Ludo e os latidos do cachorro reflete a ideia de 

esquecimento que Agualusa apresenta em seu romance. A personagem que passa anos buscando ser 

esquecida metamorfoseia-se em fantasma para seus novos vizinhos, que não sabem de sua existência, 

e para si, já que aprisionada nas paredes do seu espaço de confinamento, lutando pela sobrevivência 

durante tantos anos, impedida de enfrentar o novo, Ludovica não é a mesma de antes. Neste ponto de 



 

332 

vista trancafiar-se da realidade, ser de fato esquecida pelo meio foi, para a protagonista, bem sucedido, 

afinal o desconhecido não mais sabia de sua presença. Para aqueles que compartilham da mesma 

morada (o prédio) o desconhecido, o elemento novo é Ludo. 

Como já mencionado, Ludo passa anos convivendo exclusivamente com Fantasma (o cão), 

contudo diríamos que mais, a portuguesa convive, diariamente com fantasmas, no plural, imagens, 

pessoas, sentimentos de seu passado que a aterrorizam constantemente, prisões mais fortes que as 

paredes de seu apartamento. 

Este medo constante do desconhecido fica evidente em muitos momentos da obra, como, por 

exemplo, na passagem: 

 

Sinto medo do que está para além das janelas, do ar que entra às golfadas, e dos 

ruídos que traz. Receio os mosquitos a miríade de insetos aos quais não sei dar nome. 

Sou estrangeira a tudo, como uma ave caída na correnteza de um rio. Não 

compreendo as línguas que me chegam lá de fora, que o rádio traz para dentro de 

casa, não compreendo o que dizem, nem sequer quando parecem falar português, 

porque esse português que falam não é meu. (AGUALUSA, 2012, p. 31). 

 

Em Angola Ludo vivenciou intensamente seus medos, mas não foi nesta terra que os 

conheceu. Quando muito nova foi brutalmente abusada por um desconhecido, engravidou e deu o 

bebê para adoção, foi neste momento que sua vida de cárcere iniciou. De acordo com o relato de sua 

filha: 

A minha mãe biológica entregou-me para adoção logo após o parto. Perplexa, decidi 

investigar as razões de tal ato. Ludovica Fernandes Mano, que é como se chama a 

minha mãe biológica, foi brutalmente violada por um desconhecido, no verão de 

1955, e engravidou. Desde esse trágico acontecimento viveu sempre em casa de uma 

irmã mais velha, Odete, a qual se casou, em 1973, com um engenheiro de minas, 

radicado em Luanda, chamado Orlando Pereira dos Santos. (AGUALUSA, 2012, p. 

228). 

 

 O diferente não tinha mais a mesma beleza, poderia trazer dor, trazia à memória 

acontecimentos de impotência frente a uma triste realidade. Vê-se sozinha rodeada por pessoas, 

animais, culturas que não era de seu conhecimento, levou Ludovica a se entregar a seus monstros. 

Esse acontecimento a traumatizou, e, de acordo com Gagnebin (2006, p. 110): “o trauma é a ferida 

aberta na alma, ou no corpo, por acontecimentos violentos, violentos recalcados ou não, mas que não 

conseguem ser elaborados simbolicamente, em particular sob a forma de palavra, pelo sujeito.”. 

Foi este fator importante do passado de Ludovica que a fez temer todo o desconhecido, as 

memórias do trauma, do sentimento de impotência frente a uma situação de brutal abuso moldaram 

o futuro de Ludo. Vivia então regida pela busca do bloqueio das memórias. (sobre)Viver daquela 

forma daquela forma, beirando a desumanidade, era a fuga que Ludo sempre quis, assim aqueles anos 

de solidão davam a ela uma sensação de liberdade, a liberdade de não precisar estar exposta ao que 

não conhecia. 
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Preferia morrer ali, prisioneira, porém livre, como vivera nos últimos trinta 

anos.Livre? Muitas vezes, olhando para as multidões que se encarniçavam de 

encontro ao prédio, aquele vasto clamor de buzinas e apitos, gritos e súplicas e 

pragas, experimentava um terror profundo, um sentimento de cerco e 

ameaça.(AGUALUSA, 2012, p. 102). 

 

A falsa ideia de liberdade a partir da reclusão dava à personagem a pura sensação de proteção, 

de controle que Ludo desejava, entretanto, Gagnebin (2006) afirma que ainda nessa reclusão que 

objetiva ser esquecida, ainda assim, o ser deixa rastros: 

 

recolher-se em sua casa, em sua família, com seus filhos, sua mulher, seu homem, 

seus bens, seu cachorro, seus livros etc, isto é, tentar desesperadamente ainda 

imprimir sua marca – deixar seu rastro – nos indivíduos próximos nos objetos 

pessoais; cultivar, assim, a ilusão da posse e do controle de sua vida, quando esta 

escapou há tempos da determinação singular de seu dono. (GAGNEBIN, 2006, 

p.115). 

 

No seu estado de fantasma, esquecida pelas pessoas que viviam em seu prédio, Ludo escrevia, 

de início, nos cadernos que encontrava pela casa, buscava relatar seus sentimentos, sua percepção das 

coisas naquelas páginas em branco; Quando os cadernos acabaram passou a registrar tudo nas paredes 

do apartamento, como relata Agualusa (2012) nesta passagem: “Os dias deslizam como se fossem 

líquidos. Não tenho mais cadernos onde escrever. Também não tenho mais canetas. Escrevo nas 

paredes, com pedaços de carvão, versos sucintos.”. 

Em sua busca por ser esquecida, por ser não mais que um fantasma que vivia, sem ser vista, 

naquele prédio, Ludo, na verdade, fazia o contrário, a escrita a eternizava, já que de acordo com 

Gagnebin (2006, p. 112) “a escrita foi, durante muito tempo, considerada o rastro mais duradouro que 

um homem pode deixar, uma marca capaz de sobreviver à morte de seu autor e de transmitir sua 

mensagem”. Essa sua companheira dos dias foi, talvez, única forma de libertação dos medos, 

angústias, daquilo que a encarcerava desde muito antes de sua chegada em Angola, desta Angola que 

a deixava aflita por ser terra nova. A tentativa de esquecimento resultava na lembrança.  

A escrita está essencialmente relacionada com as nossas memórias, como afirma Gagnebin 

(2006), assim, na medida em que vivia o profundo e desejado esquecimento social, Ludovica vivia 

suas lembranças eternizava seus dias, vivia o confronto entre a memória e o esquecimento. Afinal, 

ainda de acordo com a autora (2006) a escrita perpetua “como se seu texto fosse um derradeiro abrigo 

contra o esquecimento e o silencia, contra a indiferença da morte.”. 

Após nossa análise é possível afirmar que o processo de esquecimento da personagem teve 

raízes no abuso que sofreu quando jovem e por isso passou a ter um medo constante do desconhecido. 

Esse sentimento foi “controlado” enquanto se tinha a família por perto; ainda que vivendo em nova 

terra Ludovica tinha a figura da irmã e do cunhado como uma espécie de porto seguro que continha 
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as lesões de seu eu. Quando viu-se só, envolta por todo um desconhecido, Ludo abriu as portas de 

seu cárcere interno, o sumiço de sua família foi o gatilho que a transportou para um passado de 

memórias dolorosas, isto a levou ao processo intensificado de esquecimento, que duraria trinta anos 

de miséria, dor e fuga.  

 

Considerações Finais 

 

Conforme discutido neste artigo, podemos analisar a formação do processo de esquecimento, 

suas raízes traumáticas, na dor das memórias e o quanto isto foi importante na constituição da 

personagem central de Teoria Geral do Esquecimento. 

É válido ressaltar que outros personagens da narrativa possuem suas próprias memórias 

trágicas que culminaram em processos de esquecimento. Agualusa, com maestria, constrói uma real 

teoria sobre o esquecimento, apresentando a seus leitores o quão penoso é viver em uma eterna fuga, 

na constante busca pela amputação de suas memórias. Um emaranhado de personagens que tem suas 

histórias moldadas a partir deste conflito entre memória e esquecimento tem em Ludovica sua mais 

intensa representante. 

Por fim Ludo não esqueceu seus medos, reviveu muitos deles nos trinta anos que passou 

sozinha. Ludo não queria ser esquecida, deixou registrado em seus cadernos e em suas paredes seus 

anos de solidão. Nós não esquecemos a sua história, seus medos, suas angústias, seu modo de olhar 

para o desconhecido nos causa catarse. Ludo segue viva no coração de cada leitor de sua história. 

Ludo nunca será esquecida. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A expressão “excessiva gordura” que intitula esta pesquisa foi cunhada por Graciliano Ramos 

em carta a Antônio Cândido (2006) para se referir à impossibilidade de “eliminar ainda páginas 

inteiras”, como bem lembra Otto Maria Carpeuox (1978, p. 25), de seu terceiro romance, Angústia, 

publicado em 1936, durante a segunda fase do movimento Modernista, que de acordo com Alfredo 

Bosi: “[...] vincou fundo a nossa literatura lançando-a a um estado adulto e moderno perto do qual as 

palavras de ordem de 22 parecem fogachos de adolescente” (BOSI, 2006, p. 383).  

A narrativa memorialística conta a história de Luís da Silva, um funcionário público com 

aptidões para a escrita e trabalha na repartição de um jornal onde lhe dizem o que fazer. Enamora-se 

por sua recente vizinha, Marina, e a pede em casamento. Esta é atraída por Julião Tavares, oponente 

da narrativa que concentra em si elementos almejados pelo funcionário público, tais como riqueza e 

mulheres. Sucumbido pela inveja, resolve assassinar seu rival enforcando-o. 

A composição do romance Angústia é ímpar na produção de Graciliano Ramos, cuja utilização 

técnica que se empregou na feitura de sua obra leva Antônio Cândido (2006) a afirmar que: “a 

complexidade chega ao máximo em Angústia (1936) [...]” (CÂNDIDO, 1999, p. 79). Na mesma linha 

de pensamento, considerando o mesmo romance como tecnicamente mais complexo, Eneida Cunha 

(2006) também assevera tal pressuposição, comentando que Angústia “[...] é considerado a obra mais 

complexa e inovadora do escritor.” (CUNHA, 2006, p. 12). 

E este trabalho objetiva-se estabelecer uma investigação acerca da linguagem na obra 

Angústia, afim de averiguar traços de caráter experimental referentes ao método de composição 

adotado por Graciliano Ramos em seu romance de 36, considerando a quebra paradigmática do 
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trabalho com a linguagem neste livro frente aos demais romances do autor publicados ainda na década 

de 30. 

Portanto, esta pesquisa que se dedica a pensar as inovações no plano linguagem do romance 

aqui proposto justifica-se pela importância que o romance de 36 de Graciliano Ramos possui no 

quadro geral da literatura bem como na produção do autor. 

Para tal, realizou-se uma pesquisa de cunho bibliográfico em materiais já publicados, tais 

como livros, teses e dissertações que abordam a temática da produção literária do Mestre Graça bem 

como o tema referente à obra aqui em estudo. 

Embasam esta pesquisa os comentários de críticos e estudiosos da Literatura que se 

debruçaram sobre a produção graciliânica, tais como Antônio Cândido (2006); Sônya Brayner (1978); 

Afrânio Coutinho (1997); Robert Humphrey (1976); Silviano Santiago (2013), em posfácio à 120ª 

edição de Angústia, dentre outros.  

Este artigo estrutura-se em duas seções. A primeira, intitulada “a situação ímpar da romance 

Angústia”, tratará de um breve panorama da linguagem na obra analisada perante Caetés (1933), São 

Bernardo (1934) e Vida Secas (1938). A segunda, de título “o trabalho com a linguagem”, segunda 

seção, dedica-se a refletir sobre o caráter experimental da linguagem na obra pesquisada. 

 

1. A SITUAÇÃO ÍMPAR DO ROMANCE ANGÚSTIA 

 

Concebido como o romance mais experimental de Graciliano Ramos, Angústia (1936) situa-

se em uma posição ímpar na produção graciliânica, destacando-se pelo estilo de composição 

romanesca que, já pressupostos em São Bernardo, acentuam-se no livro de 36, abordando um novo 

enfoque da realidade. Os elementos aqui analisados apresentam-se tecnicamente mais desenvolvidos, 

empregando um certo caráter de experimentalismo. Oposto ao caráter basilar de Graciliano Ramos, 

que é a concisão da linguagem, esta, em seu romance sobre Luís da Silva não se faz de forma 

econômica, pois, em Angústia percebe-se um trabalho a mais com ela. 

De modo a corroborar os pressupostos acima, apresentar-se-á um breve panorama da 

linguagem dos demais romances de Graciliano. Para tal, tem-se em Caetés (1933), romance de estreia 

do Mestre Graça, a concisão em narrar uma história do quotidiano, linear, ao estilo naturalista, como 

afirma Carlos Nelson Coutinho (1978), demonstrando, de acordo com Antônio Cândido (2006), que 

o autor consegue condensar ao máximo a expressão com uma parcimônia vocabular e ainda assim 

consegue transmitir uma completude. “A vocação para a brevidade e o essencial aparece aqui na 

busca do efeito máximo por meio dos recursos mínimos [...]”. (CÂNDIDO, 2006, p. 21) 

Em São Bernardo (1934), aprimora-se os elementos já presentes no livro publicado em 33, e 

aqui permanecem a compactação das palavras junto da narrativa cortante que alcançam sua 
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maximização na narrativa de Paulo Honório, alçando Graciliano Ramos, ainda em consonância com 

o crítico, a um patamar acima daquele em que o escritor se encontrava durante a produção de seu 

primeiro romance. 

Aqui não há mais, como em Caetés, influências diretoras, jeito de exercício. Há um 

processo estilístico maduro, revelando o grande escritor na plenitude dos recursos. 

A aprendizagem laboriosa do volume anterior deu todos os frutos: narração, diálogo 

e monólogo fundem-se numa peça harmoniosa e sem lacunas [...]”. (CÂNDIDO, 

2006, p. 43) 

 Em Vidas Secas (1938), a seca que envolve o sertão e engloba a vida de Fabiano, sua família 

e a cachorra Baleia paira do mesmo modo a narrativa breve, em linguagem compacta, seca, cortante, 

agreste, escrita em períodos curtos, cuja capacidade condensadora de Graciliano Ramos também se 

presentificam. 

Já em Angústia, a característica fundamental da linguagem de Graciliano não se faz de forma 

econômica.  Aqui é notório o trabalho empregado pelo Mestre Ramos à tessitura de seu romance 

angustiante, já que a narrativa acerca da medíocre vida de Luís da Silva é longa e complexa, repetitiva, 

exaustiva até, em que a riqueza expressiva torna este, de acordo com Cândido (2006), o livro mais 

apreciado do autor pela crítica à época, além de ser considerado sua obra-prima pelos leitores àquele 

momento.  

A complexidade chega ao máximo em Angústia (1936), que ao contrário dos 

outros é longo e desenvolve com detalhe a análise interior, contando, também na 

primeira pessoa, o drama de um medíocre desajustado, que compensa a fraqueza 

pelo crime, configurado lentamente nas suas elucubrações, ao longo de uma narrativa 

tortuosa e patética. (CÂNDIDO, 1999, p. 79, grifo nosso)  
 

2. O TRABALHO COM A LINGUAGEM  

 À concisão vocabular rende aos romances Caetés, São Bernardo e Vidas Secas, uma demanda 

de páginas menores que no romance de 36. Angústia desenvolve-se ao longo de quase duzentas 

páginas, mergulhando na conturbada mente de Luís da Silva. Em crítica sobre Caetés, Afrânio 

Coutinho comenta: “Os detalhes acumulam-se, desdobram-se em orações, alarga-se o tempo 

ficcional. Este processo sintático alternante encontrará sua máxima realização em Angústia.” 

(COUTINHO, 1997, p. 397, grifo nosso) 

 A este caráter de extensão do romance Angústia é que se encontram diversas das críticas 

apontadas por Antônio Cândido (2006), pois segundo ele, apresentam-se “partes gordurosas e 

corruptíveis [...] que o tornam mais facilmente transitório”. (CÂNDIDO, 2006, p. 47), mas é 

justamente por ser um “romance excessivo” (CÂNDIDO, 2006, p. 47), como afirma o crítico, que 

“talvez por isso mesmo seja mais apreciado” (CÂNDIDO, 2006, p. 47). Cândido ainda torna a dizer 

que este romance possui uma “tumultuosa exuberância”. (CÂNDIDO, 2006, p. 107) 

Na mesa linha de pensamento, Graciliano Ramos cunha a expressão “excessiva gordura”, 

remetendo-se a sua impossibilidade de eliminar o que não fosse essencial, aludindo à expressão 
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“partes gordurosas e corruptíveis”, acima citada. Justamente a este caráter da linguagem não mais 

voltada à brevidade, à concisão, é que leva Silviano Santiago, em artigo publicado no posfácio de 

edição de Angústia, em 2013, a dizer que:  

 

Os “defeitos” de composição na frase e no discurso ficcional não empanam a “alta 

qualidade” do romance. Ponhamos abaixo o contrassenso. Dos casulos de 

redundância nascerão borboletas! O romance é excepcional porque recebeu a 

composição justa. A superabundância dos detalhes foi alimentada pela imaginação 

enraivecida do apaixonado [...] Composto de outra forma, Angústia não teria sido 

tão exitoso. (SANTIAGO, 2013, p. 22) 

 

Ao caráter de redundância, fomentado por Silviano, é perceptível as voltas que Luís da Silva 

dá no desenrolar da narrativa: a repetição de termos, de expressões e lembranças que remetem a um 

fato são constantes no romance. O excerto a seguir, referente ao momento em que o personagem Luís 

da Silva, atendendo a um pedido de Dona Adélia, mãe de Marina, explica para esta que encontrou 

um emprego para ela em uma loja, demonstra a prolixidade: “Encontrei. Para bem dizer, não encontrei 

coisa boa não. Emprego público não há. Tudo fechado, tudo escuro. Enfim sempre achei um gancho”. 

(RAMOS, 1986, p. 51). Esta mesma questão já se apresentava em momentos anteriores, logo no início 

do romance, quando Luís da Silva está pensando nas contas a pagar: prestações e o aluguel de Dr. 

Gouveia: 

Dr. Gouveia é um monstro. Compôs, no quinto ano, duas colunas que publicou por 

dinheiro na secção livre de um jornal ordinário. Meteu esse trabalhinho num caixilho 

dourado e pregou-o na parede, por cima do bureau. Está cheio de erros e pastéis. Mas 

Dr. Gouveia não os sente. O espírito dele não tem ambições. Dr. Gouveia só se ocupa 

com o temporal: a renda das propriedades e o cobre que o tesouro lhe pinga. 

(RAMOS, 1986, p. 6) 

 

Nos trechos acima expostos, percebe-se o uso de palavras repetidas, apesar da ressalva de 

Dino Preti (apud ALMEIDA, 2015, p. 43) de que se recomenda o uso de sinonímia, a não ser que o 

autor queira dar sentido de oralidade. A seguir, observa-se momentos cuja referencialidade se baseia 

no objeto utilizado no assassinato do rival Julião Tavares. A corda é evocada de outras formas. A 

passagem a seguir surge durante um devaneio do protagonista, quando pensa no momento em que 

uma cobra ataca seu avô:   

As cascavéis torciam-se por ali. Uma delas enroscou-se no pescoço de Trajano, que 

dormia no banco do alpendre. Trajano acordou, mas não acordou inteiramente, 

porque estava caduco. Levantou-se, tropeçando, gritando, e sapateou desengonçado, 

como um doente de coréia.  (RAMOS, 1986, p. 118) 

 

A mesma lembrança surge metaforizada de outras maneiras: assaltantes que enforcavam 

homens ricos; a figura de Cirilo de Engrácia suspenso; José Baia laçando bois; Seu Evaristo que se 

enforca. Além destas, a repetição do termo “rato” também é constante no decorrer das páginas do 
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livro, acompanhando o leitor do início ao fim. Ressaltando Silvano Santiago: “O romance é 

excepcional porque recebeu a composição justa”. (SANTIAGO, 2013, p. 22) 

A este caráter de “superabundância dos detalhes” (SANTIAGO, 2013, p. 22), é em parte o que 

difere Angústia de São Bernardo, por exemplo, já que Paulo Honório é enfático ao afirmar que expõe 

apenas o necessário, cortando e ocultando o que não é: “Talvez deixe de mencionar particularidades 

úteis, que me pareçam acessórias e dispensáveis”. (RAMOS, 2009, p. 10).  

A “repetição desnecessária, um divagar maluco” (CÂNDIDO, 2016, p. 11), expressos por 

Graciliano Ramos em carta a Antônio Cândido, materializam-se na linguagem do livro, em que o 

caráter de redundância ganha vida e forma a complexa cadeia de consciência do protagonista 

principal. 

Estas realizações de romances psicológicos, dos “modernos ficcionistas”, como diz Mendilow 

(apud MOISÉS, 2012, p. 427), é constante na literatura de Graciliano Ramos, cujos quatro romances 

publicados na década de 30 são trabalhos que enfatizam a sondagem interior do homem. Para o almejo 

de seu projeto literário na busca interior dos problemas humanos em luta com o espaço, como afirma 

Nelly Novaes Coelho (1978), o romancista se mune de determinadas técnicas, já predispostas em seus 

romances anteriores à Angústia, mas maximizados neste.  

 Dentre os procedimentos adotados por Graciliano em seu romance de 36 está o fluxo de 

consciência (stream of consciousness), que de acordo com Robert Humphrey (1976), caracteriza-se 

pela não ordenação lógica do pensamento antes que este materialize-se na fala, existindo dois níveis 

mentais: pré-verbal e verbal. Ainda em consonância com Humphrey (1976, p. 7), a escolha de tal 

recurso para compor o romance dá-se por ser possível uma caracterização mais fidedigna das 

personagens quanto a seu estado interior. 

 Em Angústia, a falta de ordenação lógica do pensamento do personagem principal pode ser 

percebida por x passagens ao longo do romance, seja pela complexa utilização do tempo, contrapondo 

e desestruturando a linearidade temporal da natureza, seja pelos devaneios. “Em Angústia, o processo 

narrativo surge de modo mais aprimorado, o fluxo de consciência desvenda a personagem em seu 

íntimo, coloca-a em uma situação de solidão extrema, aprofunda a crise do indivíduo.” 

(DAFFERNER, 2008, p. 23) 

A adoção do método acima descrito como para construir de forma mais íntima a solipsista 

vida de Luís da Silva, leva Graciliano Ramos a utilizar o recurso do monólogo interior que serve, nas 

palavras de Humphrey (1976), para “representar o conteúdo e os processos psíquicos do personagem, 

[...] da maneira como esses processos existem em diversos níveis do controle consciente antes de 

serem formulados para fala deliberada”. (Idem, p. 22). As conversas internas que o funcionário 

público mantém consigo mesmo podem ser percebidas a seguir: 
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Em outro momento de devaneio, Luís da Silva encontra-se, como ele mesmo comenta, 

“fantasiando maluqueiras” (RAMOS, 1986, p. 109), pensando em como seria tratado caso 

conseguisse alcançar o desejado sonho de ser um escritor famoso. O fragmento abaixo ilustra quando 

o funcionário público “conversa” consigo mesmo imaginando como seria sua vida caso conseguisse 

tamanha realização:  

Faço um livro, livro notável, um romance. Os jornais gritam, uns me atacam, outros 

me defendem (...). Quando o homem me repreender por causa da informação errada, 

compreenderei que se zanga porque o meu livro é comentado nas cidades grandes 

(...). Um sujeito me dirá: 

- Meus parabéns, Seu Silva. O senhor escreveu uma obra excelente. Está aqui a 

opinião dos críticos. - Muito obrigado, doutor. (RAMOS, 1986, p. 110) 

 

Diante de tal exemplo, é possível perceber de forma mais íntima o que se passa na consciência 

do narrador-personagem antes de se tornar fala e a consequente técnica de monólogo interior que 

representa os pensamentos do funcionário público.  

Graciliano busca precisamente, com o auxílio do stream of conciousness, tornar 

imediatamente evidente uma realidade concreta e essencial: o desequilíbrio e a 

dissolução psíquica do personagem, reproduzindo com maior intensidade dramática 

o seu desespero e a sua derrota socialmente condicionados. Trata-se, portanto, do 

emprego de uma técnica visando a acentuar a realidade para melhor narrá-la (para 

reproduzi-la artisticamente) e não da substituição da realidade essencial pela 

reprodução mecânica de associações mentais fetichizadas ou por alegrias 

metafísicas; em suma, em Angústia, o monólogo interior é sempre um instrumento 

do realismo, nunca um fim em si. (COUTINHO, 1978, p. 103) 

 

Essa experiência interior que o pseudoautor mantém consigo mesmo e que se materializa no 

romance com o aprimoramento das técnicas utilizadas por Graciliano Ramos frente a uma nova 

realidade, acontecem de forma desordeira, em que os eventos passados na vida de Luís da Silva, 

caracterizadas pelo acumulo das memórias, interpenetram-se na fragmentação temporal que se abasta 

o romance. A reprodução das fases da vida de Silva não obedece à ordem objetiva natural, mas feita 

por associações, por hierarquização, em que memórias da infância ligam-se às do crime, entre os 

amores com Marina, e a relação com o pai e avô. Em Angústia, Afrânio Coutinho afirma que: “virá 

compor uma estrutura não objetiva diversa da casualidade do mundo exterior, povoada de 

simbolismos, em que o presente e passado intercomunicam-se dinamicamente associados.” 

(COUTINHO, 1997, p.402) 

Ao englobar tudo com sua visão subjetiva, “falha e incompleta” (CÂNDIDO, 2006, p. 19), 

alimentada na narrativa com o fluxo de consciência e monólogo interior, que inserem o leitor na 

mente daquele que narra, Luís da Silva é levado por seus devaneios, que segundo Antônio Cândido 

criam imagens de teor expressionistas, pois, em determinados momentos, algumas descrições criadas 

remetem ao movimento cultural de vanguarda.  

Logo no início do romance, a lembrança de Julião Tavares chega à mente de Luís da Silva, 

que a representa de modo subjetiva, como confirma a passagem abaixo: 
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Impossível trabalhar. Dão-me um ofício, um relatório, para datilografar, na 

repartição. Até dez linhas vou bem. Daí em diante a cara balofa de Julião Tavares 

aparece em cima do original, e meus dedos encontram no teclado uma resistência 

mole de carne gorda. E lá vem o erro. (RAMOS, 1986, p. 5, grifo nosso) 

 

Além desta passagem cuja figura do antípoda apresenta-se deformada, as figuras de Marina, 

com quem Luís tem um breve namoro, e Vitória, empregada do mesmo, também figuram ao modo 

“expressionista”. Sobre sua empregada, o neto de Trajano diz: “A voz é áspera e desdentada. E, 

acompanhando a cadência, tremem as pelancas do pescoço engelhado como um pescoço de peru, 

tremem os pêlos do buço e as duas verrugas escuras. É terrivelmente feia”. (RAMOS, 1986, p. 25). 

Acerca de sua vizinha com quem quer se casar, ele comenta: “Marina apareceu, enroscando-se como 

uma cobra de cipó [...].” (RAMOS, 1986, p. 58) 

 

A deformação de tonalidade expressionista a que chega em Angústia, no limite sua 

pesquisa da personalidade, tem como base um conhecimento seguro da realidade 

normalmente percebida e das técnicas destinadas a exprimi-la. Só quem havia 

ordenado as confissões de João Valério e Paulo Honório seria capaz de desaçaimar 

o "homem subterrâneo" de Angústia, com essa infinita capacidade de experimentar, 

própria da literatura. (CÂNDIDO, 2006, p. 119) 

 

Em São Bernardo, apesar de elementos presentes em Angústia já se presentificarem no 

romance de 34, a maximização do recursos como o monólogo interior, o fluxo de consciência e a 

manipulação da temporalidade, não se manifestam pelo caráter de objetividade a qual se propõe Paulo 

Honório, eliminando o que não lhe é necessário para o contar de suas memórias.  

Em São Bernardo, jamais o narrador perde a objetividade, apesar de tratar de sua 

própria vida: o fato da narração ocorrer após o desenrolar dos acontecimentos 

garante ao narrador a onisciência épica necessária ao processo de hierarquização e 

seleção da realidade, isto é, à objetividade radical do romance. (COUTINHO, 1978, 

p. 100) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de a ficção do romancista alagoano – aqui considerado seus quatro romances 

publicados no início da Era Vargas – não contemplar inteiramente ou não ser o objetivo principal a 

temática do romance de 30, que voltaram seu olhar para os problemas sociais do Nordeste, Wilson 

Martins declara que: “O Sr. Graciliano Ramos apresenta-se com um estilo mais profundo e mais 

sereno, e tanto mais sereno quanto mais profundamente penetra nesse terreno alucinatório que é o 

homem dentro de si mesmo”. (MARTINS, 1978, p. 35). 

 E é justamente a este olhar sobre o homem e a sua luta contra a alienação, como afirma Carlos 

Nelson Coutinho (1978), que dá à produção de Mestre Graça um caráter de universalidade, já que vai 

além da temática central do romance de 30, que se voltaram para os problemas do Nordeste. 
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É, aliás, o que salva a obra do Sr. Graciliano Ramos do perigo da mediocrização que 

hoje se observa em nossa literatura entre os romancistas do “social”: é o que lhe 

atribui os caracteres de permanência e de universalidade que o estigmatizam como o 

maior romancista brasileiro de seu tempo, como aquele que mais convicentemente 

atingiu a essência mesma do homem e de sua alma. (MARTINS, 1978, p. 35) 

 

Considerando, deste modo, “o homem dentro de si mesmo” (MARTINS, 1978, p. 35), e o 

detalhamento da narrativa alimentado pela “imaginação enraivecida do apaixonado” (SANTIAGO, 

2013, p. 22), que é Luís da Silva, a linguagem em Angústia manifesta-se de forma a representar o 

estado conturbado da mente de seu protagonista, – se considerar Paulo Honório, o outro se apresenta 

de maneira mais perturbada – cujos pensamentos são, de forma pleonástica, representados seja pela 

utilização mais complicada do tempo romanesco, de um vai e vem frenético entre passado e presente, 

seja pelos devaneios, seja pela rememoração de conversas com seus conhecidos da infância, seja pelo 

constante fascínio pela morte. 
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Introdução 

 

 Entre o fim do século XIX e a década de 1980 foi possível observar mudanças no cânone 

literário norte-americano. Uma das mais significativas foi a inclusão de escritoras cujas obras foram 

desprezadas pela tradição literária ao longo do tempo. Podemos citar como exemplos Emily 

Dickinson, Harriet Beecher, Edith Warton, entre outras. A inclusão dessas autoras, no entanto, não 

ocorreu deliberadamente. A conjuntura social e política dos Estados Unidos em meados do século 

XX juntamente com a emergência do campo da Teoria Crítica Feminista propiciaram as condições 

para que a literatura de autoria feminina oitocentista pudesse ser republicada, lida e valorizada a partir 

de novos critérios.  

 Pensando nessas transformações, analiso neste artigo como se deu a inserção da escritora Kate 

Chopin no cânone literário norte-americano. A escolha se justifica pelo fato de a autora ter sido 

marginalizada ainda em vida devido à repercussão negativa de seu trabalho. Ao criar protagonistas 

femininas que não se enquadravam aos padrões sociais impostos às mulheres no século XIX, Chopin 

atraiu para si inúmeras críticas desfavoráveis. Essa rejeição a impeliu a parar de escrever logo após a 

publicação de The Awakening (1899), seu livro mais conhecido. Nesse sentido, discuto os critérios 

de inclusão e exclusão da autoria feminina no conjunto de obras literárias consideradas significativas 

para a cultura dos Estados Unidos. Em seguida, analiso os contextos que permitiram a revalorização, 

na década de 1970, das obras escritas pela autora escolhida, bem como sua introdução nos currículos 

de literatura do século XX.  

 A investigação desenvolvida partiu de uma pesquisa de natureza bibliográfica onde foram 

comparados textos que discutiram as mutações que ocorreram no cânone literário na transição do 

século XIX para o século XX e nos currículos dos cursos de Literatura dos Estados Unidos entre a 

década de 1960 e 1980, a exemplo dos trabalhos de Gabrielle Baldwin (1986) e Thomas Couser 

 
53 Graduada em História, Mestranda em Letras pela Universidade Federal da Paraíba. Email: 

julianadantasrabelo@gmail.com 

mailto:xxxx@xxxx.com


 

345 

(1996). O suporte teórico utilizado levará em conta as contribuições da Teoria Crítica Feminista, 

destacando-se entre os principais autores Annette Kolodny (1986), Terry Eagleton (1983).  

 

1. Kate Chopin e a publicação de The Awakening  

 

O ano de 1899 foi um divisor de águas para Kate Chopin (1850-1904). Neste ano a autora 

publicou seu segundo romance, The Awakening, cuja estória gira em torno do “despertar” da 

protagonista Edna Pontellier em relação a sua individualidade e sexualidade. Ao passar as férias com 

a família em Grand Isle, em um dos chalés da família Lebrun, Edna se apaixona por um dos filhos da 

anfitriã, Robert Lebrun. A paixão, bem como as experiências vivenciadas por Edna junto aos demais 

personagens a estimulam a refletir sobre sua própria vida, em especial, sobre o papel de mãe e esposa 

a qual ela passa a questionar continuamente. Insatisfeita com os rumos de sua existência, Edna 

Pontellier decide abdicar cada vez mais de sua antiga vida para realizar seus desejos pessoais.  

Embora Chopin tenha construído até aquele momento uma carreira relativamente estável 

como escritora, as ideias contidas em The Awakening geraram polêmicas que contribuíram para o fim 

de sua carreira. Como mencionei, o livro acaba abrindo espaço para uma crítica à maternidade 

enquanto destino e obrigação da mulher, pois a protagonista entra em um dilema pessoal ao perceber 

que se sente feliz e até mesmo aliviada quando permanece longe de seus filhos, embora não abdique 

do amor que sente por eles. O conflito gerado pela percepção de que talvez esse não fosse o caminho 

que desejou para sua vida, assumindo-o mais “cegamente” do que por convicção, fica evidente 

quando o narrador nos diz: 

 

She was fond of her children in an uneven, impulsive way. She would 

sometimes gather them passionately to her heart; she would sometimes forget 

them. The year before they had spent part of the summer with their 

grandmother Pontellier in Iberville. Feeling secure regarding their happiness 

and welfare, she did not miss them except with an occasional intense longing. 

Their absence was a sort of relief, though she did not admit this, even to 

herself. It seemed to free for her of a responsibility which she had blindly 

assumed and for which Fate had not fitted her (CHOPIN, 1899. p. 22).  

 

Para além disso, o próprio casamento entre Edna e Mr. Pontellier aparece como algo fortuito, 

sem que houvesse um real desejo por parte da protagonista em tê-lo realizado. Ela não era apaixonada 

pelo futuro marido na mesma medida em que ele era por ela. Mais uma vez, as convenções sociais e 

a pressão familiar aparecem pesando mais nas escolhas da protagonista do que a genuína vontade 

pessoal: 

 

Her marriage to Leoncé Pontellier was purely an accident, in this respect 

resembling many other marriages which masquerade as the decrees of Fate. It 
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was in the midst of her secret great passion that she met him. He fell in love, 

as men are in the habit of doing, and pressed his suit with earnestness and an 

ardor which left nothing to be desired. He pleased her; his absolute devotion 

flattered her. She fancied there was a sympathy of thought and taste between 

them, in which fancy she was mistaken. Add to this the violent opposition of 

her father and her sister Margaret to her marriage with a Catholic, and we need 

seek no further for the motives which led her to accept Monsieur Pontellier 

for her husband (CHOPIN, 1899, p. 22).  

 

O “despertar” de Edna Pontellier coincide com o a percepção que a protagonista passa a ter 

de sua vida como algo acidental e da qual ela deseja se libertar, pois não encontra mais sentido em 

ignorar vontades e desejos que a fazem se sentir verdadeiramente viva. A paixão extraconjugal e a 

abdicação de seus supostos deveres enquanto mãe e esposa são reflexos da mudança interior pela qual 

passa a protagonista.  

Como é possível observar, a estória construída pela autora para Edna Pontellier divergiu dos 

valores e comportamentos impostos às mulheres na sociedade patriarcal norte-americana do século 

XIX, e as consequências por nadar na contramão não tardaram a aparecer.  

A recepção do livro por parte dos editores e críticos, em sua grande maioria homens, foi 

marcadamente negativa. Não foram poucas as tentativas de deslegitimar o livro. Acerca disso, Emily 

Toth, uma das biógrafas de Kate Chopin, comentou: 

 

Overwhelmingly, reviewers called Chopin’s heroine colossally selfish, stupid 

and mean. Some even left out The Awakening in articles about her career. 

Inevitably, with men as the powerful reviewers, publishers, editors, and 

gatekeepers, this view prevailed. Kate Chopin died in 1904, and The 

Awakening was soon out of print (TOTH, 1990). 

 

As observações de Toth acerca da prevalência da crítica sexista dos homens que dominavam 

o cenário da editoração, revisão e publicação são pertinentes porque explicam a exclusão do trabalho 

de Kate Chopin, em primeiro lugar, das próprias livrarias, uma vez que a impressão do livro foi 

comprometida, e em segundo lugar da própria tradição literária, pois o trabalho foi considerado sem 

valor, impróprio e não digno de atenção. O que fica evidente, portanto, é que a partir do momento em 

que os critérios utilizados para o julgamento da obra foram baseados em perspectivas sexistas e 

preconceituosas, parte da produção literária escrita por mulheres e sobre mulheres foi marginalizada, 

sobretudo aquelas que criticavam a cultura patriarcal. Como consequência, o cânone literário norte-

americano, mesmo em constante transformação, vai se apresentar até meados do século XX como 

predominantemente branco e masculino. Na seção seguinte, discutirei melhor a relação entre a 

formação do cânone e os juízos de valor subjacentes a ele. 

 

3. O cânone em transformação: cultura e ideologia  
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 Terry Eagleton, em Teoria da Literatura: Uma introdução (1996), ao discutir as concepções 

de Literatura ao longo do tempo, alerta para os fatores culturais subjacentes aos “gostos” que temos 

e os julgamentos que fazemos em relação ao que é ou não Literatura. Para exemplificar isso, ele nos 

mostra que a ideia que se tinha de Literatura no século XVIII não corresponde a mesma do século 

seguinte, após o surgimento do Romantismo. No século XVIII, para uma obra ser considerada literária 

ela não necessitava ser ficção. Textos dos mais diversos gêneros eram considerados Literatura, desde 

poesia a filosofia, história e o próprio gênero carta (EAGLETON, 1996, p.25).  

 A ideia que se tinha do que era ou o do que deveria ser Literatura estava mais associada a 

concepção de “belas letras”, o que quer dizer que os critérios de demarcação utilizados para situar um 

texto como literário eram, em resumo, ideológicos. Nesse sentido, Literatura era o que a classe 

dominante da época classificava como tal, sendo excluída a maior parte das produções dos grupos 

sociais menos favorecidos.  

 

Os critérios do que se considerava literatura eram, em outras palavras, 

francamente ideológicos: os escritos que encerravam os valores e "gostos" de 

uma determinada classe social eram considerados literatura, ao passo que uma 

balada cantada nas ruas, um romance popular, e talvez até mesmo o drama, 

não o eram (EAGLETON, 1996, p.25).  

 

Além da definição de Literatura compreender os valores de determinada classe social, ela 

também tinha a função de propagar esses valores. Ao analisar o contexto social inglês do século 

XVIII, Eagleton destaca que a guerra civil pela qual passara o país no século XVII motivou os grupos 

dominantes (Aristocracia e classe média) a se unirem nos anos posteriores a fim de reestabelecerem 

uma ordem social conectada aos seus interesses. A Literatura, nesse sentido, teria o propósito de 

difundir “costumes sociais refinados, hábitos de gostos ‘corretos’ e padrões culturais comuns” 

(EAGLETON, 1996, p.26). Isso justifica o fato de ela abarcar um considerável número de gêneros, 

pois quanto mais abrangente a Literatura fosse, maior seria sua influência na sociedade.  

A ideologia dos grupos dominantes fundamentada nos interesses de classe contribuiu para a 

criação e perpetuação de uma noção de Literatura que perdurou ao longo de todo o século XVIII. Ao 

chamar atenção para esse fato, Eagleton nos mostra que a forma como as sociedades, os grupos e os 

indivíduos lidam com os textos literários, ou seja, os julgamentos realizados e os interesses suscitados 

não se baseiam na existência de supostos critérios puramente literários, objetivos e desvinculados de 

qualquer carga ideológica. Pelo contrário, eles estão imbuídos de “preconceitos e crenças mais gerais” 

que fogem ao mero gosto individual, sendo este último, na verdade, reflexo dos dois primeiros 

(EAGLETON, 1996, p. 23). 
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 Em que sentido essa discussão é relevante para este trabalho? Ora, se os critérios utilizados 

para se definir Literatura são culturais e, por isso mesmo, passíveis de mudança ao longo do tempo, 

o mesmo pode-se dizer do cânone literário. A classificação de uma obra como boa ou ruim e sua 

elevação ou não ao cânone não ocorre apenas a partir de vontades pessoais. De acordo com Eagleton,  

 

Se não é possível ver a literatura como uma categoria “objetiva”, descritiva, 

também não é possível dizer que a literatura é apenas aquilo que, 

caprichosamente, queremos chamar de literatura. Isso porque não há nada de 

caprichoso nesses tipos de juízos de valor: eles têm suas raízes em estruturas 

mais profundas de crenças, tão evidentes e inabaláveis quanto o edifício do 

Empire State (EAGLETON, 1996, p. 24 – grifo meu).  

 

Nesse sentido, quando observamos o contexto de produção da escritora Kate Chopin, nos 

deparamos com uma sociedade pautada nos valore patriarcais, onde à mulher era destinado um locus 

específico de atuação, sendo este geralmente a esfera privada do lar. Acerca disso, Susan M. Cruea 

(2005) destaca que ao longo do século XIX o ideal de “feminilidade verdadeira” pregava que a mulher 

deveria cuidar das tarefas domésticas, com destaque para a cozinha, e da criação dos filhos, assim 

como deveria assumir um temperamento piedoso, brando e subserviente. Essas características, 

acreditava-se, eram inatas às mulheres e qualquer comportamento que fugisse a isso era considerado 

anormal. Desde cedo meninas eram estimuladas a valorizar e assumir a função supostamente 

destinada a elas por natureza. A preparação para o casamento era uma das mais importantes tarefas 

ao longo da vida, a qual elas deveriam se dedicar quase que integralmente:  

 

Porque ser uma “Mulher Verdadeira” era uma responsabilidade importante, o 

ideal de “Verdadeira Feminilidade” foi desde cedo imputado às meninas, que 

eram treinadas para serem obedientes e exibir um excelente autocontrole 

(Welter 4). A elas também era ensinado o valor da virgindade “como a ‘pérola 

preciosa’ que era seu grande trunfo” (5). Ela se preparava para o casamento 

mantendo-se casta para o seu futuro marido e aprendia as habilidades 

necessárias para gerenciar uma família e criar filhos. A maternidade foi 

valorizada como o mais gratificante e essencial de todos os deveres da mulher 

(CRUEA, 2005, p.188 – tradução minha).  

 

Os principais responsáveis pelos ensinamentos desses valores às mulheres foram a escola, a 

família, a igreja e também a própria literatura. Nenhum estudo de ordem intelectual que escapasse a 

esses preceitos era incentivado. As mulheres que desafiavam essas normas eram vistas como não 

femininas e julgadas pela sociedade, pois o trabalho intelectual deveria ser destinado aos homens, só 

sendo socialmente valorizado quando feito por eles (CRUEA, 2005, p.189).  

Os impactos negativos que essa visão de mundo patriarcal exerceu sobre as mulheres no 

âmbito da Literatura foram imensos, a começar pela própria intimidação e pressão que elas sofriam 

por causa do preconceito de gênero. Segundo Howell (2014), Harriet Jacobs, escritora afro-americana 



 

349 

que havia sido escravizada na primeira metade do século XIX nos EUA, ao se tornar escritora, se viu 

envolta em um medo de escrever. Não bastasse o estigma em relação ao seu gênero, o preconceito de 

raça ainda era presente no seu caso. Sendo assim, nos diz, Howell: 

 

Escritoras, como Harriet Jacobs, frequentemente duvidavam de si mesmas 

quanto à capacidade de expressar suas lutas, por consequência, se forçavam a 

viver com medo de suas carreiras literárias. Embora as mulheres tenham 

ganhado mais respeito e reconhecimento desde o século XIX, elas ainda 

experimentavam dificuldades relativas ao desrespeito de escritores homens, 

leitores e críticos (HOWELL, 2014, p.23 - tradução minha). 

 

Para escapar ao estigma, muitas escritoras utilizavam pseudônimos. Isso, por si só, já aponta 

para uma grande diferença no tratamento atribuído aos homens e mulheres enquanto escritores. Para 

os homens, a utilização de pseudônimos funcionava como uma “forma de expressão artística”, 

enquanto que as mulheres o utilizavam como “uma ferramenta para esconder sua verdadeira 

identidade do mundo literário dominado pelos homens” (HOWELL, 2014, p.24).  

Diante do exposto até aqui, torna-se impossível desvincular o contexto cultural patriarcal 

oitocentista nos Estados Unidos da formação da tradição literária naquele país. O preconceito de 

gênero enraizado na sociedade influenciou a escolha dos próprios critérios utilizados para a 

classificação de obras. Evidentemente, livros escritos por mulheres que enfocavam a vida de 

protagonistas que não assumiam papéis sociais pré-estabelecidos para elas não seriam considerados 

relevantes e prestigiados pela maioria dos críticos e editores. O que ocorreu foi exatamente o oposto, 

um combate à literatura de autoria feminina travestido de parcialidade literária. As consequências, 

como procurei mostrar até aqui, foram desde a criação de uma atmosfera amedrontadora para as 

mulheres que ousavam escrever até a marginalização de escritoras.  Essa situação veio a sofrer 

alterações apenas no século XX, como veremos adiante.  

 

3. Década de 1960: Segunda onda do feminismo e ascensão da Crítica Literária Feminista 

 

O contexto social de meados do século XX nos EUA favoreceu o surgimento do campo de 

estudos da Teoria Crítica Feminista. A inserção da TCF na Academia, durante a década de 1960, 

motivou diretamente a crítica a uma tradição patriarcal nos estudos literários e abriu espaço para que 

a literatura de autoria feminina, suplantada durante décadas, pudesse ser resgatada e estudada em pé 

de igualdade com os textos de autores canônicos. Aliás, o surgimento da Teoria Crítica Feminista 

possibilitou a crítica a esse Cânone, questionando os critérios de julgamento que o formaram e 

fizeram, por tanto tempo, escritoras hoje renomadas serem excluídas da tradição literária 

(WIECHMANN, 2013). 



 

350 

Na esteira da segunda onda do feminismo, caracterizada pela reinvindicação do uso de 

métodos contraceptivos (influenciando diretamente o debate sobre a autonomia do corpo feminino), 

a luta pelos direitos civis e o movimento sindical, bem como o debate mais enfático sobre as questões 

de interseccionalidade entre gênero, raça e classe, surgiram publicações que se tornaram essenciais 

para pensar, posteriormente, a crítica no âmbito literário. São exemplos dessas produções os livros 

de:  

 

Simone de Beauvoir (em especial os dois volumes de O segundo sexo), de 

Betty Friedan (A mística feminina, 1963 – traduzido para o português em 

1971); Carol Hanisch (responsável por formular, pela primeira vez, o slogan 

“o pessoal é político”, no artigo The personal is political, de 1969), Kate 

Millet (Sexual politics, de 1969, escrito originalmente como tese de 

doutoramento em Literatura Comparada) e Nancy Chodorow (Psicanálise da 

maternidade – publicado pela primeira vez, em inglês, em 1978, com o título 

The reproduction of mothering) (ALÓS; ANDRETA, 2017, p. 28).  

 

O impacto dessas obras, juntamente com o movimento das mulheres na sociedade por meio 

de passeatas, protesto e reivindicações, estimulou o debate no âmbito acadêmico. Na área dos estudos 

literários, ainda no contexto norte-americano, várias professoras universitárias passaram a questionar 

o lugar privilegiado dos homens na academia, os currículos marcadamente dominados pela escrita 

masculina branca, e, principalmente, a representação misógina das mulheres nas obras literárias de 

destaque escritas por homens.  

Outra consequência do aparecimento desse campo teórico foi o estímulo à circulação de obras 

escritas por mulheres que haviam sido excluídas e esquecidas ao longo do tempo. Anette Kolodny 

(1979) chama atenção para a importância e empenho da Feminist Press, editora feminista, em 

publicar esses textos. O sucesso das reedições fez com que outras editoras decidissem aderir ao 

projeto resultando numa ampliação da divulgação dessas obras: 

 

Logo após o sucesso inicial da Feminist Press na reedição de preciosidades 

como a novela de Rebecca Harding, Life in the Iron Mills, de 1861, e The 

Yellow Wallpaper, de 1892, conto escrito por Charlotte Perkins, publicados 

respectivamente em 1972 e 1973, editoras e livrarias passaram a competir pela 

reedição de antologias de textos perdidos e, em alguns casos, pela de séries 

completas (KOLODNY, 1979, p.218).  

 

 

Com o acesso às obras reestabelecido e o empenho das professoras alinhadas aos debates da 

Teoria Crítica Feminista, muitos desses textos passaram a ser incorporados aos currículos de 

Literatura. Conforme eles foram sendo lidos e discutidos, menos se compreendia as razões de eles 

terem permanecido fora do cânone. Os constantes questionamentos acerca dos critérios estéticos 

utilizados para a categorização das obras abriu espaço para que, aos poucos, os textos de autoria 
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feminina fossem incorporados à tradição literária, a exemplo do que ocorreu com a escritora Kate 

Chopin.  

Colocarei em evidência, a partir daqui, os resultados da pesquisa realizada acerca da inclusão 

da referida autora nos currículos de Literatura dos Estados Unidos. A partir disso, será possível 

melhor visualizar os impactos que as discussões no âmbito da Teoria Crítica Feminista provocaram 

nesses currículos e a consequente influência exercida sobre o próprio cânone literário norte-

americano. Nesse sentido, serão esquematizados os dados extraídos dos relatos de dois autores que 

analisaram essas mudanças segundo suas próprias experiências enquanto estudantes e, 

posteriormente, professores de Literatura.  

Thomas Couser (1996), professor de Literatura especialista em autobiografias, observa que 

durante sua graduação em Inglês na Faculdade de Dartmouth na década de 1960, o foco do curso de 

Literatura Americana incluía apenas os autores da chamada American Renaissance, sendo esses 

mesmos autores os que configuravam o cânone até então estabelecido. São alguns exemplos “Ralph 

Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, e Walt Whitman”, 

aos quais foram acrescentados posteriormente “Mark Twain, Henry James, e Stephen Crane” 

(COUSER, 1996, p. 2). Acerca da literatura de autoria feminina, Couser aponta que poucas foram as 

autoras com quem ele teve algum contato naquele momento, sendo quase nula a presença de escritoras 

do século XIX: 

 

Eu não me recordo, enquanto estudante de graduação, de ler – ou até mesmo 

ser alertado sobre a existência de – Emily Dickinson, agora considerada uma 

das maiores poetas Americanas de seu tempo. De fato, eu não me lembro de 

ter estudado nenhuma escritora anterior ao século XX – com a exceção de 

Harriet Beecher Stowe, autora de Uncle Tom’s Cabin. Sobre as leituras 

literárias do século XX, eu não li nem Edith Wharton, nem Kate Chopin, nem 

Edna Ferber, nem Willa Cather (COUSER, 1996, p. 2).  

 

Um cenário diferente já é apresentado quando o autor ingressa em seu doutorado pela 

Universidade Brown na década de 1970. Nesse momento, as autoras do século XIX até então 

marginalizadas são “redescobertas” e passam a estarem mais presentes nos currículos de Literatura. 

Essa mudança corrobora a eficiência da atuação da Crítica Literária Feminista em trazer à tona o 

debate sobre a exclusão de autoria feminina. Sendo assim, Couser atesta que durante aqueles anos, 

ele, assim como seus pares, pôde ler “Mary Wilkins Freeman, Sarah Orne Jewett, e Kate Chopin” 

(COUSER, 1996, p.2). Como é possível ver, Kate Chopin já aparece nessa nova configuração 

curricular. Vamos observar agora a experiência de Gabrielle Baldwin, também professora de 

Literatura nos Estados Unidos.  

Baldwin (1986) comenta que foi estudante de graduação entre os anos de 1969 a 1972 na 

Universidade de Northwestern. Durante esse tempo, a única escritora realmente valorizada pelo 
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currículo foi Emily Dickinson. As demais escritoras estudadas por ela não eram consideradas 

significantes, residindo no “segundo ou terceiro rank” da tradição literária. Baldwin chama atenção 

para o fato de que as escolhas dos autores eram determinadas pelos professores e pelos trabalhos de 

“referência” da área, sendo esses trabalhos os que configuravam o cânone naquele momento. Sendo 

assim, relata Baldwin: 

 

Em três anos, eu li o trabalho de centenas de escritores. Retrospectivamente, 

eu estimo que o grupo incluiu (afora Dickinson) talvez sete ou oito escritoras, 

todas claramente consideradas no segundo ou terceiro ranque. Entre as que eu 

me lembro estavam Edith Wharton, Willa Cather, Carson McCullers, Flannery 

O’Connor, Anne Bradstreet, Harriet Beecher Stowe, Margaret Fuller e Anne 

Sexton. Várias delas eram consideradas mais do ponto de vista histórico do 

que propriamente literário e as outras eram mais citadas do que exatamente 

exploradas (BALDWIN, 1986, 50).  

 

Kate Chopin não é mencionada entre os exemplos, o que mostra que os currículos de ambos 

os autores se assemelhavam na transição da década de 1960 para 1970. Nos anos seguintes, as 

transformações que ocorrem, embora a passos lentos, redefiniram o lugar da literatura de autoria 

feminina na academia. Os organizadores da Norton Anthology of American Literature aparecem com 

um projeto de incluir nas páginas da antologia os trabalhos de escritoras do século XIX que foram 

negligenciadas. Na segunda edição da coletânea, em 1985, é dedicado um espaço relevante aos 

trabalhos de Kate Chopin, sendo o ponto mais positivo a publicação integral do livro The Awakening. 

Baldwin revela que poucos foram os escritores que tiveram a publicação de seus livros completos na 

Antologia (BALDWIN, 1986, p. 50). Essa inclusão é significativa na medida em que a Antologia foi 

adotada por inúmeros cursos de Literatura nos Estados Unidos, o que contribuiu para a disseminação 

desses trabalhos antes esquecidos.  

 

Considerações Finais  

 

A inserção da escritora Kate Chopin no cânone literário norte-americano não se deu 

repentinamente, pelo contrário, demorou tempo o suficiente para que os critérios utilizados para a 

desclassificação de seus trabalhos fossem questionados e mesmo reformulados. Importantes, nesse 

sentido, foram os movimentos sociais que ocorreram na década de 1960 nos Estados Unidos. Aqueles 

anos foram palco da segunda onda do feminismo, mas também do surgimento do campo de pesquisa 

da Teoria Crítica Feminista, dois fenômenos essenciais que estimularam a reflexão acerca da exclusão 

de autoria feminina do cânone e a posterior retomada de textos escritos por mulheres que foram 

esquecidos e desprezados pela tradição literária, onde incluem-se os trabalhos de Kate Chopin.  
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Em termos práticos, houve uma lenta, mas constante mudança nos currículos de Literatura 

dos Estados Unidos. Entre a década de 1960 e 1980 o aumento no número de autoras do século XIX 

e início do século XX abordadas em sala de aula foi significativo. Os textos de Kate Chopin foram 

aos poucos sendo incorporados às antologias, o que lhe rendeu ainda mais prestígio e reconhecimento. 

Atualmente, é bem improvável que estudantes de Literatura norte-americana desconheçam seus livros 

e contos uma vez que a autora é considerada uma das mais importantes escritoras do século XIX. O 

árduo percurso até sua valorização, como apresentado neste trabalho, demonstra a importância da luta 

– por sinal ainda não acabada – encabeçada pelas mulheres na sociedade e na academia por vários 

direitos, inclusive o de serem lidas, estudadas e valorizadas.  
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Introdução 

 

Na era de multiplicidades em que vivemos, as novas tecnologias se impõem todos os dias no 

cotidiano. Com isso, o homem se depara com novidades que passam a fazer parte do seu modo de 

entender o mundo e se relacionar com ele. Como manifestação cultural humana, a literatura não se 

furtou a esse processo, dialogando com o presente e atendendo às suas demandas, frequentemente 

demonstrando novas maneiras de ser produzida e divulgada.  

Nesse contexto, tem-se, no mundo contemporâneo, a necessidade de reconhecimento da integralização 

em curso da literatura com os meios multimídias, admissão que nos possibilita entender novas possibilidades 

do fazer literário, o qual é problematizado nesse espaço tecnológico. 

Atentando-se a esse cenário, percebe-se que a geração atual, tanto de escritores quanto de 

leitores, é forte usuária de mídia digital, o que ocasiona uma relação curiosa com a arte e, no caso, 

com a literatura. Então, se torna cada vez mais pertinente pesquisar essas realidades, de forma a 

potencializar a teoria da literatura, retirando seu objeto – a literatura – de uma redoma e assumindo-

o como produtor constante de novos significados, visando, assim, a uma postura crítica, consciente e 

contextualizada.  

A associação da literatura com as novas mídias abre novos horizontes literários, já que ela está 

transitando em meios de enorme pluralidade e utilidades, o que gera questionamentos sobre seus 

estatutos, mas, ao mesmo tempo, demonstra novo fôlego e uma guinada de novo experimentalismo.  

As redes sociais é uma das formas de mídias que, nos últimos anos, tem estreitado 

curiosamente as suas relações com a literatura. O Instagram é um exemplo disso, onde se pode 

conhecer páginas de poetas ativos nas suas produções e divulgações através desse suporte midiático.  
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Lourival Holanda. E-mail: manuella.eneas@gmail.com. 
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É o caso de Zack Magiezi e de Clarice Freire (Pó de Lua), um pequeno recorte do vasto 

número de poetas “instagrameiros”. Eles têm muitos seguidores, um trabalho reconhecido pela crítica 

literária e publicações em livros. Suas poesias demonstram elementos navegativos e visuais na 

interação com o texto, proporcionando aos leitores e utilizadores uma situação mais dinâmica, 

participativa, interativa e imersiva.  

Nesse ambiente, a literatura se amplifica em possibilidades, sendo dotada de peculiaridade 

estética pela sua natureza híbrida e transdisciplinar. Então, este trabalho busca refletir sobre a relação 

literatura e tecnologia, a partir de algumas poesias-posts divulgadas na rede social Instagram, no caso 

as de Zack Magiesi e de Clarice Freire, que nos permitem discutir a associação criativa entre poesia, 

fotografia, desenho e intermidialidade.  

Para tanto, temos como suporte teórico alguns estudiosos: de arte e mídia, como Machado 

(2010); de mídia na contemporaneidade, como Rush (2006); de leitura literária, como Zilberman 

(1988); entre outros sobre fotografia e artes visuais, já que o desenho é característica marcante nas 

poesias-posts de Clarice Freire, por exemplo. Além, é claro, das próprias postagens dos poetas em 

questão no Instagram.  

Este trabalho, assim, tem fundo qualitativo, exploratório e aplicado. Não se busca julgar ou 

qualificar, mas refletir sobre essa curiosa relação, cruzando teoria e crítica da literatura com algumas 

poesias postadas nos perfis de Zack e Clarice na rede social em questão.  

Neste artigo, primeiramente, pensamos sobre características do mundo contemporâneo, em 

seguida sobre a associação entre arte e mídia, e, depois, sobre a importância da leitura 

independentemente da forma que ela se expresse. Como segundo ponto, refletimos sobre o Instagram 

nesse contexto contemporâneo de arte, mídia e leitura, e, daí, apresentamos algumas poesias-post de 

Clarice Freire e Zack Magiesi, para ilustrar as reflexões que são feitas ao longo do trabalho. 

 

1 Contemporaneidade: era do apelo e do possível 

 

O ser humano é um ser social, produtor de significados por excelência, e as artes e os meios 

de comunicação são recursos dos quais se apropriam para produzir significados. Isso aumentou 

enormemente com as novas tecnologias e o crescimento sem precedentes do meio digital, no qual o 

homem se insere de forma bastante ativa e simplificada. Nesse contexto, a arte foi passando por 

modificações de estatuto, produção, divulgação e acesso. 

Desse ponto de vista, a arte na contemporaneidade tem estado cada dia mais próxima do seu 

“consumidor”, saindo um pouco dos espaços bem definidos do museu, da biblioteca e das galerias de 

arte para se inserir nos espaços públicos e triviais do nosso cotidiano, como a televisão, a internet, os 
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smartphones ou os ambientes urbanos. Hoje, o acesso à arte ficou mais fácil e a literatura e seus 

leitores não estão isentos dessa dinâmica.  

Nossa Era é a das novas tecnologias, da velocidade e da alta expansão de informação e saberes. 

Na expressão pioneira de Michel Serres (2003b), é a época de “hominescências”, na qual o homem 

ganha em saber o que perde em faculdades – não negativamente. Quer dizer, as novas tecnologias 

fornecem ao homem uma vastidão de novidades e conhecimentos, acionadas à palma da mão, em um 

clique, disponível a todo e qualquer tempo. Agora, mais aberto e mais possível, o homem cresce em 

potencialidades, já que sua memória não é limitada ao saber de algumas habilidades. Ao contar com 

a memória global da internet, ele pode ficar a conhecer o que precisar e se interessar. (SERRES, 

2003b). 

Fugindo aos temores apocalípticos, essa vastidão de possibilidades não é confusão, é uma 

profusão de saberes. Ademais, a facilidade de distribuição de saber se tornou tão alta que alterou 

profundamente a forma de produzir, acessar, acumular (ou não) e compartilhar conhecimento; 

modificando, inclusive, a hierarquia e a burocracia na produção do saber, como da arte. Com a 

internet, por exemplo, qualquer usuário intencionado para a arte pode se tornar produtor e divulgador 

da própria arte.  

Esse processo de “hominescência” (SERRES, 2003b) também muda/compromete alguns 

fatores na rotina humana: o movimentar, que se tornou mais restrito fisicamente e mais amplo 

virtualmente, através da internet; a atenção, dificultando a imersão numa leitura, já que muitas são as 

seduções e opções de se gastar o tempo; a interação com o próximo, que se torna mais distante 

fisicamente e mais constante virtualmente; além de reações, sentimentos, pensamentos, memórias e 

eleições de armazenamento de conteúdo.  

As consequências dessa realidade para a leitura e para a literatura são largamente sentidas 

desde a virada do século. Além dos e-books e blogs, nos últimos 10 anos as redes sociais também se 

tornaram uma forma digital de produção e propagação da literatura. Em 5 anos, o Instagram, 

particularmente, foi uma rede que cresceu sem precedentes, se tornando um dos suportes diletos dos 

novos poetas para sua arte.  

Essa nova possibilidade do fazer literário representa interessante problematização dos 

estatutos e supostos limites da literatura. De um lado, a arte é posta paralela a fotos individuais e 

propagandas, rompendo separações hierárquicas e questionando sua autoridade. Por outro lado, o 

suporte permite mesclar, em produtivo diálogo intersemiótico, a poesia com outras artes, como a 

fotografia e as artes visuais, mostrando um novo experimentalismo.  

Assim, a literatura em meios midiáticos exige que modifiquemos não só a maneira como a 

enxergamos, mas também a forma como nos relacionamos com ela na prática. Exige de nós – leitores, 
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críticos, teóricos, professores – uma postura mais democrática, tolerante, dinâmica e plural no 

universo literário.  

 

1.1 Arte e mídia 

 

A cultura é dinâmica, solicitando de tempos em tempos novas formas de manifestação 

humana. No mundo atual, a cultura tecnológica possibilitou uma nova linguagem na arte, o que não 

é de se estranhar, uma vez que a arte sempre foi feita a partir das ferramentas disponíveis no seu 

tempo. Sendo assim,  

 

Por que, então, o artista de nosso tempo recusaria o vídeo, o computador, a internet, os 

programas de modelação, processamento e edição de imagem? Se toda arte é feita com os 

meios do seu tempo, as artes midiáticas representam a expressão mais avançada da expressão 

artística atual e aquela que melhor exprime sensibilidades e saberes do homem do inicio do 

terceiro milênio. (MACHADO, 2010, p. 10). 

 

 

A pergunta do autor pode incomodar a princípio, pela naturalidade em relacionar arte e 

tecnologia, o que em um pensamento mais conservador soaria como uma ameaça àquela. Mas a 

postura é não só de naturalidade, mas de otimismo para com essa associação, na qual estariam 

expostas as novas sensibilidades e os novos saberes do homem contemporâneo. Não significa que, 

agora, apenas a arte em mídia é legítima ou que ela seja superior, e sim que ela representa uma boa 

resposta a uma demanda: novo tempo, novas ferramentas, novas possibilidades de produzir arte. 

Mas, como advertimos no ponto anterior, uma vez que ela é colocada em um suporte serve a 

várias utilidades que não artísticas, e já que ela faz uso de tecnologias que a propaganda também 

utiliza, se faz necessário refletir acerca do estatuto da arte. Pois,  

 

à medida que a arte migra do espaço privado e bem definido do museu, da ala de concertos 

ou da galeria de arte para o espaço público e turbulento da televisão, da internet, do disco ou 

do ambiente urbano, onde passa a ser fruída por massas imensas e difíceis de caracterizar, 

ela muda de estatuto e alcance, configurando novas e estimulantes possibilidades de inserção 

social. [...] A arte ao ser excluída dos seus guetos tradicionais, que a legitimavam e a 

instituíam como tal, passa a enfrentar agora o desafio da sua dissolução e da sua reinvenção 

como evento de massa. (MACHADO, 2010, p. 30). 

 

 

Ela é questionada, o que é salutar para sua efervescência e seu fôlego de novidade, bem como 

para a vivência crítica pelos que a “consomem”. Mesmo posta em cheque, ela continua sendo arte, 

independente de onde esteja, porque é dotada de uma essência que a diferencia em meio a 

propagandas ou fotos cotidianas. Isso porque, “a apropriação que a arte faz do aparto tecnológico que 

lhe é contemporâneo difere significativamente daquela feita por outros setores da sociedade, com a 

indústria de bens de consumo.” (MACHADO, 2010, p. 10). Ela passa do espaço instituído e 
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legitimado do museu, da galeria ou do livro, para o espaço plural da internet, mas a partir da 

diferenciação de si, da reinvenção do meio e da recusa tentadora estética do merchandising, não deixa 

de ser arte. 

Ainda assim, Machado (2010) adverte que a linha de intersecção da arte com outras mídias é 

fina e movimentada. Cada forma de cultura é dotada de sua especificidade, como se possuísse um 

núcleo essencial e suas bordas, as quais estão em constante expansão, até chegar a um ponto de 

ruptura, em que acontece mistura, hibridismo. O autor acredita que mesmo mantendo sua essência, a 

especificidade rígida é uma limitação; o trânsito é mais criativo e potencial, o que é condizente com 

a contemporaneidade, na qual a cultura é plural por excelência. 

O novo sempre se impõe mostrando revisão do anterior e diálogo para com ele, remodelando, 

assim, os meios precedentes e enriquecendo suas próprias características e suas potências. A arte 

múltipla é frutífera. Multiplicidade é uma das palavras fundamentais para Calvino (1990), por 

acreditar que, a partir da virada para o século 21, o projeto estético e semiótico contemporâneo 

constituiria uma busca dessa multiplicidade, que exprime o modo de conhecimento do homem atual. 

A arte em relação com as mídias obedece a esse sintoma de multiplicidade dos tempos 

contemporâneos. Ela se torna, assim, uma estética de saturação, produzida em um espaço híbrido com 

influências diversas, bem como uma estética da instabilidade, pela novidade e movência. Diante desse 

cenário, Machado (2010) vê a necessidade de uma nova gramática dos meios audiovisuais e de novos 

parâmetros de leitura por parte do sujeito receptor. Nesse contexto de repensar, ele coloca a tela. Pois, 

seja da televisão, do computador ou do smartphone, a tela se comporta como um espaço topográfico 

no qual diversos elementos imagéticos, verbais e sonoros vêm inscrever-se. Passa-se, assim, do 

espaço isotópico da figuração clássica – do livro, no caso da literatura – para um espaço politópico. 

A velocidade das constantes fusões e mudanças tecnológicas pode ser um fator que dificulta 

o fôlego da arte e o domínio dela por parte do artista e do receptor. Assim como a hibridização e a 

convergência dos meios, sempre em intersecção, transação e diálogo, torna a arte aparentemente mais 

transitória e provisória, vulnerável a tensões. Mas nisso está também sua riqueza e sua força, como 

viemos discutindo até aqui, pois sua capacidade de ter aderências e quebrar limites potencializa suas 

capacidades e caracteres, além de aumentar sua divulgação e acessibilidade.  

Nesse universo multifacetado, a interação com o público se tornou mais uma novidade sem 

precedentes.  

 

Cada vez mais artistas lançam mão do computador para construir suas imagens, músicas, 

textos, ambientes [...] A incorporação interativa das respostas do público se transformou 

numa norma (quando não numa mania) de qualquer proposta artística que se pretende 

atualizada e em sintonia com o estágio atual da cultura. (MACHADO, 2010, p. 53). 
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Ela parece ser irremediável na cultura tecnológica e plural da contemporaneidade. A interação 

foi mais um dos caracteres das mídias que entrou na arte, modificando os padrões dela e as formas de 

leitura e de vivência da arte. Ela é uma regra de existência, por exemplo, das redes sociais, mídias 

digitais nas quais se inserem a poeta e o poeta que trazemos para este trabalho (no próximo tópico). 

Mesmo que, para alguns, ela possa vir a degenerar a arte, já que está tão próxima do 

entretenimento, a interação é também uma inovação muito positiva para os envolvidos nela. Na 

redução da separação entre o artista e o espectador, o artista se torna um facilitador de uma 

participação ativa do sujeito com a arte; de espectador, ele passa a ser usuário, como observa Rush 

(2006).  

Para o autor, a interação na arte é não só bastante inovadora e salutar, como também 

irrefreável, solicitando novos entendimentos no universo da arte: 

 

À medida que um número cada vez maior de artistas de qualidade buscar o mundo digital, 

[...] ocorrerá uma reformulação do significado de arte, de estética, do relacionamento de 

artistas com vendedores e instituições – aliás, dos relacionamentos de artistas com qualquer 

tipo de mercado. (RUSH, 2006, p. 210). 

 

 

Assim, o advento da arte digital “inaugura uma nova era na qual os termos e métodos de 

avaliação tradicionais da história da arte [...] não mais se aplicam. [...] A interatividade [...] pode gerar 

uma arte cujo vocabulário ainda não existe.” (RUSH, 2006, p. 211). E a despeito do susto pelo 

desconhecido, é preciso reconhecer que as novas linguagens da literatura a mantém viva, ativa, 

atuante e acessível. Ganha a teoria da literatura em enriquecimento crítico, ganham os meios 

midiáticos em diversidade e qualidade, ganha a leitura em acessibilidade, ganham os leitores de todas 

as formas. 

 

1.2 Direito à leitura e à literatura – seja onde for 

 

 A contemporaneidade, inundada de tecnologias, contexto onde a arte digital se insere entre 

polêmicas, não excluiu a leitura desse universo. Em fins do século passado, prestes a uma nova era, 

era comum o receio perante as novidades e a proclamação de uma crise da literatura e da morte do 

livro não foi o único anúncio apocalíptico daquele momento.  

Mesmo assim, a leitura não desapareceu, o livro adaptou-se a novos moldes através do e-book 

e do audiobook, por exemplo, e a literatura respondeu a isso também recorrendo a novos suportes de 

produção, publicação e divulgação, como aos blogs e às redes sociais. Assim, ela é um personagem 

fundamental no atual mundo bastante tecnológico: 
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[...] a leitura, percebe-se com frequência, ressurgiu como um elemento essencial da 

experiência da arte interativa. O computador e a internet, ao menos neste momento, são 

dependentes de palavras e exigem uma aptidão de leitura que não é exigida pelos meios 

visuais de comunicação de massa, principalmente pela televisão. (RUSH, 2006, p. 191). 

 

 

O uso da leitura é, então, contínuo nos meios tecnológicos desde as formas mais triviais. E a 

leitura de literatura também ganha muito nesse processo, pois, nessa adaptabilidade, o acesso também 

é facilitado, como discutimos nos pontos anteriores. Muitas pessoas, a partir da internet, podem ter 

condições de imergir na literatura que está oportunizada nos meios digitais. Assim, em vez de ameaçar 

a literatura, as novas tecnologias, desse ponto de vista, trabalham a favor dela, fomentando a 

publicação e a divulgação de obras e escritores.  

Essas possibilidades de acesso e consumo da literatura estão em consonância com o leitor do 

presente, que se atualiza e se modifica com as transformações e com as novas práticas tecnológicas, 

como as redes sociais. Nos últimos anos, os estudos literários têm empreendido reflexões necessárias 

a respeito desse relacionamento com os meios digitais. 

Importa enfatizar o caráter social da literatura; como manifestação artística e cultural, ela é 

termômetro da sociedade, além de ser uma ponte para novos horizontes. Por seu viés social, 

Zilberman (1988) chama atenção para contradições internas da formação de leitura em uma 

sociedade, demonstradas nos obstáculos das políticas de difusão e na complexidade da 

democratização dela.  

A autora vê a necessidade de se abrir caminho para um novo modelo de intercâmbio entre 

cada indivíduo e os livros, como um meio de suplantar os problemas de democratização, por exemplo. 

Zilberman escreveu na década de 80, então ela não assistiu as possibilidades das novas tecnologias 

para a leitura. E, no mundo atual, observa-se que muitas vezes elas funcionam, de fato, como um 

novo modelo de trocas simbólicas entre o sujeito e o livro, a leitura de forma geral. 

Para Zilberman (1988), o ato de ler é mediador das relações entre o indivíduo e o mundo, 

podendo ser libertador ou coercitivo, a depender do conteúdo do texto e da sua intenção de 

propagação. Muitos podem ser os interesses envolvidos na formação de leitura – políticos, 

econômicos, publicitários, artísticos, didáticos, etc. – e a depender do produtor/propagador, o ato de 

leitura pode se tornar libertário ou autoritário. Por isso, a autora reivindica uma atitude mais ampla e 

bastante crítica para a formação de leitura e a partir da leitura. 

Zilberman (1988) considera a alfabetização um direito social do indivíduo, que proporcionará 

o também direito da leitura. Para além da prerrogativa, ela entende a formação de leitura como 

operação indispensável em um sistema democrático. Isso porque a democracia passa pela cidadania, 

pela participação ativa do sujeito em sua sociedade e Zilberman (1988) enxerga a leitura formadora 

da habilidade consciente e responsável de atuação social. Como observa a autora, a leitura oportuniza 
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imaginação e raciocínio, fantasia e razão, emoção e inteligência, aumentando e desenvolvendo o 

senso crítico e a capacidade de juízo e de reflexão do indivíduo.  

Conectados a esse pensamento e a esse propósito, percebemos a relação da literatura com as 

novas tecnologias como uma oportunidade frutífera para auxiliar no desenvolvimento do leitor atual, 

crítico e capaz na contemporaneidade. A literatura presente nos meios dinâmicos, triviais e diários do 

universo digital, como as redes sociais, aproxima mais sujeitos dela, aumentando a possibilidade da 

formação de leitura a mais indivíduos, o que responde bem a uma sociedade democrática. 

 

2. Poetas no Instagram 

2.1 O Instagram em meio ao cenário contemporâneo de arte, mídia e leitura  

 Basicamente, o Instagram opera por meio de perfis sociais individuais, interligados em uma 

rede cíclica que conecta as informações dispensadas pelo usuário, cujas informações postadas 

circulam entre sua rede de amigos e vice-versa. Essa rede social é comumente acessada diariamente 

e, geralmente, várias vezes ao dia. Destacamos que esse espaço não serve só para o que inicialmente 

se propôs, o compartilhamento de fotos, mas também para a aprendizagem, para a troca de 

informações, inclusive para a difusão da arte. São espaços de troca, de interação e é importante 

perceber o papel dela, que geralmente é ativa, influenciadora, modificadora, estimuladora. 

 Pensar em literatura e mídia nos leva a indagar onde as novas tecnologias estão introduzindo 

uma diferença qualitativa ou produzindo algo inteiramente novo nas artes. Novo seja em termos de 

meios de expressão, de conteúdos ou de formas de experiência. Claro, não pretendemos achar 

respostas definitivas. Quando se trata de contemporaneidade, é desafiador ter um critério de 

julgamento maduro; no caso, para avaliar a real importância ou a contribuição efetiva da relação 

literatura e mídia para uma redefinição dos conceitos de arte e de cultura. Mas podemos refletir com 

leveza em um terreno de transição, onde perspectivas mais radicais e conservadoras da arte se 

perderam.  

 Assim, podemos perceber que, no Instagram, o meio de expressão é novo, se trata de um 

suporte midiático desenvolvido para interações sociais virtuais. Nele, a literatura se torna de tamanho 

reduzido, pois deve caber na foto enquadrada em tamanho padrão pelo suporte. Já o conteúdo de uma 

postagem literária não é inteiramente novo, pois é literatura, sendo em papel ou não, mas ela acaba 

se modificando por se adequar a uma leitura mais leiga e mais plural, já que são incontáveis os 

usuários, seus gostos e sua formação de leitura, além de uma leitura mais rápida, já que se usa o 

Instagram para diversos fins e geralmente com pouco tempo. A forma de experiência também é uma 

novidade, pois, a menos que se vá deliberadamente até o perfil do artista ler suas postagens, a leitura 

da postagem literária está encaixada entre outras publicações, geralmente não artísticas, em um tempo 

relativamente curto, na base do scroll, leitura/vista, curtida, print, compartilhamento ou salvamento. 
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 Dessa forma, mesmo brevemente pode-se perceber o quanto o Instagram é uma complexa 

forma de produção, publicação, divulgação e leitura literária – no caso deste artigo, leitura de poesia. 

E curiosamente, a poesia no Instagram é, além de uma postagem midiática, um poema e uma foto 

digital. Como lembra Machado (2010, p. 58), “é impossível delimitar com exatidão o campo 

abrangido por um meio de comunicação ou uma forma de cultura, pois as suas bordas são imprecisas 

e se confundem com outros campos”. Então, como meio de comunicação e forma de cultura, é 

esperado que as produções nas redes sociais sejam fluidas, borradas. E se a literatura entra nesse 

terreno, o que a relação tem de imprecisa, tem de interessante e atual. 

 Recordando Rush (2006), em relação à arte e à internet, devemos também considerar a 

impermanência radical da interatividade. Na web, o tempo e o espaço não estão separados pela 

distância geográfica, sendo a interação muito mais possível, diversa e ilimitada. A arte digital tem, 

então, a característica de ser uma arte interativa, como discutimos anteriormente, o que faz parte da 

realidade da arte no cotidiano do século 21. Uma rede social constitui-se de fotos pessoais, 

propaganda, vendas, notícias e arte, conteúdos que são consumidos por meio de curtidas e 

compartilhamentos, o que implica afeto e interação constantes. 

 

2.2. Zack Magiesi e Clarice Freire 

 

Clarice Freire é uma publicitária de formação e gosta de se definir de “trabalhadora como 

operária da palavra” (TORRES, 2016). Ela cria uma página na rede social Facebook em 2011, 

intitulada Pó de Lua, para divulgar seus desenhos com frases, ou mensagens telegráficas, ou Poesia 

visual. Em formato de pílula, a concisão e a intensidade são marcas da sua escrita, além do forte apelo 

à imagem, que parece indissociável do seu trabalho poético. Poucos anos depois, ela cria uma página 

com mesmo nome também rede social Instagram, onde o aspecto visual da sua poesia fica mais 

evidente, já que essa rede social consiste em publicação de fotos. 

Com o tempo, a editora Intrínseca se interessa em publicar um livro seu (Pó de Lua, em 2014). 

Com o sucesso de vendas, chamando atenção do público sua forma inusitada de poesia visual, a 

editora publica mais um livro de Clarice (Pó de Lua nas Noites em claro, em 2016) em formato de 

moleskine. Com essa obra, ela foi finalista do Prêmio Jabuti de Literatura 2017, na categoria 

ilustração. 

Zack Magiesi, criou uma página no Facebook, em 2014, chamada Estranheirismo, para 

“divulgar suas impressões da vida de forma poética” (MACHADO, 2016). Em 2015, levado pela 

fama de outra rede social, ele cria uma página no Instagram com seu nome, para continuar publicando 

seus pensamentos poéticos, mas em relação com a fotografia, sendo a imagem é um apelo para sua 

palavra poética. Zack diz “as inspirações continuam as mesmas: as pessoas, a vida, aqueles detalhes 
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que costumam passar despercebidos. Hoje temos uma necessidade de avançar rápido e acabamos por 

deixar passar momentos preciosos. Quero garimpar esses detalhes.” (MACHADO, 2016). 

De poeta ocasional a constante, ele se viu na demanda pelo livro, quando a editora Bertrand 

Brasil o procura interessada em publicar um livro seu (Estranheirismo, em 2016). Do sucesso de 

vendas e da boa recepção de público, o qual ele já vinha conquistando largamente e consistentemente 

através das redes sociais, a editora se interessa em publicar mais um livro de Zack Magiesi (Notas 

sobre Ela, em 2017). 

Clarice e Zack têm pontos em comum. Ambos: são poetas de palavras curtas e intensas; 

recorreram às redes sociais para conquistar leitores e divulgarem suas produções; têm o apelo da 

imagem nas suas poesias, fotografando (Zack Magiesi) ou desenhando (Clarice Freire) seus poemas; 

conseguiram uma resposta rápida de público, incentivando a leitura na internet; e foram chamados à 

demanda pelo livro, (re)afirmando seus nomes como poetas.  

Chama atenção na produção deles o força da imagem, sendo tão grande quanto a da palavra 

poética. E cabe refletir que literatura e fotografia se parecem, ambas trabalham com a descontinuidade 

para produzirem seus efeitos. Isto é, retira a matéria de seu contexto primeiro, dotando-a de uma 

potência artística. Nas palavras de Sontag (2012, p. 57): 

 

Ambos supõem descontinuidade, formas desarticuladas e unidade compensatória: arrancar 

as coisas de seu contexto (vê-las de um modo renovado), associar as coisas de modo elíptico, 

de acordo com as imperiosas mas não raro arbitrárias exigências da subjetividade. 

 

 

E quando a literatura e a fotografia se tocam, ela “move-se para prática conceitual, abre-se 

para o mundo, para aquilo que não era antes parte dos materiais do meio literário” (BRIZUELA 2014, 

p. 31). Assim, a fotografia é intensificada artisticamente ao ser relacionado ao literário. 

Nesse contexto, Zack Magiesi e Clarice Freire ilustram que, na contemporaneidade, era muito 

regida pelo apelo da imagem, a literatura tem estreitado laços produtivos com a fotografia e as artes 

visuais (com destaque, aqui, para o desenho). E, como observa Schollhammer (2016), a evolução 

tecnológica dos meios de comunicação visual tem modificado e ampliado os papeis do livro, da leitura 

e da literatura, como viemos discutindo até aqui. Isso se reflete, enfim, nas novidades representativas, 

sendo a poesia no Instagram associada à imagem um exemplo dessa nova forma de fazer literatura e 

de um novo paradigma visual na representação contemporânea. 

 Por fim, vejamos algumas das milhares de postagens poéticas de Clarice Freire e Zack 

Magiesi, a fim de ilustrar as reflexões teóricas e críticas feitas até aqui. Abaixo, algumas das poesias-

post da poeta e um breve comentário. Em seguida, algumas do poeta, mais um breve comentário. 
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Clarice, como poeta, é mestre só com palavras, mas também investe muitíssimo no desenho, 

linguagem tão importante quanto as palavras nos seus poemas. As imagens compõem, junto com as 

palavras, um efeito poético unificado. Quando não há desenhos, ela investe no desenho da própria 

letra, intensificando a plavra poética.  
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Através desse recorte, ressaltamos que Zack fez uma série famosa de poemas, intitulada notas 

sobre ela. É comum ele fazer intertextos com outros escritores nas suas poesias; nas imagens há com 

Drummond (Quadrilha) e J. Joyce (Retratos do artista quando jovem). Zack também demonstra seu 

compromisso político e social através da sua palavra poética, como sobre fake news, sobre a 

superficialidade das redes sociais, sobre a importância da criança que lê para o futuro, sobre o papel 

de um poeta junto à formação de opinião. Percebe-se também que ele altera a forma de assinar se 

contribuir para a poesia, incorporando a assinatura no poema. E observa-se que ele faz poesia a partir 

de objetos comuns, como um pedaço de receita oftalmológica e um óculos, sendo foto e poesia partes 

de um mesmo efeito poético. 

 

Considerações Finais 

 

 Propor o debate da literatura em relação com os meios tecnológicos é levar a cultura da leitura 

adiante. As tecnologias favorecem a educação como um todo, com destaque para a literatura e a 

leitura, por estar ao acesso de grande público. Zack Magiesi e Clarice Freire participam desse 

universo.  

 O leitor do contemporâneo está em constante transformação e as práticas tecnológicas, com 

as quais ele está imerso constantemente, estão envolvidas no desencadeamento da formação leitora. 

Os poetas atuantes nos meios digitais correspondem a essa realidade e acabam por estimular a leitura.  

 Zack e Clarice também têm livros best-sellers. Eles foram publicados depois de adquirirem 

grande notoriedade nas suas redes sociais. Percebe-se que, mesmo com tantas possibilidades 

tecnológicas para a leitura de literatura, ainda há certo fetiche pelo livro, como se ele fornecesse 

legitimação ao escritor.  

 Nesse contexto, as redes sociais podem funcionar como plataformas mediadoras da 

propagação de conhecimento e ampla divulgação da literatura, sobretudo de novas formatações e 

possibilidades dela, como novos escritores e novas formas de expressão poética em novos suportes. 
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‘LITERATURA PÓS-AUTÔNOMA’ COMO MODO ÉTICO DE LEITURA DA 

LITERATURA CONTEMPORÂNEA: OS CASOS CONVERSA DE JARDIM E SOL NA 

CABEÇA 
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Introdução 
 

 Especialmente após a publicação As Literaturas Pós-autônomas (2006), no “panfleto político 

cultural” Sopro, da professora argentina e teórica Josefina Ludmer, diversos artigos, variadas 

dissertações, teses e outros tipos de textos têm sido produzidos na academia a respeito das literaturas 

contemporâneas, considerando o modo de leitura sugerido por Ludmer: literatura para além do círculo 

da autonomia, pensando a “grande Literatura” como parte do espectro das obras ficcionais, que, aliás, 

englobam a produção de “realidadeficção”. Apesar dessas produções e do suposto espaço no ambiente 

de leitores especializados, a noção de literatura pós-autônoma não é bem recebida pelos críticos mais 

tradicionais no meio acadêmico, o que se estende a críticos que publicam em jornais e em outras 

mídias, do mesmo modo que houve severos questionamentos a respeito de escolhas para premiações 

como para o próprio Nobel de literatura, em geral sob o argumento de que as produções premiadas 

não poderiam ser consideradas literárias, a exemplo do agraciado em 2016, Bob Dylan, que recebeu 

críticas como a do escritor Gary Shteyngart, o qual publicou no Twitter: “Eu entendo completamente 

o comitê do Nobel. Ler livros é difícil”55. 

 A narratologia contemporânea ganha novos modos de leituras que basicamente têm partido da 

ideia de que, considerando as obras resultados do cenário de autopublicação, do crescimento de 

editoras independentes brasileiras e de outras modalidades de democratização da escrita, as obras 

literárias não mais são produzidas tão somente por indivíduos inscritos a um círculo específico de 

literatos. Nesse contexto, dentre outras produções, há obras de análises teóricas como a intitulada O 

conto e o romance contemporâneos na perspectiva das literaturas pós-autônomas (2016), publicada 

 
54Doutoranda em Literatura pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Interculturalidade da Universidade Estadual 

da Paraíba (PPGLI/UEPB). Professora Substituta da Unidade Acadêmica de Letras da Universidade Federal de Campina 

Grande (UAL/UFCG). E-mail: mylenadqueiroz@gmail.com 
55Deutsche Welle. De "grandioso" a "deprimente": as críticas ao Nobel. DW - Cultura europeia, dos 

clássicos da arte a novas tendências, 14.10.2016. 
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pela Eduepb, na qual se verificam estudos de rupturas conceituais, fragmentação da narrativa, bem 

como das personagens, aspectos da escrita de si, ressignificações do conto e outras facetas da pós-

autonomia literária.  

 Este artigo se propõe, portanto, a refletir sobre como o modo de leitura apresentado por 

Ludmer promove na escolha por obras costumeiramente rechaçadas do meio literário acadêmico um 

espaço às singularidades, seguindo a perspectiva de Diana Klinger da reflexão mobilizada em 

Literatura e Ética: da forma para a força (2014), consideramos especialmente os casos das obras 

“Conversa de Jardim”, de Maria Valéria Rezende e Roberto Menezes; e “Rolezím”, conto que inicia 

“O sol na Cabeça”, livro de estreia de Giovani Martins, ambas com primeiras publicações em 2018.  

 

1. Ficção, ou não: qualquer 

 

 Não apenas as publicações de Ludmer como as da professora universitária e teórica canadense 

Linda Hutcheon, autora de Uma Teoria da Adaptação (2006), “empurraram” as portas das 

Universidades de diversos países para a entrada das mais variadas produções literárias. Se Ludmer 

pensa partindo dos “imigrantes bolivianos (peruanos e coreanos) da Bolivia Construcciones, de Bruno 

Morales (Buenos Aires, Sudamerica, 2007), e também La Villa de César Aira (Buenos Aires, Emecé, 

2001)”; Hutcheon escreve considerando obras como O Rei Leão (The King Lion, 1994), The 

Handmaid’s Tales (1980), de Margareth Antwood, a franquia Star Wars, de George Lucas, dentre 

centenas de outras obras, incluindo adaptações, sustentando que “No trabalho da imaginação humana, 

adaptação é a norma, não a exceção.” (2006, p. 177).  

 O debate a respeito da interface literatura e outras artes engloba ainda distintas questões. A 

História em Quadrinho Maus – a história de um sobrevivente (1980), de Art Spiegelman, recebe a 

classificação de ficção à revelia do autor, “uma vez que o relato autobiográfico é o alicerce que 

sustenta toda a condução da narrativa de Spiegelman” (MIGUEL, 2006, p. 3).  Outros autores, para 

além da novela gráfica, também fazem o caminho de sustentar que suas obras não são de ficção, é o 

caso da fragmentada Zero (1974), de Ignácio Loyola Brandão, quem assegura que “não inventou 

nada, tirou tudo da realidade”, sobre seu livro censurado no Brasil, com primeira publicação feita 

pela Giangiacommo Feltrinelli, na Itália. O romance-experimental-não-ficção apresenta recortes, 

propagandas e narrativas secundárias enquanto companhamos Rosa e José, tendo como pano de 

fundo a ditatorial “América Latíndia”. A reivindicação pela distinção entre tais obras e a literatura 

possivelmente se dê pela comumente aceita perspectiva de Literatura enquanto arte autônoma, que 

não pode acolher a realidade, a memória, os traços do presente e a própria transgressão da ficção.  

 Pensando o campo de estudos interartes, alguns Programas de Pós-Graduação em Literatura 

têm ampliado o conceito do objeto de estudo, sendo cada vez menor a crise ao se depararem com 
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uma dissertação ou com uma tese sobre, por exemplo, uma graphic novel. Em parte, isso se deve a 

perspectivas como as de Josefina Ludmer, com o conceito de pós-autonomia, aos diálogos abertos a 

outras áreas e a outros debates. Na prática, tem-se uma ampliação não só dos conceitos, mas do 

próprio fazimento da fortuna crítica e da crítica literária. Além dessas discussões e ainda sobre tais, 

na coletânea de textos lançada em 2017 sob o título Ética e Pós-Verdade, no capítulo intitulado A era 

da pós-ficção: notas sobre a insuficiência da fabulação no romance contemporâneo, o escritor Julián 

Fuks reflete sobre os “seres estranhos, deslocados, perdidos” que são os ficcionistas que escrevem 

nessa “nova crise com que o presente nos brinda, a crise específica da ficção depois de tantas outras 

crises, crise do narrador, crise da arte, crise da representação, crise do sujeito, crise do sentido, notícias 

dessa nova crise nos chegam de toda parte” (FUKS, 2017, p. 76). O crítico literário diz ainda: “Por 

toda parte vão surgindo romances cujo princípio originário parece ter sido subtraído, peças de ficção 

em que não se ressaltam traços ficcionais conspícuos, atos de ficção cujo gesto fundador foi abolido.” 

(Ibidem, p. 77). 

 Essa “subtração” do princípio originário do texto ficcional é base para sua argumentação. Para 

isso, o autor debruça-se sobre os casos W. G. Sebald e J. M. Coetzee, invocando-os para pensar a 

ficção enquanto um conceito aberto, assinalado pela fala do próprio Coetzee: “O passado também é 

uma ficção. O passado é história, e o que é história senão um relato feito de ar que contamos a nós 

mesmos?” (COETZEE, 2004, p. 45). Fuks evidencia que a ficção contemporânea, por meio da própria 

literatura, abre-se a um novo paradigma, que pressupõe pensá-la além da ficção como se classificava 

anteriormente, o que chama, assim, de pós-ficção. Diz ainda que “‘As palavras da página não mais 

se levantarão nem serão levadas em conta, cada uma proclamando significo o que significo’. Essas 

palavras – que talvez anunciem uma ruptura permanente, o fim da ficção como a concebemos durante 

a muito tempo – foram alinhavadas por Coetzee.” (FUKS, 2017, p. 87). Sendo fala de uma 

personagem do escritor sul-africano, Julián sustenta que nela notamos a ambivalência do narrador 

autoficcional, nunca chegando a ser verdadeiramente confiável enquanto palavras e opiniões do autor, 

“pós-ficção” que é. Nota-se, pois, o movimento pendular de proximidade e distanciamento da 

verdade, algo que se repete em ritmos diferentes ao longo da leitura de Elizabeth Costello (2003). 

 Assim, é colocada em pauta a complexidade dos conceitos e não o seu completo abandono. 

Pós-ficção é, na realidade, compreender ficção como um conceito amplo. Esse movimento de 

redescoberta de classificações tem sido promovido também por outros críticos literários, 

considerando a obviedade de que as produções literárias têm passado por mudanças quando se 

consideram os critérios como literariedade e o tradicional amparo no completo distanciamento entre 

elementos como personagem, narrador e autor. 

 Somando-se a esse cenário, na tese Por uma redefinição da narrativa à luz da narratologia 

contemporânea, Vanderlei Carneiro empreende uma busca por argumentar que é preciso repensarmos 
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a Teoria da Narrativa considerando “as teorias pós-modernas do campo da filosofia e pós-modernismo 

da teoria literária como possibilidade de superar o pensamento estruturalista que tem agenciado a 

compreensão de estudos da narrativa pela linguística” (2009, p. 11). A partir disso, discorre sobre a 

noção de identidade móvel e de sujeito ficcional contemporâneo para compreender que “Na 

contemporaneidade, a ideia de identidade perdeu a solidez objetiva, antes ancorada nas ‘grandes 

narrativas’ por causa das alterações culturais e epistemológicas” (VANDERLEI, 2009, p. 57). 

Conceituando: “Cultural, no que diz respeito ao campo lógico, na maneira do sujeito pensar, agir e 

contar as suas estórias e experiências. Epistemológicas enquanto concepção e prática de fazer ciência” 

(Ibidem, p. 58). Sob esses argumentos, Carneiro considera que as teorias anteriores são insuficientes 

para se refletir sobre a literatura contemporânea. O autor da tese de doutorado pela UFC sugere ainda 

que outras teorias que não apenas voltadas inicialmente ao texto literário alimentam a narratologia 

contemporânea e, assim, numa espécie de pós-autonomia narratológica, seria necessária uma quebra 

da fronteira entre a Teoria da Narrativa e áreas diversas das Ciências Humanas para possibilitar uma 

análise mais ampla da literatura. Ou, ainda, simplesmente uma abrangência daquilo que se considera 

literatura. 

 Considerando esses pensamentos, cabe uma relação ao modo como o filósofo italiano Giorgio 

Agamben, seguindo Spinoza e ao lado de outros nomes como Antonio Negri, pensa a ética na sua 

obra A comunidade que vem (2003). O autor considera que “O facto de onde deve partir todo o 

discurso sobre a ética é o de que o homem não é nem terá de ser ou de realizar nenhuma essência, 

nenhuma vocação histórica ou espiritual, nenhum destino biológico.” (2003, p. 38). O autor pensa a 

ética como uma escolha, que é complexa justamente porque não diz respeito a uma obrigação a ser 

cumprida, mas a uma opção a ser tomada frente a uma condição.  

 Para o filósofo, ética pressupõe mobilidade, o que sugere movimentos múltiplos: desde a falta 

de definição universal do conceito no que diz respeito a uma ideia de lista de regras até a mobilidade 

provocada pelo contato com o outro. Isto porque, para ele “O homem é o ser que, confrontando-se 

com as coisas, e unicamente neste confronto, se abre ao não-coisal. E inversamente: aquele que, sendo 

aberto ao não-coisal, está, unicamente por isso, irreparavelmente entregue às coisas.” (AGAMBEN, 

2013, p. 84). Para o autor, essa “entrega” constante pressupõe um uso, um “livre uso de si” como 

ethos. A subjetividade múltipla do ser passa pela noção de nascividade, isto é, continuamente fazendo-

se, “nascendo-se”, como modo ético, promoção de encontros irreparáveis, de contágio com o outro, 

da outridade, da alteridade.  

 Para a noção de Comunidade que vem, como oposta às comunidades atávicas, o filósofo 

italiano pensa o ser qualquer. E conceitua: “O ser que vem é o ser qualquer. Na enumeração 

escolástica dos transcendentais (quodlibet ens est unum, verum, bonum seu perjectum, seja qual for, 

o ente é uno, verdadeiro, bom ou perfeito), o termo” (AGAMBEN, 2007, p, 11) e acrescenta que diz 



 

372 

sobre “o ser que, seja como for, não é indiferente; ele contém, desde logo, algo que remete para 

vontade (libet), o ser qual-quer estabelece uma relação original com o desejo.” (Ibidem, p. 12). Diz 

ainda que: 

 

O Qualquer que está aqui em causa não supõe, na verdade, a singularidade na sua indiferença 

em relação a uma propriedade comum (a um conceito, por exemplo: o ser vermelho, francês, 

muçulmano), mas apenas no seu ser tal qual é. A singularidade liberta-se assim do falso dilema 

que obriga o conhecimento a escolher entre o carácter inefável do indivíduo e a inteligibilidade 

do universal. Já que o inteligível, segundo a bela expressão de Gersonide, não é um universal 

nem um indivíduo enquanto incluído numa série, mas «a singularidade enquanto singularidade 

qualquer». Nesta, o ser -qual é tomado independentemente das suas propriedades, que 

identificam a sua inclusão em determinado conjunto, em determinada classe (os vermelhos, os 

franceses, os muçulmanos) - e considera-se que ele não remete para uma outra classe ou para 

a simples ausência genérica de pertença, seja ela qual for, mas para o seu ser-tal. (Ibidem, p. 

12) 
 

 Isso implica dizer que abarcar o qualquer se trata, assim, a uma maneira de ver o mundo 

indeterminada conforme uma noção de universal, como bem discorre: “A individuação de uma 

existência singular não é um facto pontual, mas uma linea generationis substantiae que varia em cada 

sentido segundo uma gradação contínua de crescimento e de remissão, de apropriação e de 

impropriedade.” (Ibidem, p. 23). Não se é essência, mas “irreparavelmente entregue às coisas”. 

Considerando essas reflexões, aqui nos propomos a pensar como a literatura contemporânea, cujas 

atribuições, especificações e classificações não mais “cabem” em conceitos engessados podem 

indicar esse modo irreparável, esse quodlibet – o que é notado pelo ângulo da autoria, pelo ângulo 

dos personagens e pelo ângulo das composições de modo mais amplo, mas não só. Quando Josefina 

Ludmer e outros teóricos apresentam termos como “pós-autonomia literária”, a literatura e seus 

estudos ganham novos modos de compreensão, sendo um “abre alas” para o aumento de suas leituras 

em ambientes de propagação, vide escolas e Universidades, que até então quase sempre se 

resguardavam tão somente aos livros que conseguiam cumprir com todas análises e as classificações 

conforme os estudos tradicionais. Isto posto, ao nos depararmos com a literatura pós-autônoma e não 

aceitarmos lê-la como tal, promove-se um movimento violento de encaixe que tolhe a força da 

literatura em prol da forma. 

 Ainda a respeito da literatura cuja autonomia não mais interessa, a argentina apresenta 

postulados para melhor compreender essa perspectiva literária: todo cultural é econômico e todo 

econômico é cultural; realidade é ficção, ficção é realidade. Ou seja: as fronteiras são atravessadas, 

quer seja no âmbito das delimitações criteriosas da crítica, quer tratem da condição dos próprios 

personagens, em suas narrativas tão reais quanto literárias e, assim, suas verdades ficcionais. Já 

dissera Carolina Maria de Jesus em seu Quarto de Despejo: “O céu é belo, digno de contemplar 

porque as nuvens vagueiam e formam paisagens deslumbrantes. [...] Há várias coisas belas no mundo 

que não é possível descrever-se. Só uma coisa nos entristece: os preços quando vamos fazer compras. 

Ofusca todas as belezas que existe” (2005, p.39). Isto é, na “realidadeficção” há um imbricado, uma 
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composição misturada daquilo que era previamente dividido, ordenado: política, literatura, economia, 

cultura, realidade – “Tudo é e não é”, como repetira o narrador de Grande Sertão: Veredas. Como 

uma linea generationis substantia. 

 

2. Conversa de Jardim, Sol na Cabeça e outros coletivos 

 

 Festas Literárias no Brasil em 2018 lançaram e convidaram para mesas os autores de “O Sol 

na Cabeça” (2018) e “Conversa de Jardim” (2018). Na Flip, Geovani Martins participou da mesa de 

número 15, intitulada Atravessar o sol, com Colson Whitehead56. Na Flibo, Roberto Menezes e Maria 

Valéria Rezende lançaram57 a obra-diálogo Conversa de Jardim, livro publicado por meio do projeto 

Catarse. O estreante carioca tem já na capa da primeira edição da reunião de contos, cujos cenários 

são quentes como nos dias em “que tu anda na rua e vê o céu todo embaçado, tudo se mexendo que 

nem alucinação” (MARTINS, 2018, p. 9), a etiqueta que o apresenta como “o novo fenômeno literário 

brasileiro vendido para 8 países”. Roberto Menezes e Maria Valéria Rezende, autores já de longas 

datas, venceram prêmios significativos como o Prêmio José Lins do Rego da Funesc do Governo da 

Paraíba (2011) para a obra palavras que devoram lágrimas (ou a felicidade cangaceira), de Roberto 

Menezes, e o Prêmio Jabuti de Literatura (2009, 2013 e 2015), este último ano referente ao romance 

Quarenta Dias, de Maria Valéria, dentre outros.  

 Todos os três autores integram coletivos literários ou participaram de festivais para além dos 

grandes eventos literários, como Mulherio das Letras, Festa Literária das Periferias (Flup) e 

Flipobre. Este último, inclusive, é considerado o “Primeiro festival literário na internet com 

transmissão ao vivo pelo Youtube”58. Na linha do pensamento de Diana Klinger, pode-se dizer que 

"o que os seres compartilham é a diferença que os singulariza" (2014, p. 111). Pensando 

inicialmente o cenário dos centros urbanos de Buenos Aires, Ludmer fala sobre as fronteiras 

atravessadas nas obras literárias que leu e, a partir dessa percepção, discorre em seu manifesto 

publicada na Sopro: 

 
Imaginemos isto. Muitas escrituras do presente atravessam a fronteira da literatura (os 

parâmetros que definem o que é literatura) e ficam dentro e fora, como em posição diaspórica: 

fora, mas presas em seu interior. Como se estivessem “em êxodo”. Seguem aparecendo como 

literatura e tem o formato livro (são vendidas em livrarias e pela internet e em feiras 

internacionais do livro) e conservam o nome do autor (que pode ser visto na televisão e em 

 
56Programação oficial da 17ª Festa Literária Internacional de Paraty. Edições FLIP, 2018. Disponível em: 
http://flip.org.br/edicoes/flip-2018/noticias/leia-um-conto-de-o-sol-na-cabeca-de-geovani-martins Acessado 
em: 15 de outubro de 2018. 
57G1 PB. Programação da Flibo 2018 é divulgada e homenageia Clarice Lispector na PB. G1, João Pessoa, 
2018. Disponível em: https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2018/08/27/programacao-da-flibo-2018-e-
divulgada-e-homenageia-clarice-lispector-na-pb.ghtml Acessado em 20 de outubro de 2018. 
58BACH, Walter. Flipobre: a feira literária feita em casa. Homusliteratus, 2015. Disponível em: 
https://homoliteratus.com/flipobre/ Acessado em: 20 de outubro de 2018. 

http://flip.org.br/edicoes/flip-2018/noticias/leia-um-conto-de-o-sol-na-cabeca-de-geovani-martins
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2018/08/27/programacao-da-flibo-2018-e-divulgada-e-homenageia-clarice-lispector-na-pb.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2018/08/27/programacao-da-flibo-2018-e-divulgada-e-homenageia-clarice-lispector-na-pb.ghtml
https://homoliteratus.com/flipobre/
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periódicos e revistas de atualidade e recebe prêmios em festas literárias), se incluem em algum 

gênero literário como o “romance”, e se reconhecem e definem a si mesmas como literatura. 

Aparecem como literatura, mas não se pode lê-las com critérios ou categorias literárias como 

autor, obra, estilo, escritura, texto e sentido. (LUDMER, 2007, p. 1) 

 

 Fronteiras atravessadas, questionadas e derrubadas, a crítica não só sugere como mobiliza uma 

escrita teórica que pense as produções, em vez de uma teoria que dita, sem mais sucesso, o que caberia 

ou não à literatura, que já é “ao mesmo tempo”, “ficção e realidade”. Considerando Ludmer, Klinger, 

Agamben, Fuks e alguns outros, discorremos sobre os casos Conversa de Jardim e Rolézim. 

 

2.1. Para começo de conversa sobre escritas  

 Roberto Menezes, professor do departamento de Ciências Exatas da UFPB e a ex-educadora 

popular Maria Valéria Rezende se conheceram no Clube do Conto da Paraíba, como retrata trecho da 

obra de escrita compartilhada pelos dois. Na primeira página, o índice para catálogo sistemático 

apresenta: “1. Ficção 2. Conversa de Jardim”, e também anuncia: “Nesta edição, não respeitou-se, 

tanto, o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, mas, sim, a vontade da autora e do autor”. 

O livro se divide em 28 partes curtas. Não há sumário. A escrita se faz, como pensa Klinger, "Como 

uma prática ou ritual, uma forma de estar no mundo" (2014, p. 49). O livro é dedicado a Alfredo 

Monte, “Doutor em teoria literária, que sofria de esclerose lateral amiotrófica e usava sinais do rosto 

para escrever”59, falecido em dezembro de 2018, alguns meses após a publicação de Conversa de 

Jardim. 

 São as primeiras palavras após a folha de rosto: Alfredo Monte, citado várias outras vezes na 

obra, dizem, distinguindo-o de outros críticos literários: “Alfredo é genial. É caso à parte” 

(REZENDE e MENEZES, 2018, p. 33). O escritor publicou na Folha de S.Paulo, em 21 de maio de 

2018, matéria intitulada “Livro revela autor que ainda há de romper eixo Rio-São Paulo: Paraibano 

Roberto Menezes assina 'Palavras que Devoram Lágrimas'”60. O crítico literário alimentava um blog 

no qual muitos autores “fora dos eixos” foram apresentados ao público leitor – sua última publicação, 

transcrita ao blog postumamente, foi sobre “Oito do Sete” (2018), obra indicada ao Jabuti, da 

jornalista, roteirista e autora das HQs Lina Cristina Judar.  

 Sobre Conversa de Jardim, Alfredo Monte publicou Qualquer léu é um mundo, no jornal A 

Tribuna de Santos, em 17 de abril de 2018, e Todo léu é um mundo, no mesmo jornal, em 24 de abril 

de 2018, também transcritos ao seu blog Monte de Leituras. Em Todo léu é um mundo, escreveu: “A 

primeira versão [de Conversa de Jardim] foi considerada uma coletânea de contos, a nova provaria 

 
59Folha de S.Paulo. Crítico literário Alfredo Monte morre aos 54 anos. 1º.dez.2018. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/12/critico-literario-alfredo-monte-morre-aos-54-anos.shtml. 
Acessado em: 05 de dezembro de 2018. 
60Folha de S.Paulo. Livro revela autor que ainda há de romper eixo Rio-São Paulo. 21.mai.2018 . Disponível 
em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/05/livro-revela-autor-que-ainda-ha-de-romper-eixo-rio-sao-
paulo.shtml Acessado em: 05 de dezembro de 2018. 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/12/critico-literario-alfredo-monte-morre-aos-54-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/05/livro-revela-autor-que-ainda-ha-de-romper-eixo-rio-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/05/livro-revela-autor-que-ainda-ha-de-romper-eixo-rio-sao-paulo.shtml
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que se tratava de um romance, desfazendo o equívoco. Este assunto suscita contradições 

interessantes”61. Comprovadamente, pareciam-lhe instigantes as questões suscitadas pela dúvida 

inicial sobre ser ou não um romance, sobre qual seria o gênero literário, em sintonia com o que dita 

Josefina: “Em algumas escrituras do presente que atravessaram a fronteira literária (e que chamamos 

pós-autônomas) se pode ver nitidamente o processo de perda da autonomia da literatura e as 

transformações que produzem.” (LUDMER, 2007, p. 3). O que se sabe, desde a parte inicial, é que 

“não é uma biografia”. Isso segundo o título do capítulo, mas vários momentos das vidas dos autores 

fazem parte da conversa compartilhada deles, inclusive sobre o que gerou o livro: 

 

Valéria, nem lembro quantas vezes a gente já sentou pra ter essa conversa, e quem diria que 

só agora que veio a ideia de pôr a essência dela no papel, “Nem me fale, já perdi a conta, nem 

sei direito mais o que disse”, Tantas vezes já, pior, bateu um estranhamento quando comecei 

a transcrever, é porque não sei exatamente te dizer em qual dessas conversas a gente sempre 

quer ter o domínio de tudo, “Relaxe, deixe ver onde vai dar. Só me situe, quando você 

começou a gravar essas conversas?” Dois mil e catorze, agosto, foi a primeira vez, e a última, 

junho de dois mil e dezessete, “Então, pelo menos dentro desse intervalo, a gente tem certeza 

que está”, Pensando bem, a gente provavelmente nunca vai estar vivenciando um só momento 

dessa timeline, “É claro que não, o que vai sair aqui vai ser o apanhado de todas as nossas 

conversas, cada uma contribuiu pra que”, Isso, uma nuvem de começos e começos, repetições, 

o caldo da cana que passou várias vezes pela máquina, se é de tarde ou se é de manhã, não faz 

diferença, “Viajantes no tempo. Ah, e vou poder me guiar pela minha catarata pra saber em 

que parte desses três anos eu vou estar. De lá pra cá, ela avançou muito sobre o meu olho que 

ainda enxerga”, Doidice isso, “Você é doidinho mesmo. Vou confiar em você como piloto 

dessas viagens”. Não sei se vai dar certo, mas assim com certeza é melhor do que a opção 

óbvia de querer transcrever as conversas por data, “Não daria certo”, Não mesmo”, “É mais 

legal que seja assim, como a minha vida cheia de curva, vai pra frente, volta pra trás, não é 

uma vida planejada, uma carreira arrumadinha. Nada disso”. (REZENDE e MENEZES, 2018, 

p. 7) 
 

 Talvez aqui haja um caso de maior radicalização do que já havia Fuks chamado de pós-ficção. 

O catálogo sistemático, retomo, apresenta como ficção. E assim é feita: sem pauta central e com 

fôlego. Assim notamos e lemos: “Valéria, vou me guiar meio que o tempo todo tendo você como foco, 

porque é um jeito de, ‘Não existe foco em conversa’” (Ibidem, p. 11). Há um pouco sobre muito: 

Jabuti, Universidade, Fé, escrita, rotina, déficit de moradia, Teologia da Libertação, leituras, Vicente 

de Carvalho, A Sentinela, regionalismo, Haikai, Peru, Paris, Haiti, buracos negros, hiperatividade, 

Freire e flow. A conversa é sutilmente demarcada: por aspas, nas falas de Maria Valéria, e pela 

ausência de aspas, na fala de Roberto Menezes, quem dá contorno, turvo, ao diálogo. Falam também 

sobre “gosto literário”: “Nunca tive a preocupação de classificar na minha cabeça quem é que é 

importante, quem é que não é importante Só sei assim, li e gostei, li e não gostei.” (Ibidem, p. 79) 

 A parte de número XXIV trata, como aponta seu título, sobre o Clube do Conto da Paraíba, 

mas também sobre como se conheceram. “Valéria, parece muito mais tempo, mas a gente se conheceu 

em dois mil e sete, ‘no Clube do Conto. Foi na Praça da Paz?’ Não, foi no Casarão Trinta e Quatro, 

 
61MONTE, Alfredo. Todo léu é um mundo: segunda parte, 2018. Disponível em: 
https://armonte.wordpress.com/page/3/. Acessado em 03 de dezembro de 2018. 

https://armonte.wordpress.com/page/3/


 

376 

lá no Centro, fim de ano, lembra não?” (Ibidem, p. 87). Eles falam sobre a comunidade no Orkut, o 

Blog sobre o Clube e os encontros aos sábados. Também há uma página no Facebook e em outras 

redes sociais. No blog se encontram 263 arquivos62, publicados entre 2006 e 2016, dentre os quais há 

uma enorme diversidade de contos, mas também atas-literárias, inclusive em forma de poemas, dos 

encontros, além de tabelas para contos coletivos e registros sobre a história do Clube por Dôra 

Limeira. Sobre o Clube do Conto, conversam: 

 

“A página ainda está acessível?”, Tá lá, firme e forte, “Esse blog é um documento vivo. Mas 

continua”, O ano virou, quando o clube voltou do recesso, no último sábado de janeiro, colei 

lá, lá na Associação, “Na praça da Paz”, Agora sim, fui e fiquei, o Clube virou minha igreja, 

mesmo doente, todo sábado, comparecer no clube era de lei, quando eu falava batia uma 

tristeza, sabe aquela paixão, a pessoa fica contando as horas pra se reencontrar, “Escreve sobre 

isso. Todo mundo precisa falar do Clube. A gente não pode deixar que caia no esquecimento” 

(Ibidem, p. 88-89) 

 

 Ao tratarem sobre o Clube, a escrita de ficção-conversa dos autores ganha um tom de memória 

coletiva, dizendo sobre um Clube sem coordenador, sem presidente ou outro tipo de cargo. E sim com 

vários escritores paraibanos ou radicados na Paraíba. Importa falar sobre, pela experiência, como diz, 

pelas marcas das aspas, Maria Valéria: “Escreve sobre isso. Todo mundo precisa falar do Clube”. Essa 

lembrança trata ainda sobre a escrita dos contos, a leitura compartilhada e até a escrita compartilhada, 

mas também sobre o processo. 

 Acerca da percepção sobre a ideia de ficção, propondo pensá-la na contemporaneidade como 

um conceito aberto, que abarque outras propostas, Fuks considera que, talvez, posteriormente haja 

novas questões, ou mesmo questões anteriores que sejam retomadas: “De maneira cíclica, então, e 

coletivamente, retornaríamos a uma noção de ficção já postulada em outro tempo, uma noção nova 

inevitavelmente” (2017, p. 91-92). Quando Agamben pensa ética como algo de depende de diversas 

variáveis, considera que não é possível prever como seriam os modos éticos em todas as comunidades 

ou em tempos futuros, mas pensa que estar aberto a essa compreensão é um modo ético, um ethos do 

“livre uso de si”, como ser qualquer.  

 Ainda sobre o Clube do Conto da Paraíba, os autores de Conversa de Jardim dizem mais: “No 

Clube do Conto, foi a colaboração que guiou. Um contentamento de todos quando um de nós 

conseguia alguma coisa, por menor que essa conquista fosse” (REZENDE e MENEZES, 2018, p. 

89). No capítulo XVIII, Além dos Solipsismos, aconselha Valéria: 

 

“Um outro conselho que dou pra esse rapaz. Ler. Ler. E ler. Leia outros escritores. E não queira 

ler para saber o que é que está na moda, nem queira ler porque foi elogiado pela crítica não sei 

de onde ou porque tem um blog com vinte e dois mil seguidores que disse que você tem que 

ler. Não use esses critérios externos. Peque os livros, vá pra biblioteca, seja qual for, e leia um 

livro atrás do outro. Tudo que cair na sua mão, sem se importar se presta ou não presta, apenas 

leia. Leia livrinho de banca de jornal. Leia Harry Potter. Leia Machado. Leia Agatha Christie. 

 
62Clube do Conto da Paraíba. Disponível em: http://clubedoconto.blogspot.com/ Acessado em: 05 de 
dezembro de 2018. 

http://clubedoconto.blogspot.com/
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Leia Pollyanna. Leia Pollyanna Moça. Leia o que for”. Leia o bairro em que mora, “Leia o 

mundo e leia a si próprio no mundo. Não tem melhor maneira de se conhecer do que se 

confrontar. Essa nossa conversa mesmo, Beto, quando você me pergunta uma coisa, você faz 

com que eu me aprofunde nos meus pensamentos, que eu veja de um ângulo que nunca vi, 

tudo por causa de uma simples pergunta ou um simples comentário suscitado por você. Quem 

escreve tem que atentar a todas essas oportunidades”. (REZENDE e MENEZES, p. 68.) 
 

 “Quem escreve tem que atentar a todas essas oportunidades”, arremato o comentário de 

Valéria. Quem lê também, assim como quem leciona sobre leituras e quem escreve sobre obras 

literárias. “Ler. Ler. E ler.” E, nesse cenário, fica claro que a escrita de Josefina “legitima” espaços 

para Conversa, por exemplo, em disciplinas teóricas a respeito da literatura. Espaços para as 

singularidades quaisquer. 

 

2.2. Rolézim literário 

 

 A revista Piauí, em Fevereiro de 2018 lançou com exclusividade o conto Rolézim, narrativa 

inicial da obra publicada no mês seguinte pela Companhia das Letras. Pouco a diante, de bucha, o 

autor desponta como aposta do mercado editorial. O leitor de Guimarães Rosa fez merecer um 

glossário, para melhor compreensão dos leitores das expressões de seu primeiro livro, sendo dito que 

“já no conto de abertura do volume, Rolézim, ao descrever a praia num domingo, Martins diz que ela 

está ‘lombrada’. A palavra não é dicionarizada. Segundo o autor, indica uma situação tensa – tensão 

provocada pela presença dos ‘cu azul’”. 63  

 Parte significativa dos 13 contos que integram a obra tem como protagonistas jovens, 

costumeiramente ambientados nas favelas do Rio de Janeiro, espaços os quais, tendo nascido no 

bairro de Bangu e crescido na comunidade da Rocinha, morando atualmente no Morro do Vidigal, o 

autor conhece bastante. A escolha do conto inicial para este artigo se deu porque foi o conto 

selecionado pelo próprio autor para ser lido em diversas ocasiões, especialmente na promoção de seu 

livro. 

 A orelha de Sol na Cabeça, assinada por Antonio Prata, 1ª edição pela Companhia Das Letras, 

bem diz: “Vai chegar o dia em que a orelha de livro do Geovani Martins poderá ignorar o fato de que 

ele é um escritor nascido em Bangu e morador da Rocinha ou do Vidigal, porque Geovani Martins é 

um escritor, ponto.” Mas acrescenta que a inspiração autobiográfica é clara nos contos, cuja força 

associa-se ao lugar de onde narra, acrescentando: “Nos treze contos de O sol na Cabeça, 

acompanhamos a infância e a adolescência de garotos para quem angústias e dificuldades próprias da 

 
63 ZARUR, Camila. A sua melhor tradução: um glossário para entender a fala dos morros cariocas, segundo a 
prosa do escritor Geovani Martins. Rio de Janeiro, Piauí, 20.04.2018. Disponível em: 
https://piaui.folha.uol.com.br/sua-melhor-traducao/. Acessado em: 03 de novembro de 2018. 

https://piaui.folha.uol.com.br/sua-melhor-traducao/
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idade somam-se a violência de crescer do lado menos favorecido da ‘Cidade Partida’, o Rio de Janeiro 

das primeiras décadas do século”. 

 Recentemente, o álbum Sobrevivendo no inferno foi incluído na lista de leituras obrigatórias 

do vestibular Unicamp 2020. Segundo o coordenador da Comvest José Alves de Freitas Neto, "As 

músicas de ‘Sobrevivendo no inferno’ permitem uma abordagem da literatura que dialoga com o atual 

momento do país e as transformações da universidade na busca por elevar a inclusão social."64 O 

poeta e mobilizador cultural Sérgio Vaz, em evento literário na periferia, perguntou a jovens que iam 

embora quando iniciaria o evento se gostavam de poesia. Segundo ele, disseram que não - então ele 

questionou se gostavam de Racionais MC’s, que era poesia, de modo que ficaram no evento. 

 Em entrevista, Giovani Martins contou que conversou com alguns jovens os quais lhe 

asseguraram que “O sol na cabeça” havia sido o primeiro livro lido das suas vidas. Nesse sentido, a 

sugestão de Roberto Menezes em Conversa de Jardim sobre ler o próprio bairro ganha um novo tom. 

A questão que se coloca é, portanto, relativamente simples: as obras que já são lidas, ouvidas, 

recitadas podem e devem ser pensadas a partir das leituras acadêmicas, o que implica, por exemplo, 

repensar o ensino de literatura tanto nas graduações quanto no Ensino Básico, abandonando as leituras 

de trechos de obras literárias a pretexto de análise linguística e mobilizando leituras de obras literárias, 

como já aconselham os Documentos Oficiais sobre o Ensino de Literatura. 

 No conto Rolézim, jovens vão à praia do Rio de Janeiro em período de muito sol, no verão. 

No local, a Polícia Militar fica atenta aos rapazes, vigiando-os constantemente. O texto curto inicia 

com breve descrição do ambiente e da motivação para o início do “rolézim”: “Acordei tava ligado o 

maçarico! Sem neurose, não era nem nove da manhã e a minha caxanga parecia que tava derretendo. 

Não dava nem mais pra ver as infiltração na sala, tava tudo seco. Só ficou as mancha: a santa, a pistola 

e o dinossauro.” (MARTINS, 2019, p. 9). O narrador apresenta algumas memórias, diálogo com o 

irmão falecido, morte de colega, bebidas, e então retoma: “O piloto nem roncou quando nosso bonde 

subiu na traseira, o ônibus tava como, lotadão, várias gente, cadeira de praia, geral suado, apertado. 

Tava osso. O que salvou a viagem foi ficar marolando, vendo o Vitim e o Teco, os dois tava trincadão, 

mordendo as orelha” (Ibidem, p. 11). Narrado em primeira pessoa, o conto segue com ritmo acelerado, 

que já tem seus direitos de adaptação vendido ao produtor Rodrigo Teixeira para uma obra 

cinematográfica. 

 Em matéria publicada na Época, escrita pelo próprio Geovani, o autor discorre sobre como a 

favela o tornou escritor: “As cores, os sons, os dribles de corpo, as diferentes linguagens e até o sol 

 
64PACÍFICO, Fernando. Unicamp 2020, álbum dos Racionais MC's aproxima estudante de 'leitura do 
mundo', diz coordenador da Comvest. G1, 03/06/2018. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/campinas-
regiao/noticia/unicamp-2020-album-dos-racionais-mcs-aproxima-estudante-de-leitura-do-mundo-diz-
coordenador-da-comvest.ghtml Acessado em: 20 de outubro de 2018.  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/unicamp-2020-album-dos-racionais-mcs-aproxima-estudante-de-leitura-do-mundo-diz-coordenador-da-comvest.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/unicamp-2020-album-dos-racionais-mcs-aproxima-estudante-de-leitura-do-mundo-diz-coordenador-da-comvest.ghtml
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que queima de um jeito diferente me transformaram num autor”65. De modo aguçado, a escrita de 

Giovani Martins reflete a proposta de leitura de Josefina Ludmer, ao abarcar diversas questões – como 

presentificação, tragicidade e violência nos espaços urbanos. No conto Rolézim, chegando à praia, os 

amigos começam uma breve epopeia em busca de algo melhor que um “sedanapo”:  

 

A água tava gostosinha. Nem acreditei quando voltei e vi o bonde todo com mó cara de cu. O 

bagulho era que tinha uns cana ali parado, escoltando nós. Tava geral na intenção de apertar o 

baseado, e os cana ali. Esses polícia de praia é foda. Tem dia que eles fica sufocando legal. Eu 

acho que das duas uma: ou é tudo maconheiro querendo pegar a maconha dos outros pra fazer 

a cabeça, ou então é tudo traficante querendo vender a erva pra gringo, pros playboy, sei lá. 

Sei é que quando eu vejo cana querendo muito trabalhar fico logo bolado. Coisa boa num é! 

[…] Quando finalmente os filho da puta decidiu meter o pé, outro perrengue: ninguém tinha 

seda! […] O Tico e o Poca Telha tentaram a sorte e não deu outra. Tinha dois menó ali perto 

de nós com mó cara de quem dá um dois. Desde que nós chegou que eles tava ostentando. 

Passava mate eles comprava, passava biscoito eles comprava, açaí comprava, sacolé 

comprava. Deviam tá mermo era numa larica neurótica. Eu já tinha palmeado pelo menos uns 

dois menózim que tavam escoltando eles, só no aguarde pra dar o bote. E eles lá, panguando, 

achando que o bagulho é Disneylândia. Sem contar os camuflado de trabalhador, que ficam só 

de olho em quem tá de malote, esperando a boa. O que me deixa mais puto é isso, menó. Tava 

os dois lá, de bobeira. Aí, quando chegou o Tico mais o Poca Telha pra pedir um bagulho pra 

eles, na humilde, ficaram de neurose, meio que protegendo a mochila, olhando em volta pra 

ver se num vinha polícia. Num fode! Tem mais é que ser roubado mermo, esses filho da puta. 

Não fosse minha mãe eu ia meter várias paradas na pista, sem neurose, só de raiva. Foda é que 

a coroa é neurótica. Ainda mais depois do bagulho que aconteceu com meu irmão. Ela sempre 

me manda o papo de que se eu for parar no Padre Severino ela nunca mais olha na minha cara. 

Bagulho é doido! (MARTINS, 2018, p. 13) 
 

 Conseguiram. Fumaram, pegaram “jacaré” e aproveitaram a praia até tarde. Os “playboys” 

próximos a eles também fumaram maconha, inclusive fotografaram “pagando de divo no bagulho”. 

Já ficando escuro, prepararam-se para voltar e então viram “canas dando dura nuns menó” (Ibidem, 

p. 15). E assim segue trecho que conduz ao final bastante cinematográfico do conto: 

Quando nós tava quase passando pela fila que eles armaram com os menó de cara pro muro, 

o filho da puta manda nós encostar também. Aí veio com um papo de que quem tivesse sem 

dinheiro de passagem ia pra delegacia, quem tivesse com muito mais que o da passagem ia 

pra delegacia, quem tivesse sem identidade ia pra delegacia. Porra, meu sangue ferveu na 

hora, sem neurose. Pensei, tô fodido; até explicar pra coroa que focinho de porco não é 

tomada, ela já me engoliu na porrada. 
Não pensei duas vez, larguei o chinelo lá mermo e saí voado. O cana gritou na hora que ia 

aplicar. Passei mal, papo reto, fui correndo com o cu na mão, queria nem olhar pra ver qual 

ia ser. Lembrei do meu irmão, de nós jogando golzinho na rua. Ele era sempre o mais rápido, 

era neurótico na corrida. Eu tava correndo quase que nem ele, no desespero. Quase chorei de 

raiva. Eu sei que o Luiz não era X9, meu irmão nunca que ia xisnovar ninguém, morreu foi 

de bucha, no lugar de um vacilão desses daí que o mundo tá cheio. Isso sempre me enche de 

ódio. Meu corpo todo gelou, parecia que tava feito. Era minha vez. Minha coroa ia ficar sem 

filho nenhum, sozinha naquela casa.  (MARTINS, 2018, p. 16) 
 

 O trecho foi lido em entrevista ao Correio Braziliense, em que, na ocasião, comentou Martins 

“Eu sei que na rua, assim como meus personagens, estou sujeito a um monte de coisas.”66 Martins 

 
65MARTINS, Geovani. Como a favela me fez escritor. Época, 2018. 
66MACIEL, Nahima. Geovani Martins é nova aposta do mercado editorial brasileiro. Correio Braziliense, 

2018. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2018/03/10/interna_diversao_arte,665082/geovani-martins-o-sol-na-cabeca.shtml
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publica essa reunião de contos em que seus personagens passeiam por espaços em que ele já viveu 

após alguns anos da experiência com a escrita. Como indicam várias matérias e a própria orelha de 

seu livro, ele trabalhava como garçom, já havia trabalhado como homem-placa, e então preferiu, pelo 

interesse já de algum tempo, arriscar-se na carreira de escritor. Ao abandonar o emprego, com pouco 

mais de uma dezena de meses, reuniu essas narrativas sobre a infância e a adolescência dos garotos 

do morro, a diferença entre o morro e os asfalto, o convívio com a violência e o convívio com a 

repressão. Ele escreve revelando singularidades, revelando que as experiências são diversas, mas 

ainda sobre relações amorosas, amadurecimento e amizade, por exemplo, em uma exploração do 

cotidiano e suas potências, compartilhando diferenças. Essa aparente contradição entre práticas 

cotidianas e intensidade específica das questões ganha espaço em Literatura e Ética: "A literatura 

está imersa nesse território da violência, nesse deserto onde só cabe desaparecer; por outro lado, a 

literatura é o único território" (KLINGER, 2014, p. 140)  

 Segundo Agamben, “Não-coisalidade (espiritualidade) significa: perder-se nas coisas, perder-

se até não poder conceber mais nada senão coisas. E só então, na experiência da irremediável 

coisalidade do mundo, chocar com um limite, tocá-lo. (Este é o sentido da palavra: exposição.)” 

(2013, p. 84). Aqui pensamos as experiências de leituras das tantas literaturas contemporâneas, que 

promovem encontros irremediáveis com subjetividades múltiplas também por meio dos personagens 

com os quais interagimos, além de comumente serem escritas por escritores que desconstroem a 

imagem do autor como completamente diverso da multidão, posto que em geral as integram – 

gerando, assim, experiências múltiplas. Mas também a disposição de leitura e de encontro com tais 

experiências como modo de ser leitor no mundo. Diz Diana Klinger que "A literatura não é uma força, 

mas é preciso transformá-la numa força" (2014, p. 191). Se as ementas dos cursos de Literatura, ao 

ponto que lhes cabe, não incluem as literaturas lidas nos morros, nos jardins ou nas redes sociais, 

aquelas perdem a razão de existir.  

 Ludmer finaliza seu manifesto informando ler a “literatura atual como se fosse uma notícia 

ou um chamado da Amelia de Constituición” (2006, p. 4). É possível lê-la ainda para refletir sobre os 

Brasis fora dos eixos, ou dos padrões, como disse Alfredo Monte sobre Quarenta Dias de Maria 

Valéria Rezende: “No país das maravilhas cruéis, da gentrificação, há um estreito espaço para um 

Brasil profundo, para um povo brasileiro que não se ajustou ao padrão-Fifa, e especialmente para a 

compaixão, no sentido que aprendemos com a ficção da grande autora”67. O modo de leitura pensado 

por Ludmer, desta maneira, pressupõe um caminho da literatura da “forma à força”, dando espaço à 

literatura contemporânea como se pensa a comunidade não predita, que não erige nenhum alicerce 

 
arte/2018/03/10/interna_diversao_arte,665082/geovani-martins-o-sol-na-cabeca.shtml. Acessado em 18 de 

dezembro de 2018. 
67MONTE, Alfredo. Quarenta Dias, de Maria Valéria. 2018. Disponível em: 

https://armonte.wordpress.com/tag/maria-valeria-rezende/ Acessado em 12 de dezembro. 
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uno e identitário, nenhum conceito central ou propriedade específica – uma comunidade de 

singularidades quaisquer.  
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METAPOESIA E CONSTRUÇÃO SIMBÓLICA NA POÉTICA DE ORIDES FONTELA 
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Introdução 

Difícil para o pássaro  

                pousar          

                                      manso                            

                                               em nossa mão  –  mesmo  

                                                               aberta. 

[...] 

Orides Fontela, Pouso (II) in Alba (1983). 

   

  Orides Fontela ainda é uma poeta pouco conhecida e que vem ganhando espaço, mesmo que 

timidamente, entre os pesquisadores principalmente na última década. Descoberta pelo crítico Davi 

Arrigucci Jr, por um poema publicado no jornal de sua cidade natal, São João da Boa Vista, em 1965, 

a paulistana recebeu reconhecida como grande poeta por críticos como Antonio Candido. Detentora 

de uma poesia imagética com “rigor construtivo dos poetas engenheiros” (CANDIDO, 1983 apud 

GONÇALVES, 2014, p. 10), sua obra segue conquistando leitores – pousando em novas mãos.  

  A poeta, que publicou seu primeiro livro, Transposição, no final dos anos 60 do século 

passado, não se filiou a nenhum movimento literário e construiu uma poética com exímio rigor 

vocabular, enxuta – sua poesia é concisa, ao mesmo tempo simbólica e metalinguística –, a palavra 

está em evidência, em movimento e portanto é tema e recurso como vemos principalmente nos três 

primeiros livros68: seus poemas evocam a palavra num movimento cíclico transformando-se em 

pequenos caracóis – o início e o fim comungam – “o poema é um caracol” (PAZ, 2010). 

  Fábio Andrade (2006), ao falar sobre Orides, evoca a voz de Contador Borges (1999) que 

aproxima a poesia de Fontela a de Paul Celan tendo em vista que ambos constroem uma poética que 

questiona a natureza da sua elaboração. Essa consciência do fazer poético “ajudou-a a esquivar-se da 

poesia política e vanguardista” (ANDRADE, 2006, p. 156). Orides abriu mão de tratar em sua poesia 
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68 Transposição (1969); Helianto (1973); Alba (1983).  
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dos problemas da repressão que o Brasil enfrentava devido a Ditadura Militar, uma vez que, para a 

poeta “o eu lírico é uma coisa, o eu real infelizmente é outra. A gente faz poesia mas vive de prosa, 

tende de cuidar da vida” (CASTRO, 2015, p.34). Desse modo, buscaremos ao longo desse trabalho 

apresentar algumas facetas da poesia de Orides Fontela, observando como seu projeto poético há uma 

constante busca por criar novas imagens, num processo de desconstrução e construção dos símbolos.  

  Para tanto, o referencial teórico utilizado nas análises pautou-se em estudos já concretizados 

sobre a poesia de Orides Fontela como BUCIOLI (2003), CASTRO (2015), GOLÇAVES (2014), e 

estudos sobre a construção simbólica e a poesia moderna/contemporânea que acreditamos serem 

teorias que dialogam com o trabalho poético de Orides: ANDRADE (2006), BACHELARD (1997), 

BALAKIAN (1985), GOMES (2006), PAZ (2012), PIGNATARI (2005) e VALÉRY (2011) 

SONTAG (2015). Partindo das leituras teóricas analisamos o corpus, buscando entender como se dá 

o processo de escritura desses poemas no que tange a metapoesia, na primeira parte do trabalho, e, na 

segunda parte, a construção dos símbolos.  

 

1. Base poética: quebrar o brinquedo, construir o poema 

[...] 

Uma trança desfez-se:  

as mãos buscam o fim 

do tempo e o início 

de si mesmas, antes 

da trama criada.  

 

As mãos  

destroem, pracurando-se 

antes da trança e da memória.   

 

Orides Fontela, Medea in Transposição 

 

  A trança do poema desfez-se, a poeta busca seu fim e início para recompô-lo, a mesma mão 

que destrói, constrói – o processo de escrita é um eterno ir e vir, uma profunda desestruturação do 

mundo-linguagem. Desse modo, sendo o poema lugar que habita a palavra, e o poeta seu artista 

transgressor, na esquina que a palavra se transforma em poesia, Orides Fontela foi visitante assídua 

e é no tropeço de seus versos que nos encontramos – na tecitura de suas palavras podemos 

compreender seu processo criador, sua laboração, sua base poética. Em seu primeiro livro, 

Transposição, por meio de metáforas e imagens, Orides, desafia o leitor a desvendar as artimanhas 

da sua poesia. Como podemos evidenciar no poema abaixo:  

 

LUDISMO  

 

Quebrar o brinquedo 
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é mais divertido. 

 

As peças são outros jogos 

construiremos outro segredo. 

Os cacos são outros reais 

antes ocultos pela forma 

e jogo estraçalhado 

se multiplica ao infinito 

e é mais real que a integridade: mais lúcido.  

 

Mundos frágeis adquiridos  

no despedaçamento de um só 

E o saber do real múltiplo  

e o sabor dos reais possíveis  

e o livre jogo instituído 

contra  a limitação das coisas 

contra a forma anterior do espelho.  

 

E a vertigem das novas formas 

multiplicando a consciência 

e a consciência que se cria 

em jogos múltiplos e lúdicos  

até gerar–se totalmente:  

no exercício do jogo  

esgotando os níveis do ser.  

 

Quebrar o brinquedo ainda  

é  mais brincar.  

 

Transposição: In Poesia Completa (p.33)  

 

 O poema possui 25 versos livres distribuídos em 5 estrofes, como um movimento cíclico a 

primeira e a última são composta apenas por dois versos cada uma, e as 3 estrofes que seriam o 

“corpo” do poema são compostas cada uma por 7 versos. Essa processo de escolha da versificação 

demonstra uma consciência do fazer poético, em que o poema se inicia e se encerra com uma estrutura 

semelhante mantendo uma linearidade na forma, que vai de encontro ao conteúdo que propõe 

exatamente a desconstrução do brinquedo como elemento de criação.  

 Se o poema é organismo e a poesia se alimenta da palavra transfigurada, e  também “é 

linguagem em tensões” (PAZ, 2002, p.117 ), a tensão entre forma e conteúdo propicia uma unicidade 

para o poema. Sendo assim, Fontela rompe a todo instante com a lógica e cria novos filtros amatórios 

para as palavras – no campo verbal – arejando seu poema e dando a suavidade, às vezes bruta, às 

imagens.  O poema não pode ser lido sem uma entrega as suas nuances, para isso é preciso estar 

atendo tanto à forma quanto ao conteúdo, uma vez que, “a maioria das pessoas lê poesia como se 

fosse prosa. A maioria quer ‘conteúdos’ – mas não percebe formas. Em arte, forma e conteúdo não 

podem ser separados” (PIGNATARI, 2005, p.18). 
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 Assim, em Ludismo,  o jogo poético se constitui através do movimento de quebrar/ destruir, 

no conteúdo e na forma: se por um lado o brinquedo é quebrado em pedaços, pois Os cacos são outros 

reais/ antes ocultos pela forma, por outro lado,  novas formas se criam através reais possíveis, 

revelando ao leitor a concepção de poesia de Orides: o poema – organismo verbal – é plural , único; 

a poeta  subverte a palavra – matéria prima – plurissignifica o real e desafia a lógica em sua alquimia. 

 O vício de retecer as palavras toma conta da poeta, mas ela, em seu ofício, reflete, constrói e 

reconstrói, tira os matos do poema, põe o poema em estado de poesia – obras de espírito mencionadas 

por Paul Valéry (2011). Orides não aspira à verdade, ela quer ser singular, sua obra quer ser única: 

fruto do cálculo, do trabalho, da imaginação – o poema é feito de palavras, de apuro linguístico. 

Poesia é trabalho consciente de língua, é fomento, é fome de palavras.  

 Essa busca narcísica da poesia do século XX e da poesia contemporânea, essa lucidez artística, 

uma busca crítica da literatura, a utilização constante da metalinguagem – um autoencerramento –, 

para Modesto Carone (1979), tem como ponto de partida o poeta Mallarmé, uma vez que ele constrói 

uma poética que se afasta da inspiração, optando pelo rigor. Para o poeta moderno/contemporâneo, 

escrever poesia demanda uma natureza crítica, tem-se uma imagem seletiva do processo de criação, 

desse modo, é preciso cortar as arestas que não servem para a sustentação do poema, é preciso 

reestruturar as formas para que  a vertigem das novas formas/ multiplicando a consciência reconstrua 

o poema. 

  Assim, como um arquiteto da fábula de Cabral que [...] abre para o homem/ [...]/ portas por-

onde, jamais portas-contra; /por onde, livres: ar luz razão certa, Orides, no seu primeiro livro, abre 

as portas do seu mundo-poesia para os leitores, poemas como Ludismo evidenciam seu processo 

criador metapoético e coloca em evidencia sua concepção de poesia: poesia é fruto de palavras.  

 

2. Metapoesia: construção, símbolo e transfiguração.  

 

  O rigor estético e o apuro linguístico que mencionamos até aqui podem ser percebidos em 

toda obra de Orides, se por um lado isso é evidenciado em poemas como Ludismo que apresetam 

como alternativa para o processo de criação a (des)consturação, por outro em poemas como 

Composição e Cisne  do livro Alba, vemos a nítida escolha de palavras que possibilitam a 

transfiguração dos significados:  

 

Composição 

 

Compor os pomos 

        – exatamente –  

                              até 

que os signos  
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        – deiscentes – 

       transfigurem –se.  

 

Compor os pomos  

         até 

a anárquica primavera. 

 

Compor       transpor 

              até 

a rosa única 

–  múltiplo  

    espanto. 

     

               

 

 

(FONTELA, 2015, p. 173)     

        

 Nesse metapoema vemos uma clara preocupação na escolha das palavras, os pomos – frutos 

carnosos – precisam amadurecer e abrir-se – deiscentes – para que suas sementes sejam liberadas e 

renasçam. É preciso compor a palavra poética para que esta transborde, transfigure-se e volte a 

florescer no jardim, na página em branco.  Orides, utilizando-se de terminologias próprias da botânica 

(pomos, deiscentes), reflete sobre o exercício de ser poeta: fazer florescer a palavra, transformar a 

semente em rosa e causar múltiplo espanto no leitor, uma vez que, sendo o poema organismo verbal 

(PAZ, 2010), quando pousam na página, as palavras se (re)significam.  

  Para Gonçalves (2014) os símbolos em Orides não são representativos isoladamente, mas 

através de um repertorio semântico, de um léxico que permeia sua obra. Desse modo, “a poeta persiste 

vigorosamente dentro de seu universo expressivo articulado a partir de um repertório simbólico- 

metafórico próprio, chegando a um modo muito peculiar e engenhoso de tessitura poética” 

(GONÇALVES, 2014, p. 140). Assim, mais do que um simples pouso na página, os poemas oridianos 

são pássaros que pairam sobre o vazio do espaço em branco, convocando o leitor a abrir suas mãos e 

permitir seu pouso – ora suave, ora bruto.  

 A poesia de Orides é repleta de motivos poéticos que se repetem, um deles é o pássaro 

(BUCIOLI, 2003, p.22). E através desses motivos poéticos há o processo de trnafiguração do símbolo 

como podemos ver no poema Cisne:     

 

  

      Cisne 

 

Humanizar o cisne 

é violentá-lo. Mas 

também quem nos dirá 

o arisco esplendor 
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– a presença do cisne? 

 

Como dizê-lo? Densa 

a palavra fere 

o branco 

expulsa a presença e – humana – 

é esplendor memória 

            e sangue. 

 

    E 

            resta 

não o cisne: a 

                               palavra 

 

– a palavra mesmo 

                               cisne. 

     

    (FONTELA, 2015, p. 172) 

 

  A palavra nomeia a ave, mas também é a articuladora entre o ser e o mundo – para a poeta o 

cisne é palavra, pois a ave, na sua natureza animal, não se entrega à palavra, sua essência de ave é 

preservada – não é possível humanizá-la. Na primeira estrofe do poema é o momento de 

questionamento a cerca da presença da ave no papel: sem o cisne é possível trazer o esplendor? A 

grandeza do poema requer a esplendorosa e arisca presença do cisne?  

  A segunda estrofe é iniciada com o questionamento: Como dizê-lo? Para a poeta,  sem 

estabelecer a relação significante e significado é possível falar do cisne? E logo em seguida se 

esclarece: a palavra, em sua natureza letral69 é agente modificador do vazio, ela fere/ o branco, e se 

desprende de seu significado usual, expulsa a presença da ave, constrói novos sentidos, é sangue 

(viva), mas não deixa de ser memória, não renega sua “história”, seus símbolos.  

  Bachelard, em sua discussão sobre o cisne afirma que “imagens ativas como a imagem do 

cisne estão sujeitas a todas as amplificações” (BACHELARD, 1997, p.44), assim, mais do que 

revisitar os significados que o símbolo do cisne adquiriu ao longo dos séculos, é preciso debruçar-se 

sobre o poema para contemplar as imagens construídas por ele e verificar se houve ou não uma 

amplificação da significação.  

  Para além do simbólico, Fontela abusa do uso do silêncio e isso pode ser observado pelo 

recurso de deslocamento das palavras na página que revela o vazio. Estudiosos que se debruçam sobre 

a poesia de Orides Fontela mencionam o silêncio como construção de sentido na sua poesia, 

Gonçalves (2014) afirma 

A poesia de Orides Fontela Parece nascer do impasse entre o domínio da palavra e a 

amplitude do silêncio, entre o dizer e o ocultar, escavando nesta fronteira uma possibilidade 

de expressar o indizível. Não gratuitamente o branco, signo que se repete bastante ao longo 

 
69 Referência ao poema Garça de Manoel de Barros (2004) 
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da sua obra, é a metáfora dessa encruzilhada, surge na contingência do despir os sentidos 

para a construção do novo (GONÇALVES, 2014, p. 140).  

  

  O branco sangra para dar lugar um novo sentido, a palavra ressignifica no poema, amplia seus 

significantes. Susan Sontag (2015) ao discutir sobre o silêncio nas artes menciona que este é um gesto 

“extraterreno do artista” (SONTAG, 2015, p. 13), pois o silêncio é libertador do mundo. Mas adiante 

a ensaísta discute o vazio como um todo representativo, pois ao observarmos o vazio, ainda estamos 

olhando-o, para conseguirmos apreender o sentido do vazio é preciso “apreender outras zonas do 

mundo como preenchidas” (SONTAG, 2015, p. 17).  

  Assim, o vazio no poema de Orides desloca nossa visão acostumada do mundo automático à 

interação com o nada, com o branco que é ferido pela construção individual do leitor, pois, se 

levarmos em consideração a fala de Sontag (2015), tocaremos outras zonas do mundo, nesse caso do 

poético. Podemos então arriscar um diálogo do símbolo do cisne oridiano com o dos alquimista, pois 

“na alquimia, o cisne associava-se com frequência ao mercúrio, sendo considerado símbolo do 

espírito e da meditação” (LEXICON , 1992, p. 60), uma vez que, reconstruímos os sentidos do mundo 

através do processo de meditar e contemplar o poema. 

  No poema em estudo a ave é morta quando posta no papel e o que resta à poeta são as sílabas, 

o som, a beleza imagética, o sangue substantivo. Nesse poema é revelada a natureza dupla da palavra: 

se por um lado ela se tornar estranha ao ser que nomeia quando proferida, por outro mostra a 

impossibilidade de apreender a coisa, ave, na sua completude.  Nesse sentido, no poema o símbolo 

do cisne é fruto da comunhão entre realidade concreta ou física com estado de espírito abstrato ou 

interior que menciona Balakian (1986, p. 88 ).  

  No simbolismo, a imagem dos “pássaros em geral, e mais especificamente, [d]o cisne, [...] 

passa a ser um símbolo de tudo que é puro e de tudo que vive num exílio de Beleza” (GOMES, 2001, 

apud MATANGRANO, 2014, p. 131). Em Orides vemos a ave que dá espaço à sua natureza corpo-

palavra, despindo-se da elegância, mas ao pousar no branco esta torna-se esplendorosa, pois não nega 

sua gênese. Assim, o cisne no poema oridiano é ressignificado é o esplendor do corpo-poema.   

    

Considerações finais 

Seja no processo de destruir o brinquedo ou de construir os símbolos, Orides Fontela, ao longo 

de sua caminhada poética, conseguiu transcender a vida rodeada por tristezas, melancolia, decepções, 

depressão e pobreza. Sua poesia é o reflexo de um espírito inquieto que via nas palavras a 

possibilidade de concretizar no papel o que na vida era impossível. Os poemas analisados e os teóricos 

que evocamos ao logo deste artigo nos dão margem à afirmação de que Orides Fontela é uma poeta 

que preza pela tecitura da palavra na página, construindo os silêncios pelo intervalo no processo de 

criação de seus metapoemas, além de ser uma renovadora dos símbolos e das imagens poéticas.  
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Assim, após a análise, entendemos que a poesia de Orides Fontela congrega simplicidade e 

simbologia e que utiliza-se da própria palavra poética para desvelar o seu processo criativo de modo 

a renovar a poesia brasileira. Entendemos, desse modo, que os estudos sobre sua obra são bastante 

relevantes por acreditarmos que sua obra é construída com o rigor cabralino, mas com autenticidade 

renovando o modernismo e apontando para a contemporaneidade.  Desse modo, este trabalho 

contribui para ampliação dos estudos sobre a poética de Orides Fontela, tendo em vista que a fortuna 

crítica da autora apresenta-se de forma bastante escassa se compararmos com grandes nomes da 

poesia brasileira.  
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Introdução 

 

O presente trabalho visa apresentar a neurose obsessiva na construção da personagem 

Margareth White, bem como, sua influência para a instauração do conflito dramático. O corpus para 

este artigo é a livro Carrie, a estranha do autor norte-americano Stephen King, nome importante na 

literatura de  terror da contemporaneidade. A obra em estudo possui um caráter de ficção 

sobrenatural, suspense, ficção científica e fantasia, trazendo fortes elementos do terror e suspense 

para o desenlace da narrativa. 

Iniciamos nossa pesquisa buscando compreender um pouco sobre o que a psicanálise entende 

por neurose obsessiva, como o ser com tal distúrbio comporta-se frente a si e aos que o permeiam.  

Em seguida buscamos observar com maior cautela Margareth (a mãe), como esta personagem contém 

particularidades que a caracterizam como um alguém que possui tal distúrbio psíquico. Por fim 

analisaremos como suas interpretações literais e equivocadas de trechos da Bíblia unidas a seu 

fanatismo religioso delinearam a construção dos atos mortais de Carrie (a filha).  

Isto posto objetivamos desenvolver uma análise da obra de King partindo da categoria 

personagem, considerando o método crítico, psicanalítico e literário para sua construção. Propomos 

discutir como resultado, neste trabalho de cunho bibliográfico, as configurações da neurose 

obsessiva, e como isto repercute na encenação da vida psíquica de Carrie, refletindo, 

consequentemente sobre as denegações e questionamentos da sociedade postos no tecido discursivo 

da linguagem literária. Para isto utilizaremos as ideias de Freud (1914), Freud (1924) e Kehl (2002). 

 

1 Entendendo um pouco sobre neurose obssesiva: 

mailto:Ritapereira.ufpb@gmailcom
mailto:amandaramalhobrito@gmail.com
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terror_(g%C3%AAnero)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fic%C3%A7%C3%A3o_sobrenatural&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fic%C3%A7%C3%A3o_sobrenatural&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Thriller_(g%C3%AAnero)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fic%C3%A7%C3%A3o_cient%C3%ADfica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fantasia_(g%C3%AAnero)
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A Neurose Obsessiva afeta o subconsciente fazendo com que aquele que a possua carregue 

uma grande culpa por coisas que, geralmente, não são tão relevantes para as demais pessoas que não 

tem a enfermidade. De acordo com Freud (1918, p. 48) é precisamente desse modo que se desenvolve 

tal doença psíquica: 

 

Na Neurose Obsessiva (em algumas formas dela) o sentimento de culpa é bastante 

forte, mas não consegue se justificar perante o Eu. [...] É mesmo possível descobrir 

os impulsos reprimidos que alicerçam o sentimento de culpa. [...] Na neurose 

obsessiva trata-se de impulsos chocantes que permaneceram fora do Eu.   

 

Em geral o indivíduo necessita agarrar-se em algo que lhe traga segurança e certo conforto 

emocional, e, em grande parte das vezes, a religião é utilizada como âncora em casos de neurose 

obsessiva; na medida em que traz o apoio necessário, dando a sensação de segurança, ela afunda o 

ser, tira-o de sua realidade, atordoando sua percepção de realidade. De acordo com Freud (2018) o 

Eu70para satisfazer as condições do princípio da realidade reprime uma parte do Isso (da vida 

pulsional), causando um adoecimento neurótico, pois uma parte do objeto de desejo é subtraída, 

recalcada. Nesse sentido, projeta-se a fuga da realidade. 

Assim, a fé demasiada, e, às vezes também super interpretada, é utilizada como um pretexto 

de salvação para as frustrações e culpas passadas; além disso, é um ótimo objeto de fuga para uma 

realidade paralela, esse adiamento da realidade para a pessoa com neurose leva-o a acreditar que a 

tensão psíquica aumentada por causa do objeto de amor subtraído pode ser transformada em “energia 

ativa que permaneça voltada para o mundo exterior e que acabe por arrancar dele uma satisfação real 

da libido.” (FREUD, 2018, p.72). No caso do livro de King, a modulação exagerada da fé constituiu 

um substituto para a libido anteriormente recalcada em decorrência do princípio de realidade.   

Nesse processo de fuga, evasão, o neurótico pode estar em busca de diversos caminhos, seja 

ele esconder-se de um sofrimento ou, até mesmo, encontrar um objeto que lhe preencha uma perda, 

como diz Kehl: 

 

É claro que o que o neurótico evita enfrentar nem sempre é o sofrimento trágico ou 

insuportável, embora assim lhe pareça quando a ele se revela em certo ponto do 

percurso analítico. Pode ser a dor que se origina da renuncia à satisfação pulsional, 

quando não se encontra um destino para o resto de gozo que invade o psiquismo. 

Pode ser a culpa advinda da ambivalência inevitável da nossa relação com o outro, 

sobretudo com o outro mais amado. Pode ser o medo do abandono, da perda, do 

desamparo – modalidades da angústia da castração. Pode ser a dor do narcisismo 

ferido nas condições em que se revela nossa completa insignificância diante do outro. 

(KEHL, 2002, p.81). 

 

 
70 Isso é a mesma coisa que Id, polo pulsional da personalidade. Grande reservatório da libido e, mais geralmente, da 

energia pulsional.  
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Muitas coisas podem contribuir para o surgimento da neurose, e muitas vezes o que pode ser 

um gatilho para uns, para outras não possua o mesmo impacto. É nessa perspectiva que se pode 

observar que a pessoa com a neurose obsessiva, mesmo que de forma inconsciente, se tortura por 

coisas que fez ou que deveria ter feito, e, consequentemente, acaba torturando as pessoas a sua volta. 

A respeito disto Freud acrescenta que: 

 

Em determinadas formas de neurose obsessiva as objeções da consciência vêm a ser 

penosas e torturantes, mas a situação fica menos clara. É digno de nota que o doente 

obsessivo, ao contrário do melancólico, jamais chega realmente ao suicídio, ele é 

como que imune ao perigo da autodestruição. (FREUD, 2010, p.50). 

 

Apesar de carregar uma grande e tortuosa culpa, a pessoa com neurose não tende a cogitar a 

possibilidade de cometer suicídio, pois a morte, para eles, não é tida como um castigo. Há, ao invés 

disso, a predisposição a requerer para a cena psíquica satisfações substitutivas.  

Assim, tanto para Freud (1918) quanto para Kehl (2002), tal doença psíquica pode (e 

geralmente) está diretamente ligada à sexualidade do indivíduo, aos seus desejos e vontades 

reprimidas, onde sua maior vontade é punir-se por conta de seus anseios inapropriados. 

 

2. Vítima de sua própria doença? Quem era Margareth White? 

 

A obra Carrie, a estranha é uma narrativa de suspense e horror, em que é contada a história 

de uma jovem com poderes telecinéticos que provoca a destruição em massa de uma cidade. Carrieta 

White era uma jovem completamente diferente das demais, não apenas pelos seus poderes 

paranormais, mas também pela sua criação que a privava da “normalidade” de uma adolescência, sua 

mãe, Margareth White, era uma mulher muito severa quanto aos preceitos religiosos, e muitas vezes 

obrigava Carrie a fazer coisas que a deixava extremamente constrangida diante de seus colegas. Um 

exemplo das incontáveis disparidades que Margareth obrigava sua filha a fazer era o ato de ajoelhar-

se no refeitório da escola antes da refeição para fazer a oração de costume, onde desde então, Carrie 

virou motivo de piadas e gozação na escola. 

 

Tinha tentado se adaptar. Tinha desafiado a mãe numa centena de coisinhas, tinha 

tentado apagar o círculo de peste vermelha traçado em seu redor desde o dia em que 

saíra do ambiente controlado da pequena casa da Carlin Street e subira até a Escola 

Primária de Barker Street. A Bíblia debaixo do braço. Nunca se esquecera daquele 

dia. Dos olhares, do súbito e angustiante silêncio quando se ajoelhara antes do 

almoço no refeitório da escola. As risadas tinham começado naquele dia e vinham 

ecoando pelos anos afora. (KING, 2001, p. 16) 

 

Além de ter crenças exageradas, a mãe quem congregava sua própria igreja, como o narrador 

relata em uma das passagens da obra: 
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Carrie sabia vagamente que a mãe e o pai tinham sido batistas e que tinham 

abandonado a igreja quando se convenceram de que estavam fazendo o trabalho do 

anticristo. Desde então, todo o culto era em casa.  

Havia cultos aos domingos, terças e sextas, que eram chamados de santificados. A 

mãe era o ministro e Carrie a congregação. A cerimônia religiosa durava de duas a 

três horas. (KING, 2001, p.31) 

 

 A própria Carrie, em muitos momentos, se questionava da religião da mãe, se tudo que ela 

acreditava era realmente verdadeiro e que se era certo seguir fielmente tudo que lhe era imposto pela 

sua genitora. 

Margareth sempre ensinou Carrie a temer a Deus (temor simbólico que pode ser relacionado 

ao recalque da libido, das pulsões do Isso), como uma figura de punição a cada ato errado de cada 

pessoa, e, dessa maneira, ela tentava controlar os poderes da filha que eram vistos pela mãe como 

castigo divino. Esta também era a sua visão sobre sua própria filha, devido a este fato, não conseguia 

nutrir um amor de mãe. Carrie era para Margareth a materialização do “fruto do pecado”: 

 

Numa carta longa e um tanto histérica dirigida a sua mãe, datada de 19 de agosto de 

1962, Margaret diz que ela e Ralph estavam vivendo sem pecado, sem “a Maldição 

das Relações”. Insistia para que Judith e Harold fechassem sua “morada do mal”, e 

fizessem a mesma coisa. Quase no final da carta Margaret declara que “e a única 

maneira de você & Aquele Homem conseguirem evitar a Chuva de Sangue que está 

para vir. Eu & Ralph, à semelhança de Maria & José, fazemos questão de ignorar e 

não poluir um do outro. Se, houver um fruto, que ele seja Divino”.O calendário, no 

entanto prova que Carrie foi concebida mais tarde, neste mesmo ano. (KING, 2001, 

p. 36). 

 

A principal punição de Carrie era ficar em quartinho escuro e sujo apenas com imagem de 

Deus com o semblante de a quem estivesse julgando. Por vezes Margareth deixava a filha lá por 

horas: 

 

Houve tempos em que tinha sido mantida presa naquele quartinho até por um dia 

inteiro — quando roubou aquele anelzinho ordinário lá da loja, por exemplo, ou 

quando a mãe encontrara o retrato de Flash Bobby Picket debaixo de seu travesseiro 

— , e uma vez Carrie até chegou á desmaiar por falta de comida e pelo cheiro de 

seus próprios excrementos. Hoje ela até havia xingado. No entanto a mãe a soltara 

logo que começara a chamar. (KING, 2001, p. 34). 

 

 Desde muito jovem Carrie, já sob influência da neurose da mãe em sua vida, aos três anos de 

idade também passou por um episódio muito marcante, o que resultou no seu primeiro momento da 

manifestação de seus poderes. Podemos entender os poderes mágicos como rebelião, presença ativa 

da personagem Carrie na trama da narrativa, contrapondo-se ao julgo e ao impedimento externo frente 

ao Isso: 

— Foi aí que Margaret White saiu pela porta dos fundos e nos viu. Por um instante 

ela parou de olhos arregalados, sem acreditar no que via. Depois abriu a boca e soltou 

um berro. Foi o som mais horrendo que já ouvi em toda minha vida. Parecia o grito 

de um enorme jacaré no pântano. Ela só berrava. De ódio. Ódio cego, insano. Seu 

rosto ficou vermelho como a lataria de um carro de bombeiro, fechou os punhos e 
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bradou aos céus. Pensei que ela fosse ter um colapso. Seu rosto, contorcido, era o de 

um monstro. [...]— A Sra. White se agachou como um sapo, os braços abertos. 

Pensei que fosse esmagá-la. Dei um grito. A mulher estava de dentes arreganhados. 

Ria e a baba lhe escorria pelo queixo. Eu estava enojada. Meu Deus, que nojo sentia! 

— Ela a agarrou nos braços e entraram. Desliguei o rádio para poder ouvir. Entendia 

algumas palavras, nem todas. Também não era necessário entender tudo para saber 

o que se passava. Rezas, soluços, guinchos. Ruídos loucos. E Margaret mandando a 

menininha para o quartinho, para rezar. Esta, chorando e gritando, pedindo 

desculpas, dizendo que tinha esquecido. Depois, nada. Eu e minha mãe ficamos 

olhando uma para a outra. (KING, 2001, p. 21) 

 

 Devido a todos esses transtornos familiares e sociais, pois devido a sua criação e ao jeito que 

se portava, em principal na escola, Carrie sofria muito bullying, com o acréscimo da pressão 

psicológica, tanto por parte da mãe, quanto por seus colegas de instituição. 

 Carrie foi à personagem principal de uma tragédia, mas não foi à única culpada para o final 

pavoroso, a atitude de muitos influenciou em cada decisão sua, em especial,  a de sua mãe. Margareth 

foi peça chave para o desenrolar de toda história e sem seus transtornos psicológicos, Carrie jamais 

seria tão atormentada na escola e em casa, e talvez, apesar dos seus poderes, pudesse, se apoiada pela 

mãe, crescendo num lar seguro e amoroso, crescer como uma jovem normal. 

A história, baseada em uma relação conturbada entre mãe e filha, em que, claramente, se pode 

identificar problemas psíquicos na mãe, que podem ser justificados também pela sua criação: 

maltratada e rejeitada pela sua família, engravidou (de Carrie) antes do casamento, foi morar com um 

homem por obrigação de sua mãe e “viveu no pecado” por muito tempo, pelo fato de não ser casada 

na igreja, o que a fez viver em prol de uma vida totalmente devota a Deus, intuindo que seus pecados 

fossem absolvidos. Nesse cenário apresenta-se a construção do quadro neurótico da personagem 

Margareth. Segundo Freud (2018, p.71) “o indivíduo estava sadio enquanto sua necessidade amorosa 

estava sendo satisfeita por um objeto real no mundo exterior; torna-se neurótico quando esse objeto 

é subtraído.”. Assim, uma vez precisando recalcar o desejo por causa das nuances da realidade, 

Margareth forja a fuga por meio do fanatismo religioso, ou meio substituto de recriar conexões 

satisfatórias com a mesma realidade. 

 

Margaret White nasceu e cresceu em Motton, uma pequena cidade vizinha de 

Chambenlain, que envia todas as crianças em idade escolar para os primários e 

ginásios desta cidade. Seus pais estavam relativamente bem de vidas Eram donos de 

uma casa próspera situada logo nos limites da cidade de Mott e que se chamava The 

Jolly Roadhouse (A Alegre Casa de Beira de Estrada). John Brigham, pai de 

Margaret, foi morto numa rixa de bar, no verão de 1959. Margaret Brigham, que na 

época estava com quase 30 anos, começou a freqüentar um círculo de orações dos 

fundamentalistas. Sua mãe conhecera outro homem (Harold com quem iria se casar 

mais tarde) e ambos queriam afastar Margaret de casa — pois ela achava que Judith, 

sua mãe e Harold Allison estavam vivendo em pecado e manifestava seu ponto de 

vista abertamente. Judith Brigham por sua vez achava a que a filha ia continuar 

solteirona para o resto da vida, no fraseado mais pungente do futuro padrasto 

“Margaret tinha cara de traseiro de tanque de gasolina, e um que corpo combinava 



 

396 

perfeitamente”. Referia-se a ela também como “pequeno Jesus rezador”. Margaret, 

no entanto se recusou a sair de casa até que 1960, numa reunião de caráter religioso, 

conheceu Ralph. Em setembro daquele mesmo ano, deixou sua casa em Motton para 

ir viver num pequeno apartamento em Chamberlain Center.  

 

Margareth encontrou em Ralph alguém que a queria, contrariando o que pensava sua mãe 

sobre seu futuro. É notável que este seu amado influenciou na construção de sua neurose obsessiva 

pautada na religião.  

 

— A família toda era esquisita. Ralph era operário de obra, e o povo dizia que todos 

os dias levava uma Bíblia e um revólver para o trabalho. A Bíblia era para o intervalo 

do almoço e do café. O 38 para um possível Anticristo que encontrasse no serviço. 

Eu mesma me lembro da Bíblia. O revólver, quem sabe? Era um homem grandalhão, 

de pele cor de oliva, o cabelo aparado como o de um marinheiro. Sempre tinha cara 

de mau, e não se podia encaná-lo nunca. Seu olhar era tão intenso que chegava a 

arder. Ninguém tinha coragem de esticar a língua para ele, nem pelas costas, nunca. 

Tão sinistro era ele. (KING, 2001, p. 19) 

 

Por dentro de uma história sempre há outra, e nesta, apesar de ser a história de vida de Carrie 

e como ela destruiu uma cidade, também conta a história de sua mãe, uma mulher que se deixou levar 

pelas armadilhas da mente e o que ela acreditava ser uma fuga para sua vida de pecado. Na trama 

familiar de Margareth, surge como trauma primeiro a relação hostil com a figura da grande Mãe, 

representada psicanaliticamente nas relações de rivalidade posta na infância pelo complexo de Édipo.  

 

2.1 A neurose obsessiva e a personagem: ações e influências. 

 

A criação de Carrie sem dúvidas foi uma das coisas que mais contribuiu para sua perda de 

controle. Desde muito jovem Carrie é cobrada a pensar e agir como um adulto cheio de 

responsabilidade e temente a Deus. Apesar de ter o senso de que muitas coisas que sua mãe pensa e 

faz estão erradas, Carrie tem medo de criticar e ser punida. Margareth por outro lado, acha que está 

seguindo o caminho que satisfaz a vontade absoluta do senhor. 

Desde o início da obra e, em especial quando são mencionadas as atitudes da mãe, percebemos 

que ela não age como uma pessoa “normal”, isto é, como um alguém que não possui doenças 

psíquicas. Margareth é uma pessoa que sofreu diversos traumas e que encontrou na religião um 

suporte para descarregar suas frustrações, acaba fazendo disso sua única forma de viver, como se tudo 

que fosse diferente de seguir cegamente as leis de Deus estivesse errado, e caso ela cometesse mais 

um pecado, não iria obter a salvação que tanto almejava. 

 Carrie é ensinada pela mãe a ser uma boa menina para que assim ela não seja castigada pelo 

Senhor. Por esse motivo não poderia usar roupas curtas, pois a mãe acreditava que o principal objeto 

de pecado é o corpo e Carrie não pode exibi-lo de maneira alguma, pois estaria sempre em grande 

pecado.  
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Ademais ao primeiro episódio retratado no livro (o da primeira menstruação de Carrie, em 

que ela é punida pela mãe, pois apesar de ser algo natural do corpo feminino, Margareth acreditava 

se tratar de um castigo, afinal se isso aconteceu com Carrie foi porque ela pecou e estava sendo punida 

por isso), há um trecho da obra que conseguimos identificar mais especificamente a neurose obsessiva 

de Margareth pelo seu corpo e quanto é necessário o amparo na religião para a fuga dessa culpa que 

ela sente ao ver-se como um objeto de pecado. 

Ele usava um vestidinho amarelo, muito engraçadinho, mas horrívelmente comprido 

para uma garotinha em pleno verão. Descia-lhe até a canela. 

— Ela não devolveu o sorriso. Apontou para mim e perguntou: 

— O que é isto? 

Olhei para mim e vi que durante o sono a parte de cima do biquíni tinha escorregado. 

Ajeitei-o e disse — São meus seios, Carrie. 

— Aí ela disse muito solenemente: — Queria ter também. 

— Você tem que esperar, Carrie, respondi eu. Só vão aparecer daqui a uns...sete ou 

oito anos. 

— Não vão não , respondeu ela. A mãe disse que menina boazinha não tem — Seu 

olhar era estranho para uma garotinha; meio triste meio convencida de sua virtude. 

— Era difícil acreditar, e a primeira coisa que me ocorreu foi logo saltando de minha 

boca: Eu sou uma menina boazinha, disse eu. E sua mãe, não tem seios também? 

Baixou a cabeça e murmurou qualquer coisa que eu não consegui entender. Quando 

lhe pedi para repetir, olhou para mim desafiadora e disse que a mãe tinha sido má 

quando a fizera, por isso é que tinha seios. Chamava-os de travesseirimundos, como 

se fosse uma palavra só. (KING, 2002, p. 20) 

 

Neste trecho conseguimos ver o quanto Margareth se via como uma pecadora, e todo o seu 

pecado vinha de Carrie, por tê-la antes do casamento e, por isso, estava sendo punida pelo resto da 

vida; o agravante disto eram os poderes paranormais, cujo era, para ela, seu maior castigo.  

Nessa passagem também conseguimos visualizar melhor sua neurose com o corpo e como 

isso afetava uma criança de apenas três anos, obrigando-a, desde cedo, a usar roupas compridas, ou 

seja, apesar de ainda criança o corpo de Carrie já era visto como um atrativo sexual pela mãe e para 

não pecar a menina deveria esconder.  

É válido ressaltar que Margareth desde quando seu marido, e pai de Carrie, era vivo se isolou 

do mundo, pois não podiam se misturar com pecadores, e, assim, ela levou sua vida por anos, criando 

Carrie para viver a mesma maneira, pois ao conhecer e se envolver com outras pessoas ela podia 

acabar se perdendo do caminho da salvação. 

Tudo isso, criação, transtornos familiares, bullying, solidão e diversas outras coisas que 

atormentavam Carrie a levou a cometer o assassinato em massa. Assim como Margareth era uma 

pessoa totalmente descontrolada isso marcou Carrie, que acabou perdendo o controle de seus poderes 

e levando a narrativa a um final trágico: diversos mortos e uma cidade inteira em chamas. 

 Concluímos, ao fim de nossa análise que os atos de sua filha foram muito influenciados por 

anos de reclusão e sofrimento oferecidos por Margareth. Entendemos também que a personagem 

acreditou, durante todo o tempo, que suas ações eram benéficas, uma provável explicação para anos 
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de alienação foi à dura vida em que viveu, assim como já apresentado Margareth não teve um lar 

saudável, sua mãe não a achava bonita, e por este fato, acreditava que ela nunca encontraria alguém 

que verdadeiramente a amasse; quando encontrou um homem que parecia nutrir sentimentos por ela, 

agarrou a esta esperança, com ela, uniu-se a uma religião que beirava a insanidade, construiu assim 

um mundo de ilusões como uma tentativa de sobrevivência. No fim, Margareth, ainda que com outra 

perspectiva, e com boas intenções, acabou reproduzindo o lar desajustado em que viveu o reflexo de 

uma mãe desajustada em outra. Talvez Carrie, se não tivesse o seu fim naquele fatídico dia, viesse a 

ser mais uma a reproduzir o triste legado das White. 

 

Considerações Finais 

 

Assim, concluímos que muito da construção da personagem Carrie, suas ações e reações, 

tiveram influências, ainda que indiretas de sua mãe. A neurose obsessiva de Margareth deixou marcas 

profundas em Carrie. 

 A jovem garota que adentrava na puberdade queria, apenas, sentir-se parte do mundo que 

vivia. Mas como ser "normal" vivendo em meio a tantas privações e mitos apresentados como verdade 

absoluta? Acreditamos, portanto, de acordo com nossa análise, que o encadeamento das ações 

narrativas que circundam Carrie: solidão, desconhecimento de fatos (como a menstruação), privação 

dos poderes telecinéticos, bullying, cujo resultaram na morte em massa de grande parte de seus 

colegas, bem como na sua e de sua mãe são reflexos de atitudes produzidas por Margareth alicerçada 

por sua doença psíquica. 

 Anos de interpretações desmedidas, fanatismo religioso e ações externas nortearam Carrie e 

como um grito único de fuga e liberdade a morte fez-se presente, levou a si, sua mãe e colegas, 

transformando aquela pacata cidade em um cenário de desolação e angústia.  
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Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as diferenças da condição do sujeito negro 

diante do sujeito branco a partir dos espaços físico e social presentes no conto “A fronteira de asfalto”, 

que se encontra na obra A Cidade e a Infância (2007), do escritor angolano José Luandino Vieira, 

que, além de contista, também se destaca pela sua escrita de romances prestigiados, como Nosso 

museke (2003) e A vida verdadeira de Domingos Xavier (1961). Em seus escritos, o autor aborda, 

recorrentemente, temas que permeiam a situação colonial africana e também traz críticas sobre 

questões sociais, principalmente o racismo, face mais violenta do processo de colonização em África. 

O referido livro de contos reúne diversas narrativas que abordam a questão das diferenças e o 

convívio entre o negro e o branco em uma sociedade colonial, a partir da visão das crianças e 

adolescentes que se inserem nas narrativas. O conto corpus de análise retrata a amizade, desde a 

infância, entre Ricardo, um jovem negro, e Marina, uma moça branca, e os preconceitos que sofrem 

pelo olhar marcadamente colonizado da sociedade. Para a análise das questões de espaço no conto, 

esta pesquisa se qualifica como sendo de natureza bibliográfica, por meio de livros e artigos sobre o 

tema, como, por exemplo, Borges Filho (2008a), Silva (2005), Borges Filho (2008b), que discutem o 

espaço no âmbito físico e social; Feitosa (2009) e Macêdo e Chaves (2007), que trazem um panorama 

sobre a consolidação da literatura africana. O trabalho está estruturado em seções de introdução, 

biografia do autor, panorama da literatura africana, análise do conto e, por fim, as considerações 

finais. 

 

1. Vida e obra de Luandino Vieira 

mailto:ritinha.virginio.rv@gmail.com
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O autor angolano José Luandino Vieira, segundo informações coletadas do site Portal da 

Literatura, nasceu em 04 de maio de 1935 em Portugal e foi morar na capital da Angola, Luanda, 

onde passou a sua juventude e terminou os estudos secundários. Foi combatente durante a Guerra 

Colonial que ajudou na libertação do povo angolano diante do colonialismo português e criou a 

República Popular de Angola. Foi condenado a catorze anos de prisão pela Polícia Política 

Portuguesa, acusado de participar do Processo dos 50, que visava prender revolucionários angolanos. 

Por causa disso, não recebeu o Prêmio Camilo Castelo Branco, que lhe foi atribuído por sua obra 

Luuanda pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), já que a sociedade foi extinta pelos Serviços 

de Censura diante da repercussão do prêmio de Luandino. 

Após cumprir sua pena de prisão no Campo do Tarrafal, Cabo Verde, voltou para a Angola 

em 1975 e trabalhou em diversos cargos, entre eles foi diretor da Televisão Popular de Angola (1975-

1978) e do Instituto Angolano de Cinema (1979-1984), além disso, foi co-fundador da União dos 

Escritores Angolanos, como secretário-geral (1975-1980 e 1985-1992) e secretário-geral adjunto da 

Associação dos Escritores Afroasiáticos (1979-1984).Voltou a Portugal em 1992 por causa do 

reinício da guerra civil angolana, vivendo isolado em uma quinta de um amigo e sobrevivendo da 

agricultura. Em 2006 foi indicado ao maior prêmio da literatura de língua portuguesa, o Prêmio 

Camões, porém Luandino rejeitou-o, deixando claro que não aceitou o prêmio por se considerar um 

escritor morto e que o prêmio deveria ser dado a quem ainda continuasse escrevendo, mesmo ele 

publicando posteriormente mais dois livros nesse mesmo ano. 

 

2. Literatura angolana: breves considerações 

 

Em um breve panorama histórico, antes mesmo da colonização, já existia literatura 

proveniente de Angola, e esta se dava por meio de contos, fábulas, lendas e outros gêneros que eram 

transmitidos por meio da oralidade entre os povos no século XVII. As formas de manifestação dessa 

literatura eram bem variadas, como é dito por Chaves e Macêdo (2007, p. 17), que nas raízes do povo 

angolano, a oralidade se apresenta por meio da música,  de narrativas, provérbios, poesias, e era 

encontrada até mesmo nos adereços culturais, como, por exemplo, nas tampas de panelas, que 

possuem mensagens passíveis de tradução em provérbios. 

Após a colonização, se desenvolveu a literatura escrita, porém não tinha a autoria de angolanos 

e sim dos portugueses. Feitosa (2009, p. 34) ressalta que os colonizadores escreviam com o intuito 

de facilitar que os nativos fossem transformados em mão de obra barata para extração de riquezas do 

país. Essa transformação em mão de obra era feita por meio da catequização, que era mascarada pela 

ideia contraditória de “educar” o povo angolano segundo os princípios do homem branco europeu 
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para construir uma sociedade eticamente civilizada, pois sempre foi apontado preconceituosamente 

o povo colonizado como um povo culturalmente inferior aos dominadores. 

O desenvolvimento de uma literatura nacional começou a dar indícios no século XIX, 

sofrendo bastante influência da estética do colonizador, pois foi iniciada por mestiços e brancos 

oriundos de Angola que escreviam demonstrando ideais de libertação e a luta pelo reconhecimento 

identitário do povo angolano. Esses textos eram publicados em periódicos que surgiram em meio à 

criação da imprensa que se instalava na Angola ainda durante o período colonial. Posteriormente, os 

textos angolanos alcançaram um novo patamar a partir do “Movimento dos Novos Intelectuais de 

Angola”, um movimento que reuniu poetas que produziam textos que ressaltavam o nacionalismo, 

utilizando elementos próprios de sua terra e também do seu povo. 

A partir da imprensa e da escrita informativa, os jornais abriram espaço também para a 

divulgação de diversos textos literários que foram produzidos no séc. XIX, textos esses que possuíram 

em grande parte uma temática crítico social diante do que ocorria à Angola e aos filhos dessa terra 

diante das mãos do colonizador. Desse modo, o veículo jornalístico foi um pilar essencial que 

contribuiu grandemente para a formação da literatura angolana, como é dito por Chaves e Macêdo 

(2007, p. 36): 

 

Assim, pode-se afirmar que a literatura angolana que reivindica a sua especificidade nacional 

ao mesmo tempo em que aponta para a necessidade de autonomia da colônia, não se choca, 

antes acompanha, o texto jornalístico e, de certa maneira, “nasce” com ele. (CHAVES e 

MACÊDO, 2007, p. 36) 

 

Os movimentos a favor da independência que vigoravam nas décadas de 60 e 70 construíram 

uma resistência política contra o colonialismo do império português. Foi nesse período que o romance 

angolano voltou a ser produzido, principalmente por Luandino, que escreveu a maioria das suas 

narrativas nessa época. Com a chegada da independência de Angola, a criação literária ganhou força 

com a ajuda do jornal “A província de Angola”, que alavancava as publicações daquela época. Das 

obras que se destacam nesse período, José Luandino Vieira aparece com Nós de Makulusssu (1967), 

juntamente com outros escritores como Manuel Rui e sua obra A Onda (1973). É através dessa 

literatura que se ganha notoriedade e liberdade de um povo que perdeu suas raízes diante da 

colonização, como afirma Feitosa: 

 

A independência de Angola ocorre em 11 de novembro de 1975, após anos de enfrentamento 

e de militância político-cultural, nos quais a literatura teve um papel primordial na tomada 

de consciência das tradições apagadas pela cultura do colonizador. A palavra literária pôde 

ser vista como uma arma eficiente na luta travada pela libertação [...] (FEITOSA, 2009, p. 

44) 

 

Dessa forma, a criação de um sistema literário em Angola foi uma chave de expressão que 

ajudou a desprender o povo do cadeado opressivo do colonizador português. Além disso, em um 
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sistema escravocrata baseado no preconceito étnico-racial, é comum a escrita de textos que não 

apenas gritem a liberdade de um povo e a aceitação de sua cultura, mas também que mostrem de 

forma dura e faça uma crítica aos sofrimentos que os colonos passaram, e que perduram até a 

atualidade, por causa da discriminação racial. 

 

3. Um olhar entre as fronteiras 

O conto retrata a amizade fiel entre Marina e Ricardo, que foi construída desde o tempo em 

que se conheceram e eram apenas crianças e que, apesar das barreiras que são impostas pela 

sociedade, vigora até a adolescência dos dois. Marina se caracteriza por ser uma jovem que vem de 

uma família branca e que possui uma boa condição social de vida. Já Ricardo, é um jovem negro, 

que, diferentemente de Marina, possui poucas condições sociais, vivendo em um bairro pobre 

distanciado do bairro de sua amiga, e é o filho da lavadeira que trabalhava para a família de Marina. 

A narrativa se inicia com os dois jovens caminhando e conversando como dois típicos amigos 

adolescentes que saem para bater papo e esquecerem os problemas da vida. O fato de Ricardo e 

Marina serem de classes sociais diferente e apresentarem uma etnia e cultura bem características de 

cada um, permeia, principalmente, em uma sociedade africana que foi colonizada brutamente, 

espaços de conflitos de cunho étnico-racial. As diferenças já aparecem logo de início, quando os dois, 

caminhando, pisam em flores violetas e Ricardo julga terem pisado em neve, porém Marina diz que 

não é neve, a partir daí é que começam as comparações: 

 

– Mas tu nunca viste neve... – Pois não, mas creio que cai assim... – É branca, muito branca... 

– Como tu! [...] – Ricardo! Também há neve cinzenta... cinzenta-escura. – Lembra-te da 

nossa combinação. Não mais... – Sim, não mais falar da tua cor. Mas quem falou primeiro 

foste tu. (VIEIRA, 2007, p. 39). 

 

Esse diálogo entre os adolescentes demonstra a comparação e a diferença de cor da pele dos 

dois, principalmente quando Marina fala que a neve é de cor muito branca e Ricardo compara a 

brancura da neve com a moça, ressaltando que ela não é apenas branca, mas sim bastante branca, do 

mesmo modo que a neve. A comparação com a pele de Ricardo já é feita de um modo mais implícito, 

quando Marina diz que não existe apenas neve branca, mas também há a de cor cinzenta-escura. Essa 

neve cinzenta-escura se refere a Ricardo e consequentemente abre um paralelo à existência das duas 

cores de neve e ao fato das diferenças entre o sujeito negro e o sujeito branco, em que apenas o homem 

branco é visto nos grupos sociais, assim como a neve branca nos tempos de inverno. Já a neve cinza-

escura é pouco visível, assim como na sociedade o homem negro é preconceituosamente esquecido, 

excluído e deixado de lado, sendo tratado como inferior ao branco. Outro fato importante é que 

Marina fala sobre a neve cinzenta para lembrar a Ricardo da existência do homem negro e 

consequentemente a importância que seu amigo possui para ela. 
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Durante o diálogo sobre as memórias de infância, a constante caracterização dos personagens 

traz uma grande ênfase à diferença existente entre eles. Marina é adjetivada diversas vezes como “a 

menina das tranças loiras” como forma de ressaltar o padrão de uma jovem de cabelos loiros, em que 

essa cor de cabelo amarelo vem de um traço tipicamente europeu e, consequentemente, alguém que 

descende de uma família branca. Enquanto isso, Ricardo é denominado como “um pretinho muito 

limpo e educado” durante a conversa que tem com Marina e o jovem fala sobre como a mãe da menina 

o chamava quando ele frequentava a casa da família rica. 

Os dizeres da mãe de Marina sobre Ricardo também trazem à tona um preconceito velado 

contra o rapaz, pois desde que ele era criança e frequentava a casa da família da moça, ele já era 

discriminado, ao ponto que podia brincar com Marina apenas no quintal da casa ou na rua, ou seja, 

os espaços íntimos da casa eram interditados a ele, e ainda assim de forma escondida, como é dito 

pelo próprio Ricardo durante a discussão que tinha com Marina. O personagem se entristece em 

perceber a desvalorização por conta de sua cor. De acordo com Manoel Ferreira (p. 40, s/d), “A cor 

é um dado real com um peso conotativo que não pode ser disfarçado [...]”. O racismo é o ato de 

manifestação da desvalorização do ser humano por ser negro, onde tiram a sua dignidade e são 

tratados como inferiores aos brancos. Vejamos:  

O racismo expressa uma ruptura do valor do humano, no caso o negro, que uma vez subtraído 

das suas qualidades substanciais perde a possibilidade de ser tratado como semelhante pelo 

branco. Relegado ao submundo, o negro viu-se obrigado a mergulhar numa condição da 

negativização: o imperialismo colonial, a burocracia colonial junto com o racismo foram a 

grande estrutura política que possibilitou a negação ao homem negro o direito à humanidade. 

A “teoria” do racismo está atrelada a crença da superioridade de certas “raças humanas”, em 

condições e direito para dominar as consideradas inferiores (NGULUVI, 2018, p. 108).  

 

Percebe-se que a superioridade de uma raça é dada pela cor de sua pele, ou seja, o branco 

inferioriza o negro, nega o negro e não o considere como ser humano, mas como ser de outra espécie. 

O branco não reconhece o negro como semelhante. 

Diante da situação antes de se despedir, Ricardo corre o olhar atento aos detalhes para o outro 

lado da área, que é chamado de “o seu mundo”, o que configura um espaço mais íntimo a Ricardo, 

ou seja, onde ele habita. Além disso, marca não apenas a existência de um local totalmente distinto 

daquele em que estava, como também a presença de dois ambientes na narrativa. É aí que percebe-se 

dois espaços físicos que são caracterizados como macroespaços, ou seja, dois grandes espaços que, 

neste caso, são o bairro do rico e o do pobre, como é mostrado na narrativa: 

[...] Do outro lado da rua asfaltada não havia passeio. Nem árvore de flores violeta. A terra 

era vermelha. Piteiras. Casas de pau-a-pique [...] onde viviam famílias numerosas. Num 

quarto como o dela dormiam os quatro irmãos de Ricardo...[...] (VIEIRA, 2007, p. 40-42). 

 

Observa-se que o ambiente descrito possui características de pobreza, é um lugar sem lazer, 

sem uma casa digna, sem nenhuma perspectiva, onde Ricardo e sua família vivem amontoados e 

excluídos pela classe social abastada, sendo culturalmente e economicamente explorados, além disso, 
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é possível notar que o quarto da personagem Marina é do tamanho do quarto onde dorme quatro de 

seus irmãos. O contraste de classes sociais é perceptível, deixando claro qual é a classe dominante, 

pois, os brancos sempre detiveram as riquezas.  

Se as diferenças entre as duas “cidades” são dramáticas, não se pode esquecer que fez parte 

do jogo de dominação colonial perpetuar os contrastes entre as zonas destinadas aos 

colonizadores daquelas em que habitam os colonizados, já que destruir as fronteiras entre 

elas significaria o fim do próprio sistema [...] (MACÊDO, 2008, p. 88) 

 

Na citação supracitada na voz de Macêdo, a fronteira que divide as duas cidades foi posta para 

que houvesse o contraste entre as duas classes sociais, assim destacando a área do colonizador e 

inferiorizando a área do colonizado.   

Esse espaço é dividido por uma fronteira que separa dois locais, sendo que essa fronteira que 

distancia a sociedade não surgiu de forma natural por meio de um desastre geográfico ou da própria 

natureza, como por exemplo, um rio que sempre esteve ali e suas águas separam duas localidades. 

Em um determinado momento, o narrador diz, durante a conversa de Marina com Ricardo, que a 

fronteira de asfalto ainda não existia quando eles eram crianças. Dessa forma, o muro que caracteriza 

o elemento da fronteira foi literalmente construído pelas próprias mãos do ser humano com o objetivo 

de distanciamento, e esse tipo de separação criada fisicamente por meios materiais é denominada 

“fronteira superficial”. Porém, esse afastamento vai além da realidade física, pois, segundo Borges 

Filho: 

Se há fronteira, ela existe porque as características, a “estrutura interna” desses dois 

subespaços são diferentes. Essas diferenças internas dos subespaços podem ser de variada 

ordem: social, psicológica, ideológica, física, econômica, etc. São para os valores que estão 

em jogo nessa divisão que é importante atentar. (BORGES FILHO, p.7, 2008). 

 

Dessa forma, esse espaço é dividido por uma fronteira que separa o bairro do povo negro e o 

bairro do povo branco, como se fosse um tipo de apartheid, que foi um sistema de segregação racial 

que buscou separar fisicamente os povos na África do Sul por causa de suas diferenças étnicas, o que 

resultou na marginalização do homem negro durante quarenta e seis anos. Levando isso em 

consideração e também o contexto histórico de Angola, na narrativa, possivelmente o muro fora 

colocado ali após o período da colonização para reforçar principalmente as diferenças que permeiam 

o psicológico do homem, como a ideia supremacista do sujeito branco sobre o homem negro ser algo 

contínuo, mesmo após o processo de colonização e escravização. 

Os dois jovens assim se separam, Ricardo, que estava no bairro onde Marina mora, atravessa 

a rua para voltar ao seu lar. Para isso ele passa pelo muro da divisão racial, o que é intrigante, pois 

mesmo Ricardo não pertencendo à comunidade do bairro dos brancos e sendo visto com olhares 

preconceituosos, ele consegue adentrar de forma “tranquila”. Dessa forma, Ricardo é caracterizado 

em relação à divisão como um personagem heterotópico, que segundo Borges Filho (2008): “Por 

outro lado, àquela que, mesmo tendo um espaço próprio, atravessa a fronteira normalmente, atingindo 
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assim o espaço do outro, preferimos chamar de personagem heterotópica.”. Tanto Ricardo quanto 

Marina conseguem cruzar os espaços de fronteiras que não lhes pertencem, assim “invadindo” 

livremente as culturas e diferenças um do outro. 

Após a conversa com Ricardo, Marina chega a casa e a mãe da jovem a recebe de forma 

carinhosa, acariciando os cabelos da filha como uma típica mãe que sempre quer o bem dos seus 

filhos. Porém, todo esse afeto tem o objetivo de persuadir a menina a fazer com que ela se distancie 

do seu amigo, pois a mãe detém um pensamento extremamente preconceituoso em relação à Ricardo 

pelo fato dele ser negro. Assim, a mulher não quer que sua filha continue tendo contato com ele, 

alegando que a amizade entre eles quando criança era algo muito bonito, mas que agora que os dois 

estão mais velhos a amizade não pode continuar, pois é vista com maus olhos pela sociedade e, 

principalmente, pelas amigas da mãe de Marina, que dizem que a mãe falhou com a educação da 

jovem. 

Esse diálogo que a mãe estabelece com a filha é também uma forma de modificar, de 

colonizar, digamos, o modo de pensar da garota, já que a menina não tem nenhum tipo de preconceito 

com Ricardo e sempre o tratava com respeito, tinha um carinho pela amizade de Ricardo e, acima de 

tudo, ela o via de forma semelhante e humana, descartando as diferenças que nunca interferiram na 

amizade dos dois, o que é algo que pessoas racialmente preconceituosas são incapazes de fazer. Desse 

modo, a mãe da garota busca mudar o caráter dela, moldando ali um novo pensamento que está 

enraizado nas ideologias do colonizador e que foi construído pela sociedade. Isso é visto quando 

Marina, durante sua infância e adolescência, não teve nenhuma atitude preconceituosa, ressaltando 

que o ser humano não nasce racista, mas no decorrer de sua vida é induzido pela sociedade a adotar 

uma posição de marginalização para com uma etnia diferente da sua, principalmente para com o 

homem negro. 

Posteriormente, possivelmente alguns dias depois, Ricardo aparece deitado embaixo de uma 

mulemba, uma árvore tipicamente africana, pensando sobre os momentos que tivera em sua infância 

com a jovem Marina e resolve ir à casa da garota para encontrá-la e desvendar o mistério que a menina 

estava guardando sobre a amizade dos dois.  Quando Ricardo caminha retornando à sua residência, 

se depara com um policial que o aborda de modo intimidador sempre aos gritos de “Alto aí seu negro. 

Pára. Pára negro!” (VIEIRA, 2007, p. 43). A forma repetitiva da palavra “negro” se faz presente para 

reforçar o menosprezo que o policial tem com o rapaz, visto que em todas as falas o policial sempre 

chama o rapaz por esse adjetivo, como se Ricardo fosse visto apenas por sua cor. 

Diante dessa situação, Ricardo começa a correr fugindo do policial e tenta desesperadamente 

pular o muro da fronteira, é neste momento que há uma quebra com o “passe livre” que o rapaz 

possuía, pois ele acaba não tendo sucesso em atravessar e acaba caindo e batendo a cabeça. Aqui há 

uma transição entre o personagem que antes passava pela fronteira livremente e agora não consegue 
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atravessá-la, gerando um tom de crítica, como se todos os indivíduos daquela classe social e étnico-

racial, mesmo frequentando o espaço do homem branco, nunca conseguiriam pertencer àquele local 

por conta do preconceito. Este, um preconceito estrutural fruto de um sistema de colonização que tem 

no racismo seu modo de operação mais perversa. 

Para Fanon, entre os espaços, nessa divisão, o policial era um indivíduo opressor, que estava 

a serviço do colono: 

O mundo colonizado é um mundo dividido em dois. A linha divisória, a fronteira, está 

indicada pelos quartéis e pelos postos da polícia. Nas colônias, o interlocutor válido e 

institucional do colonizado, o porta-voz do colono e do regime de opressão é o policia e o 

soldado. (FANON, 1965, p. 19). 

 

O colono era o dominante e, se, de certa forma se sentisse ameaçado o policial estava para 

resolver, Ricardo ultrapassou a fronteira sem ser convidado, e com isso, aos olhos do colonizador, 

deu motivos para que o policial o perseguisse e o humilhasse, a opressão do colono para com Ricardo 

e os seus era concretizada pelas atitudes do policial. 

Segundo Macêdo (2008, p. 26), o espaço da obra literária está diretamente relacionado com 

valores ideológicos, ou seja, o espaço no campo da representatividade dos valores sociais. Observa-

se que, no conto, Vieira mostra dois espaços bastante representativos, um que representa a sociedade 

colonizadora que se destaca pela riqueza, detém o poder, do outro lado da fronteira de asfalto está o 

espaço dos sujeitos, marcado pela inferioridade por serem pobres e morarem à margem, esse lugar 

representa a opressão desses sujeitos. Os valores sociais estão impregnados em ambos os espaços e 

são bem demarcados pelo autor.  

De acordo com Macêdo (2008, p. 27), “Uma das maneiras de estabelecimento da valoração 

seria a identificação dos “pares opositivos” que percorriam todas as narrativas, criando uma tensão 

em que o conteúdo ideológico estaria latente”, no conto de Luandino encontramos alguns desses pares 

opositores, a exemplo de riqueza-pobreza, colonizador-colonizado, opressor-oprimido, branco-negro. 

Diante disso, é perceptível que o valor era atribuído apenas e exclusivo ao explorador, colonizador. 

 

Considerações finais  

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise do conto “A Fronteira de 

Asfalto”, de LuandinoVieira, de como o elemento da fronteira que delimita os espaços está 

intrinsecamente ligado ao preconceito racial na dicotomia colonizador/colonizado. A reflexão acerca 

dos espaços estabelecidos no conto mostrou a divisão de classes sociais que é marcada pela opressão 

e pela negação do outro. 

Constatamos, no conto em estudo, a problematização de que o homem negro, apesar de livre, 

não podia frequentar os mesmos espaços dos brancos, a não serem os espaços que fossem de trabalho, 
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para a realização de serviços, como cozinha, campo, entre outros, e que na época em que o conto foi 

escrito, o sujeito ainda era um colonizado/oprimido pelo sujeito branco colonizador/opressor. É a 

partir das falas das personagens que fica claro o quanto a sociedade é preconceituosa, que oprime o 

sujeito apenas pela cor de sua pele, assim marca a perspectiva das diferenças social e étnica- racial.  

Dada a relevância da temática, torna-se necessário o desenvolvimento de trabalhos que visem 

à discussão acerca da problematização presente no conto, com a possibilidade de ir além da 

perspectiva proposta. Com a colonização os espaços se dividiram, e a barreira que é representa pela 

fronteira limita o espaço do homem negro e do homem branco, aquele não possui o direito de ir além 

e esbarra no preconceito. Na amizade que se estabelece entre Ricardo e Marina, podemos vislumbrar 

uma tentativa, sem sucesso, de reversão dos lugares previamente estabelecidos pelo sistema colonial 

entre o sujeito colonizador/opressor e o sujeito colonizado/oprimido. A fronteira de asfalto delimita, 

em definitivo, as diferenças de condições sociais e a condição de ser negro colonizado.  
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Introdução 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma breve análise do discurso de Afrodite, 

presente na obra Hipólito, de Eurípides, bem como apontar observações sobre a importância da 

prática da piedade na antiguidade.  

Eurípides, poeta do século V a.C., nascido em Salamina (Grécia), foi um dos grandes 

expoentes da tragédia grega clássica. Dentre suas obras temos Hipólito, que fala sobre a vida do jovem 

que dá nome à obra. Hipólito, filho da união do herói Teseu com uma líder amazona chamada de 

Hipólita (ou Amazona), é apresentado na narrativa vivendo um processo de transição entre a 

adolescência para a vida adulta; por não ser adepto aos padrões de sua época, o jovem inverte toda 

ordem estabelecida quando decide desviar-se dos ritos de passagem, viver uma vida inteiramente 

casta e praticar atos impiedosos para com uma divindade específica: Afrodite. Além de tudo isso, 

Hipólito ainda vai mais longe em sua empreitada ao escolher como  

dáimon73 para seguir e imitar seus passos ninguém menos que Ártemis: deusa filha de Zeus e irmã de 

Apolo. Decidindo, pois, viver uma vida dedicada à castidade e por ter escolhido desvencilhar-se dos 

desígnios divinos impostos aos homens, quebrando, assim, totalmente os ensinamentos ligados à 

 
71 Graduando em Letras Clássicas, pela Universidade Federal da Paraíba. E-mail: hamilton.438@gmail.com 
72 Licenciatura plena em Letras pela Universidade Federal da Paraíba (2006), mestrado pela Universidade Federal da 

Paraíba (2008) e doutorado pela Universidade Federal da Paraíba (2012). Atualmente é professora adjunta da 

Universidade Federal da Paraíba, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. É coordenadora do MYTHOS - 

Núcleo de Estudos da Mitologia Greco-Latina. E-mail: lucena25@hotmail.com 
73 Dáimon, transliterado para o português, que vem do grego δαίμων, pode ser traduzido por “divindade”, “demônio”, 

mas não com o mesmo sentido empregado pelo cristianismo; podendo ser deuses primordiais, ou qualquer um que passe 

a desempenhar um papel de protetor, de guia, para os homens. Como, por exemplo, na Odisseia, de Homero, a deusa 

Palas Atena desempenha um papel de dáimon do jovem Telêmaco, filho de Odisseu, guiando e instruindo o jovem durante 

todo o processo que conhecemos por Telemaquia. 
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piedade, o ceticismo do jovem e a sua seletividade na escolha de qual deveria ser considerada como 

maior das divindades, acabará resultando em sua grande desgraça.  

Sobre as partes constituintes da peça de Eurípides, temos nos versos 1-57 o discurso de 

Afrodite, o qual pode ser visto como ponto primordial para que possamos compreender melhor toda 

a trama criada pelo autor, pois o discurso é quem inicia toda a narrativa que envolve a vida da 

personagem principal e das demais personagens; nele, a divindade elenca as principais consequências 

advindas da impiedade praticada pelo jovem Hipólito.  

Os passos que compõem nossa pesquisa estão organizados da seguinte maneira: na primeira 

seção, faremos uma breve introdução sobre a antiguidade, a importância dos mitos e a religiosidade, 

bem como o conceito de pietas, seguido de alguns exemplos dessa prática presentes nas obras de 

autores clássicos; na segunda seção, apresentaremos a obra Hipólito, juntamente com uma análise 

dos 23 primeiros versos que compõem o discurso de Afrodite e apontamentos sobre a prática da 

impiedade por parte do jovem Hipólito; por fim, encerraremos com as considerações finais. Para isto, 

utilizaremos como aporte teórico Nascer, Viver e Morrer na Grécia Antiga, de Maria Beatriz Borba 

Florenzano (1996), para que possamos entender um pouco sobre os ritos de passagem que ocorriam 

na antiguidade; Mito e Realidade (2016) e O Sagrado e o Profano (1992), de Mircea Eliade e 

Mitologia Grega (2013) de Pierre Grimal, com o propósito de explorarmos a importância da prática 

do respeito e devoção aos deuses que se tinha na antiguidade e o que a falta de tais ações poderiam 

ocasionar ao homem, algo que é apontado no discurso supracitado inserido na obra grega do poeta 

Eurípides. 

 

1. A Antiguidade, Os mitos e a Religiosidade 

A antiguidade foi marcada por uma diversidade de acontecimentos, como o surgimento de 

grandes líderes governamentais, grandes disputas territoriais, entre outros. Período marcado também 

por uma religiosidade aflorada, influenciada por mitos que desempenhavam grandes papeis na 

sociedade, algo muito bem pontuado por Mircea Eliade ao dizer: 

 

“que o mito se refere sempre a uma ‘criação’, contando como algo veio à existência, ou como 

um padrão de comportamento, uma instituição, uma maneira de trabalhar, foram 

estabelecidos; essa a razão pela qual os mitos constituem os paradigmas de todos os atos 

humanos significativos” (ELIADE, Mito e Realidade, 2016, p. 22)  

 

Portanto, o mito serviu de paradigma por milênios, e que sua função mais importante é: 

 

“ ‘fixar’ os modelos exemplares de todos os ritos e de todas as atividades humanas 

significativas: alimentação, sexualidade, trabalho, educação etc. Comportando se como ser 

humano plenamente responsável, o homem imita os gestos exemplares dos deuses, repete as 

ações deles, quer se trate de uma simples função fisiológica, como a alimentação, quer de 

uma atividade social, econômica, cultural, militar etc.” (ELIADE, O Sagrado e o Profano, 

1992, p. 51-52) 
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Com a finalidade de mostrar que, sem os mitos, bem como a crença nos mesmos, o homem 

não consegue encontrar uma direção no mundo, o filósofo Platão escreve em sua obra A República, 

em resposta à personagem Glauco: “E, assim, Glaucon, sua história não foi perdida, mas preservada, 

e nos salvaria se nela acreditássemos [e dela nos convencêssemos] porque assim faríamos uma boa 

travessia do Rio do esquecimento” (A república, 2012, Livro X, 621c).  

Na antiguidade, temos um período chamado de clássico, marcado por grandes obras como 

Iliada e Odisséia de Homero, Eneida de Virgílio, Metamorfoses de Ovídio, dentre outras, que 

podemos nomear por narrativas míticas nas quais os valores de uma sociedade, bem como expansões 

territoriais, conquistas e vitórias, estavam ligadas diretamente à religiosidade, à crença no divino. Um 

grande exemplo disso é a pietas, da qual falaremos a seguir. 

 

1.1  Pietas: um termo, grandes significados; o que isso representava, na antiguidade, segundo os 

mitos presentes nas grandes obras clássicas e o que a falta de tal prática poderia resultar ao 

homem? 

O termo pietas é um substantivo feminino do latim, que significa “piedade: sentimento de 

dever para com os deuses, para com os pais e para com a pátria”; na língua grega, o termo 

correspondente é σέβας, que significa “temor religioso”; daí temos o verbo σέβω, que significa 

“honrar os deuses”.  

Esta importante ligação entre homens e deuses é algo comumente visto nas narrativas de 

grandes autores como Homero, Hesíodo, dentre outros. Essa prática de respeito e devoção aos deuses 

era algo muito natural para os povos da antiguidade, como nos informa Eliade em O Sagrado e o 

Profano: 

 

“O homem das sociedades arcaicas tem a tendência para viver o mais possível no sagrado ou 

muito perto dos objetos consagrados. Essa tendência é compreensível, pois para os 

“primitivos”, como para o homem de todas as sociedades pré-modernas, o sagrado equivale 

ao poder e, em última análise, à realidade por excelência. O sagrado está saturado de ser. 

Potência sagrada quer dizer ao mesmo tempo realidade, perenidade e eficácia.” (ELIADE, O 

Sagrado e o Profano, 1992, p. 13-14) 

 

A piedade levou homens a erguer grandes templos para cultuar suas divindades protetoras, 

oferecendo-lhes grandes sacrifícios em agradecimento por uma vida melhor, pois ser piedoso para os 

povos antigos não significava apenas acreditar na existência dessas divindades, mas na prática, 

demonstração, através da prestação das devidas honras aos deuses, oferecer-lhes os méritos de uma 

boa colheita, de uma vitória na guerra, como forma de preservar o elo que se acreditava existir entre 

os mundos mortal e imortal: 

 

“se o Templo constitui uma imago mundi, é porque o Mundo, como obra dos deuses, é 

sagrado. Mas a estrutura cosmológica do Templo permite uma nova valorização religiosa: 
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lugar santo por excelência, casa dos deuses, o Templo ressantifica continuamente o Mundo, 

uma vez que o representa e o contém ao mesmo tempo. Definitivamente, é graças ao Templo 

que o Mundo é ressantificado na sua totalidade. Seja qual for seu grau de impureza, o Mundo 

é continuamente purificado pela santidade dos santuários.” (ELIADE, O Sagrado e o 

Profano, 1992, p. 34) 

 

Um exemplo da prática dessa piedade pode ser visto no momento em que Eneias, personagem 

principal da Eneida, obra do poeta Virgílio, leva consigo os penates dos deuses lares74 para fundar 

uma nova cidade que, mais tarde, seria conhecida como a grande Vrbe Condita75. Eneias passa a 

receber a proteção dos deuses por ser um homem piedoso – no sentido amplo que o termo latino 

abrange: ele fazia rituais sagrados, honrava os deuses, sua família e sua pátria. 

A prática da pietas também fez com que homens pios fossem separados pelas divindades 

daqueles que eram céticos, e fossem vistos como grandes exemplos para o restante da humanidade; 

já os homens que demonstravam total desinteresse pelas coisas sagradas, eram submetidos a fins 

catastróficos, segundo narrativas como as greco-romanas e as bíblicas. Um exemplo disto pode ser 

observado na história do dilúvio vivido pela personagem Noé, sua esposa e seus filhos, que são 

poupados pelo deus judaico-cristão de uma grande destruição que ocorre extinguindo toda a 

humanidade; pois estava incutida a Noé a missão de renovar todas as coisas após o dilúvio e trazer 

novamente a esperança e a fé no divino para a terra. Nas Metamorfoses do poeta Ovídio, podemos 

ver algumas similaridades como o que fora vivido por Noé; na obra latina, as personagens Báucis e 

Filêmon, casal simples de camponeses que mesmo em meio as dificuldades, jamais desonraram os 

deuses, e acabam sendo poupados pelo deus Júpiter de um dilúvio que poria um fim à raça ímpia que 

havia se instaurado na região da Frígia, local onde o casal habitava.  

A falta da pietas ficou conhecida por nós como impiedade, que tem um sentido mais forte na 

língua grega, na qual o termo correspondente é ἀ-σέβεια, marcado pelo alfa privativo, que indica a 

falta do sagrado, do temor aos deuses; daí, temos o verbo ἀ-σέβεω, que significa, portanto, “ser 

ímpio”, “cometer crimes ou sacrilégios”, “profanar”. Uma vez que se honrava as divindades, tinha-

se a proteção e o auxílio das mesmas mas, quando não se era piedoso, ou quando se honrava um ou 

outro e desprezava os demais, as consequências poderiam ser terríveis, pois a aniquilação divina 

colocaria um fim não apenas para os que causavam tamanha desmedida, mas para tudo e todas as 

coisas que estes faziam parte e/ou tocavam76.  

 
74 Ancestrais responsáveis pelo culto doméstico. 
75 Roma. 
76 Para isto, podemos usar como referência a vida da personagem trágica Édipo, da obra Édipo, de Sófocles. Ainda garoto, 

o pequeno Édipo recebe um oráculo de que mataria o pai e se casaria com a mãe, porém, sem saber que seus pais eram 

na verdade adotivos, Édipo resolve, então, “fugir” dos desígnios divinos para outro lugar sem saber que isso acabaria 

levando-o de encontro ao seu destino. Já crescido, Édipo acaba matando Laios, o rei de Tebas, sem saber que aquele 

homem era seu verdadeiro pai. Passando a assumir o trono da cidade de Tebas, Édipo casa-se com a rainha Jocasta, sua 

verdadeira mãe. Desconhecendo o crime parental que havia cometido por ter matado o seu pai, a partir do momento em 

que pisa na cidade de Tebas para assumir o trono e casar-se com a sua própria mãe, Édipo contamina toda a cidade com 

a sua impiedade levando-os a sofrer graves consequências como fome, pestes, mortes etc. Contaminando também os 

próprios filhos, tornando-os em uma linhagem amaldiçoada.  
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De acordo com Pierre Grimal, em Mitologia Grega, as epopeias gregas tinham como 

pretensão maior levantar discussões entre os homens através dos mitos que eram apresentados nessas 

narrativas. Essas obras eram marcadas, essencialmente, por um forte teor religioso, nas quais os 

deuses eram apresentados intervindo nas questões que envolviam o mundo dos mortais. Ainda em 

Mitologia Grega, Pierre Grimal nos informa que numa relação entre homens e deuses “é preciso 

honrá-los com sacrifícios, acalmar seus ressentimentos, ganhar suas boas graças por todos os meios” 

(GRIMAL, Mitologia Grega, 2013, p.10). Sobre a importância desses mitos e da religiosidade que se 

tinha no mundo grego antigo, que apresentaremos a obra Hipólito, do tragediógrafo grego Eurípides.  

 

2. Apresentação da obra Hipólito, de Eurípides 

 

Eurípides, poeta do século V a.C., nascido em Salamina (Grécia), foi um dos grandes 

expoentes da tragédia grega clássica. Dentre suas obras, temos Hipólito, peça representada pela 

primeira vez no ano de 428 a.C. durante a guerra do Peloponeso, sob o arcontado de Epaminondas, 

um dos membros que fazia parte do corpo de nobres das assembleias da antiga Atenas. A peça fala 

sobre a vida do jovem Hipólito, filho da união entre o herói Teseu com uma líder amazona chamada 

de Hipólita (ou Amazona, como é apresentada pelo poeta). Durante a sua infância e pré-adolescência, 

o jovem Hipólito tem por mentor Piteu, homem casto que também desempenhava o papel de adivinho. 

Seguindo os passos de seu mentor, Hipólito decide tornar-se casto, deixando assim de fazer os ritos 

de passagem, algo de extrema importância na antiguidade que servia de marco para o fim da fase 

juvenil para o início da fase adulta, ritos estes que foram estudados e muito bem apresentados por 

Maria Beatriz Borba Florenzano em Nascer, Viver e Morrer na Grécia Antiga: 

 

"De acordo com numerosos testemunhos escritos, na Grécia Antiga, os rapazes passavam por 

um período longo de iniciação, através do qual se preparavam para o seu futuro papel de 

cidadãos e pais de família, incorporando-se definitivamente ao grupo social. Isso implicava 

casar-se e participar ativamente da falange dos infantes no exército ou na marinha. Privado 

de uma dessas coisas, o jovem permaneceria à margem da comunidade e do Estado, não 

sendo, portanto, cidadão em sua plenitude.” (FLORENZANO, Nascer, Viver e Morrer na 

Grécia Antiga, 1996, p. 29) 

 

Desta forma, Hipólito foge daquilo que era proposto aos jovens de sua idade e época, segundo 

o que nos é relatado na peça. Hipólito passa, então, a seguir os passos de Ártemis, filha de Zeus e 

irmã de Apolo; assim como Piteu, a deusa que o jovem escolhe para ter como dáimon também possui 

uma característica virginal, além de estar ligada a caça e a dominação de feras. De acordo com as 

narrativas acerca da deusa, descobrimos que ela é comumente seguida por moças também castas, 

vivendo sempre em florestas e bosques, e não por rapazes, fazendo com que o fato de Hipólito assumir 

o papel de seguidor e imitador dos passos da deusa seja algo excêntrico.  
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A partir do momento em que o jovem abre mão de uma vida sexualmente ativa, Hipólito passa 

a assumir uma posição de ímpio e a atingir diretamente àquela que é a maior77 e mais velha dentre os 

deuses que compõem o panteão grego: Afrodite. 

 

2.1 Afrodite 

 

Apesar de, na maioria das vezes, ser reconhecida apenas por sua versão ligada ao sexo, ao 

erotismo – forma banalizada do termo “erótico” nos dias atuais –, a grande deusa do amor representou 

na antiguidade algo muito maior e mais abrangente do que isso. Acompanha desde o seu nascimento 

por Eros78 primordial, Afrodite passa a disseminar esta força tanto no mundo vegetal quanto no 

mundo animal – entende-se aqui mundo animal aquele que é formado por seres racionais e irracionais 

– a fim de renovar a natureza através dos novos seres que serão gerados pelas cópulas. 

Nos versos 447-450 da obra Hipólito, torna-se evidente este importante papel disseminador 

da deusa, levando Afrodite ao mesmo nível ou até um mais importante que o ocupado pelo grande 

pai dos deuses, pois enquanto que Zeus dissemina o seu sêmen entre mortais e deusas para que estas 

gerem novos filhos numa forma de reorganizar o cosmos, Afrodite é aquela que dissemina79 Eros 

para que a terra possa dar luz a novos frutos, animais e homens: 

 

“φοιτᾶι δ᾽ ἀν᾽ αἰθέρ᾽, ἔστι δ᾽ ἐν θαλασσίωι 

κλύδωνι Κύπρις, πάντα δ᾽ ἐκ ταύτης ἔφυ· 

ἥδ᾽ ἐστὶν ἡ σπείρουσα καὶ διδοῦσ᾽ ἔρον, 

οὗ πάντες ἐσμὲν οἱ κατὰ χθόν᾽ ἔκγονοι.” (Hipólito, versos 447-450) 

 

Tradução própria: 

  

Anda de um lado ao outro sobre o éter, está na agitação marinha  

Cypris, Todas as coisas nascem através dela; 

Além disso, é a que dissemina e dá o amor  

do qual todos nós somos filhos segundo a terra. 

 

Os particípios σπείρουσα, do verbo σπείρω, que significa “disseminar”, “espalhar as 

sementes”, e διδοῦσα, do verbo δίδωμι, que significa “dar algo”, “conceder”, empregados à divindade, 

 
77 Maior em relação ao poder e campo de atuação. 
78 Eros é apresentado em diversas narrativas como uma das primeiras forças ligadas à cosmogonia. Responsável por 

unir seres iguais e opostos, ficou vulgarmente conhecido por Amor quando passa a acompanhar a deusa Afrodite logo 

após o seu nascimento. 
79 Chamar Afrodite de disseminadora como faz Eurípides, é algo totalmente justo, visto que se partirmos para o mito 

presente na Teogonia, de Hesíodo, que envolve o nascimento da deusa, temos uma narrativa que emprega à Afrodite esta 

particularidade que é exclusivamente masculina. Na narrativa hesiódica, Afrodite é unicamente filha de seu pai, Urano. 

A deusa nasce a partir do momento em que o pênis do seu pai é cortado por seu irmão, Cronos; ao ser cortado, o pênis 

cai sobre o mar e ejacula, formando, assim, espumas que emergem das profundezas marinhas a grande deusa do amor 

porquanto é conhecida e passa a receber também o epíteto de “filha do pênis”. 
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exprimem o sentido de renovação e equilíbrio, pois, a partir do momento em que Afrodite  dissemina 

Eros na terra, nascem as flores, os vegetais e os seres – “οἱ ἔκγονοι κατὰ χθόνον” (Hipólito, verso 

450) –, que, consequentemente, serão unidos a outros da mesma espécie para copularem e se 

multiplicarem, trazendo o renovo do qual a natureza precisa para se manter viva; iniciando neste 

momento o papel da deusa ligado ao sexo.  

As atitudes do jovem rapaz inquietam a deusa Afrodite, que faz um discurso sobre as atitudes 

insanas de Hipólito e sobre todas as desgraças que ocorrerão dentro da peça. 

 

2.2 O Discurso de Afrodite, versos 1-23 

 

O discurso de Afrodite é composto por 57 versos, repleto de prolepses, que são recursos 

linguísticos utilizados pelos autores para indicar ações futuras que ainda ocorrerão dentro de suas 

narrativas, e que indicam tanto as ações do jovem Hipólito quanto as ações da deusa. Dos 57 versos 

que constituem o discurso, analisaremos os 23 primeiros que são de extrema importância para que 

possamos compreender melhor todo o contexto envolvendo Hipólito e a sua impiedade em relação à 

Afrodite: 

 

“Πολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι κοὐκ ἀνώνυμος 

θεὰ κέκλημαι Κύπρις οὐρανοῦ τ᾽ ἔσω· 

ὅσοι τε Πόντου τερμόνων τ᾽ Ἀτλαντικῶν 

ναίουσιν εἴσω, φῶς ὁρῶντες ἡλίου, 

τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη,  

σφάλλω δ᾽ ὅσοι φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα. 

ἔνεστι γὰρ δὴ κἀν θεῶν γένει τόδε· 

τιμώμενοι χαίρουσιν ἀνθρώπων ὕπο. 

δείξω δὲ μύθων τῶνδ᾽ ἀλήθειαν τάχα. 

ὁ γάρ με Θησέως παῖς, Ἀμαζόνος τόκος, 

Ἱππόλυτος, ἁγνοῦ Πιτθέως παιδεύματα, 

μόνος πολιτῶν τῆσδε γῆς Τροζηνίας 

λέγει κακίστην δαιμόνων πεφυκέναι· 

ἀναίνεται δὲ λέκτρα κοὐ ψαύει γάμων, 

Φοίβου δ᾽ ἀδελφὴν Ἄρτεμιν, Διὸς κόρην, 

τιμᾶι, μεγίστην δαιμόνων ἡγούμενος,  

χλωρὰν δ᾽ ἀν᾽ ὕλην παρθένωι ξυνὼν ἀεὶ 

κυσὶν ταχείαις θῆρας ἐξαιρεῖ χθονός, 

μείζω βροτείας προσπεσὼν ὁμιλίας. 

τούτοισι μέν νυν οὐ φθονῶ· τί γάρ με δεῖ; 

ἃ δ᾽ εἰς ἔμ᾽ ἡμάρτηκε τιμωρήσομαι 

Ἱππόλυτον ἐν τῆιδ᾽ ἡμέραι· τὰ πολλὰ δὲ 

πάλαι προκόψασ᾽, οὐ πόνου πολλοῦ με δεῖ” (Hipólito, versos 1-23) 

 

Tradução própria: 
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Poderosa entre os mortais e os não anônimos,  

sou chamada deusa Cypris no interior do céu.  

E quantos além do Ponto e os limites Atlânticos 

dentro habitam, vendo a luz do sol,  

aqueles que temem meus poderes eu venero; 

por outro lado, induzo ao erro quantos julgam a minha grandeza. 

Isto, pois, está na raça dos deuses: 

os que são honrados pelos homens, alegram-se. 

Mostrarei rapidamente a verdade dessas palavras. 

O filho de Teseu, fruto da Amazona, 

Hipólito, discípulo do casto Piteu, 

único cidadão da região da Trezênia, 

diz eu ter nascido a pior dos dáimones; 

recusa com desdém os leitos e não alcança os matrimônios. 

A irmã de Febo, Ártemis, filha de Zeus, 

(ele) honra, julgando ser a maior dos dáimones. 

Vivendo unido sempre à virgem pelo bosque verde, 

(ele) expulsa as feras da terra com cães ágeis, 

tendo se lançado maior do que a companhia mortal. 

Agora para essas coisas não tenho inveja. O que, pois, me falta? 

Das coisas que ele privou para mim, eu castigarei por morte 

Hipólito neste dia; muitas coisas 

levei adiante faz tempo, não muito trabalho me falta 

 

Afrodite inicia o discurso mostrando logo nos primeiros versos a sua grandeza em relação aos 

homens e aos deuses, e também ao seu vasto campo de domínio que vai desde as profundezas do mar 

à superfície e em toda a terra firme. Como divindade que gera todas as coisas através do seu poder 

disseminador como já mencionamos aqui, ela está acima também de Ártemis, que desempenha um 

papel menor, o de zelar pela castidade de donzelas e cuidar da caça atuando em bosques. 

O uso do verbo πρεσβεύω, na primeira pessoa singular, presente do indicativo, que tem como 

primeiro significado “ser mais velho”, possui características dúbias no texto, ele serve tanto para 

mostrar que a deusa deve ser honrada como a mais velha80, como também serve para a deusa dizer 

que venera quem a honra.  

Nos versos 5-8 o poeta torna evidente a importância da prática da piedade pelo uso do verbo 

σέβω, que significa “venerar”, “honrar aos deuses”, “ser piedoso”, apresentado em sua forma 

participial σέβοντας, fazendo menção a todos aqueles que temem os poderes da deusa. Já sobre a 

impiedade, Eurípides utiliza o verbo σφάλλω, que significa “fazer cair”, “induzir ao erro”, na primeira 

pessoa do singular, presente do indicativo, a fim de mostrar o que a deusa faz com quem não lhe dá 

as devidas honras.  

 
80 Afrodite é a mais velha das divindades, por ser filha de Urano. Zeus, considerado seu irmão, é filho de Cronos. Hesíodo 

nos informa em sua obra Teogonia que, após o nascimento de Afrodite e o caos ter sido extinguido e a nova ordem 

estabelecida, Gaia então consegue parir os filhos que antes eram mantidos presos em seu ventre pela força de Urano que 

não os permitia nascer; Zeus então nasce para assumir a posição de ordenador cósmico e pai de deuses e homens. 
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Nos versos seguintes, é narrada por Afrodite a história da vida de Hipólito; aqui a deusa 

reafirma a impiedade de Hipólito através de termos importantes empregados ao texto como o uso do 

adjetivo μόνος, que significa “único”, indicando que Hipólito é o único daquela região da Trezênia 

que diz ser Afrodite a pior das divindades já nascidas.  

Hipólito passa a desenvolver um contato íntimo com Ártemis, algo que é duramente criticado 

por Afrodite quando diz que Hipólito se lançou maior em relação ao contato com a deusa do que os 

demais mortais. Em seguida, Afrodite diz “As coisas que ele privou para mim, eu castigarei por morte 

Hipólito neste dia: muitas coisas levei adiante faz tempo, não muito trabalho me falta.”, exprimindo 

assim as graves consequências de tais práticas impiedosas que levarão o jovem ao fim trágico: a deusa 

lançará sobre a madrasta de Hipólito, Fedra, um amor incontrolável pelo jovem que, sendo casto, não 

se entregará aos seus encantos. Inconformada com a situação, Fedra deixa uma carta para seu esposo, 

Teseu, fazendo falsas acusações contra Hipólito e depois se suicida. O pai, sem procurar saber a 

veracidade dos fatos, pede ao deus Posídon que mate o seu filho, culminando assim em uma grande 

desgraça familiar. 

 Com isto, Eurípides nos mostra que o sexo representa algo muito maior assim como a própria 

deusa representa, pois é através da atuação de Afrodite que os homens podem gerar novas vidas. Uma 

vez que se nega a Eros semeado pela deusa, quem o faz passa a negar os poderes da deusa, bem como 

a sua própria existência, visto que a existência da vida é consequência da atuação da divindade na 

natureza. É o que faz o jovem Hipólito, pois como já mencionamos, ele decide abrir mão dos encantos 

do amor para se tornar casto e desdenha de Afrodite, considerando-a como a pior das dáimones. O 

sexo aqui é colocado como um fator principal que acarretou na impiedade de Hipólito ao decidir 

escolher a castidade, embora não compreendamos muito essa questão nos dias atuais, o mito que 

retrata a vida de Hipólito é, na verdade, também um retrato dos povos antigos, nos quais a sexualidade 

também estava ligada à sacralidade assim como outras práticas, rituais, como podemos observar no 

trecho a seguir: 

 

“Para a consciência moderna, um ato fisiológico – a alimentação, a sexualidade etc. – não é, 

em suma, mais do que uni fenômeno orgânico, qualquer que seja o número de tabus que ainda 

o envolva (que impõe, por exemplo, certas regras para “comer convenientemente” ou que 

interdiz um comportamento sexual que a moral social reprova). Mas para o “primitivo” um 

tal ato nunca é simplesmente fisiológico; é, ou pode tornar-se, uni “sacramento”, quer dizer, 

uma comunhão com o sagrado.” (ELIADE, O Sagrado e o Profano, 1992, p. 14) 

 

 Eurípides deixa claro essa sexualidade ligada à sacralidade a todo instante, tanto no discurso 

da própria deusa, como em outros trechos presentes na obra. O poeta faz uma distinção do sexo vulgar, 

para o sexo que tem valores importantes servindo, a priori, para a manutenção da natureza. Não é à 

toa que ele recorre em certos momentos para as narrativas hesiódicas que nos mostram uma Afrodite 
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grandiosa, uma deusa que desempenha um importante papel de organizadora cósmica a partir do 

momento em que nasce e cria a relva ao entrar em contato com a terra firme. 

Os versos 447-450 aqui já apresentados, corroboram com a ideia de que a vida só existe 

através da atuação de Afrodite e que imitando os passos de Ártemis, automaticamente a personagem 

Hipólito está eximindo-se da responsabilidade de levar adiante os reais desejos divinos, que é o da 

cópula e, por conseguinte, o da procriação. Toda a trama criada por Eurípides também serve para 

mostrar como os deuses atuam tanto para o bem, quanto para o mal. Pois da mesma forma que 

dissemina Eros de forma benéfica a fim de organizar toda a natureza, Afrodite o dissemina de forma 

maléfica sobre Fedra para prejudicar a vida de Hipólito; reforçando que o seu campo de atuação é 

muito mais abrangente que o da deusa Ártemis, pois quem, dentre as divindades já nascidas, poderia 

ser considerada maior do que Afrodite, sendo esta a única que detém o controle e domínio da grande 

força propulsora da vida chamada Eros? Desta forma, sujeitos à deusa também estão, além dos seres 

mortais, todos os seres imortais.  

 

Considerações Finais 

 

Com isto, vimos que dentro das narrativas míticas presentes na antiguidade, era algo natural 

o homem honrar aos deuses e oferecer-lhes os devidos créditos pelos êxitos obtidos. Os homens que 

praticavam essas ações piedosas, recebiam como recompensa o auxílio e proteção dos deuses, porém, 

nem sempre era o que ocorria com parte desses cidadãos que simplesmente não demonstravam 

interesse pelas coisas sagradas, tornando-se ímpios, e recebendo duras penas das divindades. Graças 

às contribuições de teóricos como Maria Beatriz Borba Florenzano, Mircea Eliade e Pierre Grimal, 

que pudemos desenvolver a nossa pesquisa com o propósito de levantar questões acerca do papel que 

o mito tem de não apenas reproduzir histórias, mas o de servir como paradigma para a educação e 

religiosidade no mundo grego, e também como forma de justificar mortes, grandes catástrofes, que 

ocorriam como consequências do distanciamento por parte dos homens das coisas sagradas.  

Hipólito, personagem principal da peça que utilizamos em nossa análise, decide por vontade 

própria honrar apenas uma das divindades existentes, Ártemis, filha de Zeus, e desprezar Afrodite, 

considerando-a como a pior das divindades já nascidas. Hipólito recusa viver uma vida como a dos 

jovens rapazes de sua idade que também estava adentrando a fase adulta: ele abre mão de casar-se, 

para viver uma vida inteiramente casta, desdenhando dos poderes do Amor, desdenhando dos poderes 

da própria deusa Afrodite; através destas questões envolvendo a sexualidade do jovem, o poeta nos 

mostra que o fim para Hipólito não poderia ser diferente: ele acaba tendo uma morte trágica por 

consequência de sua impiedade, pois como nos é relatado por Mircea Eliade em O Sagrado e o 

Profano, o sexo também estava atrelado à sacralidade. A obra Hipólito, de Eurípides, assim como a 
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obra Édipo, de Sófocles, serviram no passado, e servem para nós, no presente, como exemplos destes 

ideais, padrões, que fizeram parte de diversas sociedades durante muito tempo. 

Com esse estudo, podemos concluir que o principal objetivo de Eurípides com o discurso de 

Afrodite abrindo toda a narrativa acerca da vida de Hipólito é o de retratar a importância de se praticar 

a piedade, de se acreditar e honrar aos deuses – em especial a deusa Afrodite, que é apresentada dentro 

da narrativa como a grande responsável pela existência da vida –, e com a morte de Hipólito, um 

retrato do que a falta de tal prática poderia resultar à humanidade, e que podemos considerar como 

sendo a raiz de todos os males na antiguidade. 
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Introdução 

 

O presente estudo teve como objetivo problematizar como a estrutura do mito está presente 

na literatura dos dias de hoje. Para isso, através de pesquisa bibliográfica, levantamos arcabouços 

teóricos de Mielietinsky (1987), Luckács (2000), Monfardini (2005), dentre outros, para perfazermos 

o percurso histórico de como o mito se comportou na literatura da antiguidade até a atualidade. 

Começamos então, com a “Poética” de Aristóteles (1997), que defende que a literatura fala do 

“universal” e do “acontecível”. Contudo, desde Shakespeare e Cervantes e principalmente com o 

surgimento do romance moderno, teóricos como Georg Lukács (2000) e Theodor W. Adorno (2003) 

apontam que essa universalidade não existe mais. Do coletivo para o individual, a literatura trilhou 

seu caminho.  

A priori, esta mudança poderia ser vista como um empobrecimento do campo literário, pois a 

estrutura fundacional do mito foi alterada. Contudo, defendemos que não houve perdas ou ganhos 

para nenhum dos lados, apenas ocorreu uma adaptação da escrita de acordo com as mudanças sofridas 

no cunho social. Para demonstrarmos nosso ponto de vista, discutiremos primeiramente quais 

aspectos constituem o texto literário desde sua concepção, para vermos as consequências dessa virada 

da ideologia literária em sua forma.  

 Sempre foi um desafio conseguir dar definições às coisas e principalmente à literatura. Não 

existe uma definição correta do que seria essa arte, contudo existem parâmetros que traçam o que a 

constitui. Segundo Anco Márcio Tenório Vieira (2015), o conjunto de quatro elementos define o texto 

literário. Seriam eles: a imitação e a ficcionalidade do texto; a intencionalidade do autor; a verdade e 

a realidade textuais e os significados e significações dessa leitura. Neste artigo, iremos focar no 
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primeiro elemento proposto por Vieira, pois é ele que mais está associado à presença do mito na 

literatura. 

 

1 O mito e a mimèses: eu, o outro e a literatura 

 

 Segundo Adriana Monfardini (2005), o mito nasce da necessidade de se explicar o mundo 

para dar ao homem os subsídios necessários para ele mesmo poder, a partir do seu conhecimento 

mítico, replicar o ato da criação dominando assim, o poder dos deuses. A partir dessa concepção, a 

autora continua sua explicação demonstrando que para ter esse domínio, era necessário que a 

humanidade não só conhecesse a história contada pela mitologia, como também soubesse a repassar. 

Assim, surge a relação do mito com a palavra.  

 

A linguagem e o mito se acham originariamente em correlação indissolúvel, da qual 

só aos poucos cada um se vai desprendendo como membro independente. Ambos 

são ramos diversos da mesma informação simbólica, que brota de um mesmo ato 

fundamental, e da elaboração espiritual, da concentração e elevação da simples 

percepção sensorial (CASSIRER, 1985, p. 106).  

 

Contudo, embora a necessidade da língua venha com o surgimento do mito (MONFARDINI, 

2005), a linguagem não reside seu domínio apenas como estrutura metafórica (fundamental para 

mitologia). Ela também utiliza o logos, a razão. Assim, dois caminhos são traçados no que diz respeito 

às formas de se narrar: um objetivo (denotativo) e um subjetivo (conotativo, ligado a expressão 

artística). O que segundo Monfardini (2005), demonstra o estreitamento da relação entre mito e 

literatura.  

Aristóteles (1997) ao teorizar sua “Poética” reforça que o mito dá a base da narração por falar 

do universal e do que é verossímil. Dessa forma, ele desenvolve seu conceito de mimèsis para ilustrar 

como a literatura se relaciona com a realidade. Para o autor, a literatura está no campo do acontecível 

e não do acontecido; por isso a mimèsis é definida como “imitação” ou “representação” do real. 

Todavia, a teoria literária moderna contesta essa concepção. 

O intelectual francês Roland Barthes, por exemplo, diz que: “a função da narrativa não é a de 

‘representar’, mas de constituir um espetáculo que ainda permanece muito enigmático, mas que não 

poderia ser da ordem mimética” (BARTHES, 2001, p. 206), pois para ele tudo que a linguagem pode 

imitar é a própria linguagem. Assim, os modernos tendem, a nosso ver, a primazia da forma, 

esvaziando muito do que foi conquistado pela literatura. 

Uma vez que, para Aristóteles o verossímil estava comprometido com a consciência coletiva 

(COMPAGNON, 2010), ao passo de que com o advento do realismo e do romantismo principalmente, 

a literatura ao tomar uma posição que vai de encontro ao proposto pela “Poética”, torna-se refém do 
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subjetivismo individualista dos autores. E isso se dá através de uma desnaturalização da mimèsis sem 

descaracteriza-la por completo. 

Compagnon (2010) relata que ao invés de associarem a mimèsis em relação ao possível, os 

poetas modernos a associaram com a opinião. Pois, dessa forma, reinterpretariam Aristóteles sem o 

descaracterizarem, construindo uma poética antirreferencial. É nesse sentido que Lukács (2000) 

desenvolve seu argumento do eu como “única substância verdadeira”, como uma crítica para que se 

percebesse essa exacerbada individualização com foco na subjetividade dos autores.  

Assim, o autor húngaro faz, em seu livro “Teoria do Romance”, uma comparação entre o 

mundo grego e o mundo contemporâneo. Em que o primeiro, representa o ideal, o mundo em que os 

seres humanos agiam de acordo com suas almas e o desejo de um, era o desejo de todos. A abertura 

de seu texto, inclusive, enaltece essa era: 

 

Afortunados os tempos para os quais o céu estrelado é o mapa dos caminhos 

transitáveis e a serem transitados, e cujos rumos à luz das estrelas ilumina. Tudo lhes 

é novo e, no entanto, familiar, aventuroso e, no entanto, próprio. O mundo é vasto, 

e, no entanto, é como a própria casa, pois o fogo que arde na alma é da mesma 

essência que as estrelas; distinguem-se eles nitidamente, o mundo e o eu, a luz e o 

fogo, porém jamais se tornarão para sempre alheios um ao outro, pois o fogo é a 

alma de toda luz e de luz veste-se todo fogo. Todo ato da alma torna-se, pois, 

significativo e integrado nessa dualidade: perfeito no sentido e perfeito para os 

sentidos; integrado, porque a alma repousa em si durante a ação; integrado, porque 

seu ato desprende-se dela (LUKÁCS, 2000. p. 25). 

 

Ele assim o faz para demonstrar as diferenças entre essa sociedade “perfeita” e o caos do 

mundo moderno. Em que o “eu” e o “outro” não mais se identificam, não representam uma 

coletividade. As pessoas possuem valores diversos que não unificam o pensamento da comunidade, 

focam-se apenas no indivíduo em sua singularidade. Adorno (2003) reforça a teoria de Lukács ao 

dizer que “a própria alienação torna-se um meio estético para o romance. Pois quanto mais se alienam 

uns dos outros os homens, os indivíduos e as coletividades, tanto mais enigmáticos eles se tornam 

uns para os outros” (ADORNO, 2003, p. 58). Assim, os dois, mesmo criticando a mimèsis e o estado 

atual da sociedade, concordam que no romance pode estar a saída para encontrarmos novamente uma 

totalidade do ser, pois “o impulso característico do romance, a tentativa de decifrar o enigma da vida 

exterior, converte-se no esforço de captar a essência” (ADORNO, 2003, p. 58).   

Porém, é necessário que entendamos que esta crítica à mimèsis antirreferencial está muito 

ligada ao período em que viveram os dois autores, pois naquele contexto, criticar essa pretensa 

imitação da realidade era o mesmo que tecer uma crítica ao capitalismo (COMPAGNON, 2010). Era 

na verdade, optar pelo uso de uma ideologia antiburguesia e anticapitalista. Contudo, esse ponto de 

vista perpassava a própria mimèsis com um caráter ideológico, que tecnicamente não poderia existir. 

Por isso mesmo que foi necessário que a teoria redesenhasse um projeto de significação para o 

movimento realista, pois não poderia ser aceito que a linguagem copiava o real. Assim, surge o que 
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Barthes chama de “o efeito de real” e desenvolve-se a teoria da intertextualidade proposta por 

Kristeva (1966). 

Contudo, mesmo com todas essas quebras sobre o que a literatura poderia representar, já que 

a priori, houve o rechaçamento completo da ligação com a realidade, sendo Barthes seu principal 

expoente, o dialogismo bakhtiniano reinaugura essa relação ao perceber que: 

 

Contrapondo-se aos formalistas russos, depois franceses, que fechavam a obra em 

suas estruturas imanentes, reintroduz a realidade, a história e a sociedade no texto, 

visto como uma estrutura complexa de vozes, um conflito dinâmico de línguas e de 

estilos heterogêneos (COMPAGNON, 2010, p. 109).  

 

É natural pensarmos que a partir desse ponto, a teoria literária finalmente iria aceitar que existe 

tal ligação entre literatura e realidade, contudo não. A discussão continuou ainda mais efervescente. 

Conforme discorre em sua análise, Compagnon (2010) chama atenção para o sistema de Riffaterre 

que desconstrói o enraizamento no real presente no dialogismo de Bakhtine. Assim, em resumo nossa 

discussão até o momento falou a favor da mimèsis com Aristóteles e contra a mimèsis (teoria 

moderna).  

Na primeira, a literatura fala da realidade, enquanto na segunda, a literatura trata somente da 

própria literatura. Contudo, como tudo na vida, somos contra binarismos e apresentaremos aqui uma 

terceira via, conforme proposta de Compagnon (2010, p. 123): “o fato de a literatura falar de literatura 

não impede que ela fale também do mundo. Afinal de contas se o ser humano desenvolveu suas 

faculdades de linguagem, é para tratar de coisas que não são da ordem da linguagem”. 

 

2. Uma terceira via 

 

 Como religar a literatura e o mundo? Essa não é uma pergunta simples. Este artigo até o 

momento não chegou a uma conclusão, nem a própria teoria. Contudo, nas últimas duas décadas 

algumas tentativas foram realizadas, principalmente no que diz respeito ao estudo da ficção, o que é 

no mínimo uma grande contradição. Pois, como através do ato ficcional, que se deriva de 

“fingimento”, traçaremos uma ligação entre literatura e realidade? 

 John Austin (1990) na sua obra “Quando dizer é fazer” relaciona o mundo da ficção com os 

atos de linguagem. Ou seja, ele busca nas teorias da referência, uma forma de inocentar a mimèsis, 

pois “o triunfo fácil da teoria da literatura sobre a mimèsis dependia de uma concepção simplista e 

exacerbada da referência linguística: ou a alucinação ou nada” (COMPAGNON, 2010, p. 130). Já 

que ao partir da condição lógica, os teóricos diziam que para uma referência ser possível, ela precisava 

provar sua existência, o que seria impossível. 
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 Contudo, Austin (1990) utiliza o princípio da performance teatral em que sabemos que o 

acontece no palco é uma simulação, mas que naquele momento o público a toma como real. Assim, 

o que o teórico afirma é que o emprego da linguagem no teatro parasita a seriedade dessa em relação 

ao seu uso comum. Em outras palavras, Austin (1990) coloca que a literatura utiliza uma forma 

enfraquecida da linguagem usual, pois não contém “seriedade”. Para dar um exemplo de como isso 

se aplica a mimèsis: em uma poesia duas coisas acontecem concomitantemente: a primeira diz 

respeito ao seu conteúdo não ser de fato comprovável, contudo há uma realidade no poema, que é o 

ato de linguagem de escrevê-lo.  

 

Assim, na ficção se realizam os mesmos atos de linguagem que no mundo real: 

perguntas e promessas são feitas, ordens são dadas. Mas são atos fictícios, 

concebidos e combinados pelo autor para compor um único ato de linguagem real: o 

poema (COMPAGNON, 2010, p. 132). 

 

 Pois, uma vez que começamos a ler um livro, por exemplo, somos levados a crer que estamos 

em um mundo paralelo e que nesse universo, as regras de funcionamento dos atos de linguagem são 

os mesmos que em nossa realidade. É que nosso subconsciente busca colocar na ficção, a mesma 

lógica da realidade para conferirmos sentido ao que estamos lendo. Segundo Thomas Pavel (1986), 

os acontecimentos de um romance têm “um tipo de realidade que lhes é própria” e que Compagnon 

(2010), completa: “uma realidade contígua à realidade dos mundos reais”. Podemos dizer então, que 

todo esse trajeto realizou um caminho cíclico, pois podemos voltar facilmente à Aristóteles em que a 

mimèsis ocorre de acordo a verossimilhança. 

 Voltemos então à proposta inicial desse trabalho: a de mostrar que partimos da coletividade 

para individualidade e de como isso alterou a presença do mito na literatura. Para isso, retomaremos 

a análise de Lukács (2000) que percebeu a crise da sociedade moderna em termos literários. Para o 

húngaro, ao passo que perdemos nossa integralização enquanto seres humanos para uma identidade 

fragmentada, nossa forma de escrita também foi alterada.  

 Ao invés de partirmos de um ponto de vista universal em que os personagens representavam 

a totalidade de uma comunidade como Ulisses de Homero, chegamos aos heróis românticos/realistas 

que representam seus conflitos internos, sem mais funcionarem com a estrutura tradicional mítica de 

começo, meio e fim. Contudo, embora o foco mude do pensamento em comunidade para o individual, 

acreditamos que nessa subjetividade ainda existe uma tentativa de falar de todos.  

Pois, por exemplo, ao nos identificarmos com os sofrimentos de Macabéa de Clarisse 

Lispector que tem um complexo de carência, àquela interioridade da personagem diz respeito à frieza 

que a humanidade tem se tratado. Ou seja, não é um tema que se encerra no “eu” da autora, mas que 

também fala do “outro”, fala de todos nós.Mielietinsky (1987) irá traduzir isso para influência da 

psicanálise nos dias atuais, pois, para ele “a psicologia estritamente individual é ao mesmo tempo 
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universalmente humana, o que abre caminho para a sua interpretação em termos simbólico-

mitológicos” (MIELIETINSKY, 1987, p. 352). Tomemos por exemplo a teoria mais conhecida de 

Freud do complexo de Édipo, em que através da análise dos sonhos de seus pacientes, o psicanalista 

encontra no inconsciente humano paralelos com a estrutura mítica. Assim, pode-se concluir que: 

 

Embora na vida moderna o pensamento mítico primitivo tenha sido suprimido em 

favor do pensamento lógico, essa supressão não pôde ser total, uma vez que as 

formulações míticas parecem ter suas raízes num imaginário universal que se 

manifesta no inconsciente coletivo. Dessa forma, por mais específicos que possam 

ser os dramas existenciais, ainda assim sua expressão pode pôr em evidência 

questões que dizem respeito à humanidade como um todo e à sua condição de 

existência (MONFARDINI, 2005, p. 58).  
 

 Dessa forma, podemos traçar paralelos com diversas obras contemporâneas, como a da autora 

Clarisse Lispector, já citada, em que ao não encontrar soluções lógicas e racionais para os conflitos 

humanos, utiliza-se da estrutura mitológica que tinha originalmente essa função, para construir sua 

narrativa. Ou seja, a de buscar no transcendental, uma resposta.  

Monfardini (2005) dá como exemplo o conto “Via crucis” de Lispector, que toma a narrativa 

do mito católico do nascimento de Jesus Cristo para demonstrar, que assim como a figura do salvador, 

cada pessoa carrega também sua própria cruz em vida, mas de formas diferentes. Podemos citar 

também a escritora Sandra Cisneros em seu conto “Woman Hollering Creek” que parte do mito 

mexicano da Llorona para falar das péssimas condições de vida que a mulher chicana vive na fronteira 

México/Estados Unidos.  

Assim, torna-se possível identificar que mesmo de forma diferente, o mito ainda está presente 

na literatura. Mas, não sem alterar a forma como sua narrativa se insere na estrutura do texto literário. 

Retomemos então, o primeiro elemento levantado por Vieira (2015) presente na estrutura da 

literatura: a imitação e a ficcionalidade do texto. Este tópico diz respeito a muito do que já foi 

discutido neste ensaio: a presença do mito e da mimèsis na literatura.  

Vieira (2015, p. 52) descreve o mito como “guardião da natureza inconsciente dos desejos e 

dos valores coletivos” e a mimèsis “enquanto o lugar do ‘acontecível’, que é inerente à natureza do 

fato artístico, à essência da poietike tecné” (VIEIRA, 2015, p. 53). Conceitualmente, essas atribuições 

não mudaram, mas como fora demonstrado anteriormente, para continuar falando do universal e do 

coletivo, com o advento principalmente da psicanálise, a aparição do mito na literatura não partirá 

mais de um personagem que caracteriza à todos, mas sim, de um sentimento que será universal.  

Macabéa não é uma mulher que representa todas as mulheres do mundo, muito pelo contrário, 

ela é, como diz Vieira (2015), algo particular. À priori, poderíamos contestar então a descrição de 

Aristóteles ao mito, que não falaria de um personagem único, mas de algo que representasse um todo. 
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Contudo, o foco mitológico nos dias atuais é transportado para dentro desse indivíduo que apesar de 

particularizado, possui sentimentos universais. 

 

Considerações Finais 

 

Discutir a presença do mito na literatura e sua realidade pareceu, de início, uma discussão que 

há muito estaria encerrada. Contudo, ao nos debruçarmos novamente sobre o tema, percebemos que 

esta representa mais um dos tópicos tabus na teoria. Questões primárias, como esta, parecem simples 

à um primeiro olhar, porém como visto, não o são. Vieira (2015), muito sabiamente, coloca em seu 

artigo uma reflexão de Santo Agostinho sobre o que seria o tempo: (1988, p. 278, apud VIEIRA, 

2015, p. 38) “Se ninguém me perguntar [o que é o tempo], eu sei; se quiser explica-lo a quem fizer a 

pergunta, já não sei”.  

Repetimos tal exemplo para ilustrar como certos questionamentos precisam estar sempre 

sendo discutidos na academia. Até o presente momento não temos um conceito que encerre o que é a 

literatura e defendemos que esse é o belo das ciências humanas de forma geral. Ao retomarmos 

Aristóteles (1997) e seu conceito de mimèsis foi possível percorrer o percurso da teoria literária e 

retomar os pensamentos de Barthes, Adorno, Lukács, e tantos outros grandes nomes que embora já 

muito discutidos, ainda possuem elementos à explorar. 

O mito e mimèsis sofreram grandes alterações ao longo do tempo, desde causas sociais, como 

o fim da sociedade grega e a integralidade do homem, até a fragmentação da identidade e do ser. 

Aspectos tais que possibilitaram à literatura desenvolver novas estratégias de escrita como o 

monólogo interior, o fluxo de pensamentos, finais abertos etc. O que nos faz ver, que embora enquanto 

pessoas tenhamos regredido (LUKÁCS, 2000), novas criações e inovações tornaram-se possíveis.  

Agora tiramos do que é particular, o universal, em uma necessidade de ver no outro algum 

aspecto do nosso próprio “eu”. O mito, neste artigo, demonstra que a literatura ao nos mostrar uma 

representação do real nos parâmetros do “acontecível”, retoma o princípio do leitor implícito de Iser 

(1974) para nos provocar ideações possíveis para um mundo melhor. Constituindo, assim, um abraço 

à subjetividade que consegue representar a todos nós. 
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Introdução 

 

Este trabalho surgiu a partir de estudos literários referentes às literaturas africanas discutidos 

na disciplina “Literaturas Africanas em Língua Portuguesa” do curso de Letras – Língua Portuguesa 

da Universidade Federal da Paraíba – Campus IV. O presente trabalho tem por objetivo analisar o 

conto do autor moçambicano Suleiman Cassamo (1962) intitulado “Ngilina, tu vai morrer”, buscando 

refletir sobre os preceitos da mulher diante dos aspectos tradicionais do casamento em Moçambique, 

país do continente Africano, nos anos finais do século XIX. O determinado conto é o primeiro a 

compor a obra O regresso do morto, coletânea publicada pela primeira vez no ano de 1989 e que 

obteve o Prêmio da Associação dos Escritores Moçambicanos. Nessa obra, o autor apresenta, como 

temática central, a morte, tratando também questões sociais, através de personagens marginalizadas 

e exploradas da sociedade moçambicana. 

Suleiman Cassamo nasceu em Marracuene, na província de Maputo, em Moçambique, no ano 

de 1962. Além de escritor, é professor universitário e membro da AEMO - Associação dos Escritores 

Moçambicanos, da qual foi Secretário-geral por alguns anos. Segundo Diogo (2010), Suleiman 

Cassamo destaca-se por ter uma escrita híbrida, buscando sempre representar a sua origem, sua terra, 
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Moçambique através da sua cultura e, também, apresentando a sua língua materna como forma de 

pertencimento e respeito. 

Moçambique é um país que está localizado na região Austral da África, posicionando-se entre 

a Tanzânia e África do Sul. A marca da população moçambicana é a diversidade cultural e a tradição 

dos seus antepassados; esse mergulho nas memórias do passado é algo de grande importância para a 

cultura africana, pois, só desse modo, pode-se manter viva as tradições, como, por exemplo, nas áreas 

rurais, onde a tradição de certos aspectos do casamento, que é  envolvido por fatores tradicionais, 

determina a condição da mulher como uma propriedade. Para a maioria das pessoas, o casamento é 

uma união estabelecida entre duas pessoas que compartilham de um sentimento afetivo recíproco. No 

entanto, produções como o já citado conto de Suleiman Cassamo mostram que, culturalmente, não é 

sempre assim, tratando aspectos tradicionais relacionados ao casamento, procurando apresentar a 

condição da mulher perante esses aspectos. 

 

Análise do conto 

 

Ao ler o título do conto “Ngilina, tu vai morrer”, percebemos que a narrativa tratará de 

assuntos que permeiam a morte. O título também nos revela um fato importante que diz respeito à 

personagem principal, a própria Ngilina. A estrutura sintática do título nos conduz a interpretar que 

alguém ou algo está avisando-a que seu fim está próximo ou até mesmo que isso esteja se passando 

em sua mente, deixando-a angustiada, sendo assim alguma forma de pressentimento, premeditação 

ou determinação, o que leva o leitor a esperar a morte da personagem; ao término da leitura do conto, 

percebemos que o autor nos revela o desfecho do mesmo no seu próprio título, pois a personagem 

buscará refúgio e descanso de tudo que aconteceu a ela na morte. 

 O conto inicia-se com uma indagação da própria personagem, Ngilina, sobre a vida que leva, 

ela se questiona se aquilo tudo era realmente uma vida e caracteriza o seu estado, tanto no âmbito 

físico, como também no âmbito moral, diante da situação de trabalho excessivo a que está exposta. 

Ela conclui que a vida que leva não é vida e chega a optar pela morte ao invés de viver essa vida tão 

sofrida; podemos perceber que a ideia de morte mais uma vez é reforçada e que verdadeiramente essa 

ideia permeia a sua mente, como uma saída para todo o martírio que vivia; logo em seguida, a 

personagem afirma que essa vida dura que leva é uma determinação, uma condição por ser mulher e 

caracteriza também uma espécie de conformismo com essa condição, que é imposta pela sociedade. 

Vejamos: 

 Assim é vida? Insultos sempre-sempre, trabalhar todo o dia de xicuembo parece burro de 

puxar nholo, muito purrada assim parece mesmo boi de puchar charrua. Chaga na bochecha, 

boca inchada, nariz arranhado, dentes partido, é vida mesmo? Assim não é vida, não. É 

melhor morrer mesmo. Morrer é mesmo bom. Tudo acaba, tudo. Sim valapena morrer... Mas 
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é assim vida de mulher. Paciença... Só o xicuembo sabe... (CASSAMO, 2009, p.11. Grifo 

nosso). 

 

Essa aceitação da mulher perante a condição que lhe era estabelecida pela sociedade naquela 

época tem relação com o sistema patrilinear, ou seja, era uma organização dos pais que vinha desde 

os seus antepassados, aonde a função da mulher na sociedade era totalmente voltada para o trabalho 

rural, doméstico,  o cuidado de seus filhos e marido, costume tradicional que caracteriza a mulher 

negra apenas com um objeto de uso. É uma herança malevolente da colonização que via a figura da 

mulher e, nesse contexto, a mulher negra, como objeto de uso, os colonialistas afirmavam que sem 

dúvidas era uma honra para a mulher negra ser desejada e possuída por um homem branco, sempre 

menosprezando e inferiorizando as mulheres negras. De acordo com a escritora Jacimara Santana, as 

mulheres eram vistas como um símbolo de fraqueza, e por isso, eram tratadas como escravas, aquelas 

que não tinham escolhas, que não tinham suas próprias vontades: 

 

[...] no sistema patrilinear as mulheres tinham a obrigação de se deslocarem para a casa do 

marido. Elas recebiam um terreno onde deveriam se dedicar ao cultivo agrícola, podendo o 

esposo multiplicar esses bens através do aumento do número de posses da suas esposas. Em 

caso de viuvez, as mulheres passavam a ser esposas do irmão do falecido, a recusa trazia 

sansões como a perda de toda herança e até o direito aos filhos. (SANTANA, 2009, p. 84. 

Grifo nosso). 

 

A “obrigação”, o “dever”, a mulher estava condicionada a uma vida na qual não podia sonhar, 

não podia ter seus próprios objetivos, pois, quando nascia, seu destino era traçado do jeito que uma 

sociedade tradicional determinava e era desde pequena educada assim, como um ser inferior, aquele 

que só obedece e de nada deve reclamar, pois é vista como um símbolo quase inútil diante da figura 

masculina. Quando casava, passava a ser submissa às vontades do marido, era instruída a trabalhar 

na roça, cuidar da casa, dos filhos e do seu marido, tudo isso acontecia através de um preceito 

pratilinear estabelecido predominantemente na sociedade nos países do continente Africano, tendo a 

mulher como um bem de troca. De acordo com Ebenezer Adedeji (2007, p. 412), nas relações 

conjugais, a mulher se vê totalmente como símbolo de dominação do homem e afirma que a origem 

desses problemas com relação à opressão à figura feminina vem, antes de mais nada, dos costumes e 

das tradições acerca do casamento. O casamento era visto como um negócio, no qual a mulher era a 

mercadoria principal, pois dela viriam mais trabalhadores (filhos), a mão-de-obra iria aumentar e as 

riquezas do marido iriam suprir o investimento feito na mulher através do lobolo. Segundo Santana, 

o partido Frelimo saia em defesa das mulheres e acreditava que as mulheres eram vistas pelos homens 

como uma mercadoria, expressão de trabalho e reprodução de filhos, as mulheres eram totalmente 

exploradas pelos seus maridos, pois com o trabalho “gratuito” das esposas, eles acumulavam riquezas. 

O conto é constituído por cinco personagens, a Ngilina, o seu pai, o marido, a sogra e um 

rapaz que se faz presente apenas na fala da sogra, dentro do enredo todos os personagens são tipos 



 

431 

(CANDIDO, 1981), ou seja, personagens que representam um coletivo, uma classe presente na 

sociedade, como por exemplo, Ngilina, que representa várias mulheres que passam pela mesma 

situação que a dela. Todo enredo gira em torno de Ngilina, que se apresenta como uma mulher que 

passa por muitas humilhações e que sofre bastante, que é frágil, que se lamenta e chora, mostrando o 

seu coração magoado e cheio de angústia, mas, ao mesmo tempo, é uma mulher muito forte. Ela é 

comparada com um pilão, uma máquina muito presente nas cozinhas africanas, que serve para moer 

alimentos. Leiamos um trecho significativo nesse sentido: 

  

Ngilina ‘stá pilar parece máquina de moer farinha. O pilão faz dú,dú, dú.  

Pau-de-pilão sobe, pau-de-pilão sobe, pau-de-pilão desce. O corpo da Ngilina também sobe 

também desce. Parece vara verde é maneira qu’stá subir-descer. A voz do pilão foge para o 

mato. A sombra do pilão e da Ngilina cresce, fica comprido. Os seios pequenos na sombra 

são grandes mas só solta, uma mucado só. Ngilina pila. A sombra também pila. Ngilina para, 

A sombra também para. Zombeteira, imaita a Ngilina que esfrega salivas nas mãos. Esta e 

todas a outras sombras crescem silenciosamente, abraçam-se para dançar xigubo do pilão da 

Ngilina. (CASSAMO, 2009, p.11, 12). 

 

A comparação da personagem com o pilão é clara e ao mesmo tempo que o narrador  

comparava  Ngilina com o pilão, a despersonificava, ou seja, Ngilina deixa de ser uma pessoa, com 

seus sentimentos, e dava lugar a um objeto, esse objeto possui uma estrutura de madeira forte com 

um interior oco para que seja colocado o alimento com a finalidade de tritura-lo. Há também o pau 

de pilão que machuca os alimentos. A Ngilina é esse próprio pilão, ela se mostra forte por fora, como 

o pilão, mas oca por dentro, sem nenhum amor, sem felicidade ou qualquer outro sentimento bom 

que possa ser regado. O movimento de triturar, de machucar os alimentos é o turbilhão de emoções 

ruins que está dentro dela, é os maus tratos que ela recebia, a humilhação, sem falar ou reclamar de 

nada, e o resultado é a sua devastação psicológica e física. 

Mesmo cansada do trabalho árduo, Ngilina tem que fazer os desejos do marido, é através das 

expressões “É preciso” e “depressa” que é possível perceber um receio por não cumprir as vontades 

dele. Ela não pode esquecer de nada, nenhum detalhe que esteja relacionado com as preferências do 

seu marido, tudo tem que estar perfeito, caracterizando, assim, uma submissão, uma escravização da 

esposa, como se o seu marido fosse o seu senhor. Leiamos: 

A noite vai chegar mesmo. O homem da Ngilina vai voltar. 

É preciso ferver mcancana depressa, botar amendoim. Ferver água, botar um mucado de 

farinha de milho que agora começou a peneirar. Esperar mucadinho. Mais farinha. Depois 

mexer com libôndzo até ficar wusua, servir e pôr na mesa. Não esquencer moringa de água 

para beber. Não esquencer piri-piri, água na bacia e toalha. Não esquencer nada mesmo, 

nada. Mas primeiro água no balde na casa de banho. Depois de ele banhar, ir ajoelhar com 

respeito e dizer: 

- Tatana, vai comer. (CASSAMO, 2009, pg.12. Grifo nosso). 

 

O ambiente ao redor de Ngilina é um espaço de sofrimento e dor – “...cantiga assim parece 

choro de rola, parece lamento de xivambalana? Esta cantiga é mesmo choro de rola picando o coração 

da savana...” (p. 11) Ngilina está cercada de lamento, pois não queria estar ali naquele lugar com 
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aquelas pessoas. Ela foi lobolada aos seus dezesseis anos de idade por seu pai a um homem mais 

velho que ela. O pai da personagem é uma figura que não se importa com ela, apenas a vê como uma 

forma de riqueza através do lobolo. De acordo com Santana (2009), entendemos por lobolo um dote 

pago à família da noiva em função do casamento. Para a família, a mulher é vista como meio de se 

adquirir riquezas, que seria através do casamento, no qual o noivo paga essa quantia em dinheiro e, 

muitas vezes, com cabeças de gados para o pai da noiva, é feito basicamente uma compra, se 

comprava a mulher para servir de escrava nos afazeres domésticos ou no campo, servia também de 

escrava sexual e que tinha que ter a capacidade reprodutora. Segundo Santana, o partido que lutou 

pela independência de Moçambique, a Frelimo, entendia lobolo como a prática de tornar a mulher 

uma propriedade privada, somente para o deleite de seu marido. Vejamos: 

 

[...] Seu discurso não foi muito diferente do pensamento da pequena burguesia negra e da 

Igreja durante o período colonial: a prática continuou sendo vista como uma forma de 

comprar mulheres e torná-las propriedades privadas dos maridos, que passavam a escravizá-

las e explorá-las na sua capacidade produtora e reprodutora. A elas cabia a obrigação de 

sustentar a família, a responsabilidade do serviço doméstico e a geração de mais “mão de 

obra”. (SANTANA, 2009, p. 89). 

 

O lobolo é uma prática muito comum na África desde período colonial e até mesmo no início 

século XXI. Em Moçambique, o governo vai de encontro com essa prática e começou a estimular o 

casamento civil, no qual visa garantir alguns direitos à mulher, como podemos conferir abaixo:  

 

Com base nessa visão, a Frente também não reconheceu a legitimidade do casamento 

lobolado. O governo, visando a superação dessa forma de união, passou a incentivar o 

casamento civil fundando o Palácio dos Casamentos – onde deveriam se realizar as 

cerimônias do matrimônio –, assim como passou a apoiar realização de festas de casamentos 

coletivos. Segundo o novo código legal do país, o casamento civil garantia alguns direitos 

para as mulheres em caso de divórcio, como a guarda dos filhos com pensão paga pelo 

marido, o que não era possível na lei consuetudinária nem mesmo nas sociedades 

matrilineares, em que as mulheres tinham a guarda filial assegurada, mas era um dever da 

mãe assumir, sem o apoio do exmarido, a inteira responsabilidade pelas crianças. 

(SANTANA,2009, p.89) 

 

E esses direitos ainda são mínimos para o bem-estar da mulher e dos filhos. No conto, Ngilina 

não consegue ter filhos e por isso é ainda mais agredida pelo marido e humilhada pela sogra. A moça 

chega a pensar na possibilidade do divórcio, porém ela teria que pagar a quantia que foi paga ao seu 

pai, mas o velho já havia acabado com tudo e, assim, ela se via presa àquela situação. 

Segundo Santana (2009), Celestino Jorge, que foi reivindicador dos direitos das mulheres, 

expressa uma solução, porém essa solução não seria atendida, pois com a emancipação da mulher e 

o protesto a favor do fim do lobolo, milhões de moçambicanos iriam torcer o nariz e iriam dizer não 

a essa transformação, principalmente os pais que têm suas filhas como a sua maior fonte de riqueza 

e que essa riqueza é mais importante do que a felicidade e bem-estar da sua própria filha. 



 

433 

Essa visão da mulher ser apenas e unicamente reprodutora também é vista no conto. Depois 

de um ano de casada, o marido de Ngilina começou a cobrá-la um filho, porém Ngilina não podia ter 

filhos e, por isso, seu marido diz que ela não é uma mulher porque não pode ter filhos – “Ngilina não 

nasce filhos. Não sabe porque a lobolou. Não é mulher.” (p.13) E Ngilina é agredida fisicamente pelo 

marido porque não pode ter filhos, como se a mulher só fosse um meio de reprodução apenas e que 

tem como sua função casar e procriar. Segundo depoimentos da revista Tempo resgatados pela 

escritora Jacimara Santana, a esterilidade era um problema na sociedade conjugal de Moçambique, 

pois dependia-se de um filho para a descendência dos seus progenitores:  

 

Nas entrevistas publicadas pela Tempo, os maus tratos dos maridos reaparecem como fator 

fundamental da separação de algumas mulheres. No caso de Helena Matsimbe, a esterilidade 

foi apontada como uma causa determinante dos desentendimentos com o seu marido, uma 

vez que ter filhos nessa sociedade tinha uma importância fundamental para a descendência e 

para a conquista de um estatuto social. A esterilidade era extremamente rejeitada. Entre os 

Tsongas, geralmente, são as mulheres as culpabilizadas pela falta de crianças na vida 

conjugal. Situações desse tipo resultavam em pedido de divórcio, o que implicava a 

devolução do lobolo ou o oferecimento de uma segunda mulher da família da esposa para 

que seu marido pudesse garantir sua descendência. (SANTANA, 2009, p.93). 

 

E assim a mulher que não pode ter filhos é agredida fisicamente e psicologicamente, tanto por 

seu esposo, que deseja filhos para aumentar a produção da mão-de-obra e assim obter economias, 

quanto pela sua própria família e a família do esposo, que também visam apenas lucros e acaba vendo 

a mulher apenas como escrava e não tece alguma forma de respeito e afeto por essa mulher. O marido 

é um homem muito mais velho que Ngilina, é rude e agressivo, a obrigava a ter relações sexuais todos 

os dias, e quando viu que ela não engravidava, começou a bater nela ainda mais. A mulher africana 

era completamente desprotegida e, apesar de alguns incentivos do governo para acabar com o 

sofrimento delas, a sociedade era contrária, como podemos verificar abaixo: 

 

Como se pode encontrar uma solução? Uma pergunta pertinente! É facílimo gritar “abaixo o 

lobolo” e “viva a emancipação da mulher”. Mas quando se trata de contribuir para essa 

emancipação acabando com o lobolo, aí são milhões de moçambicanos a franzir a testa e a 

torcer o nariz. Porque também têm filhas que para eles significam riquezas, que significam 

dinheiro que nada mais dizem senão, lobolo, a tentar sobreviver à transformação. 

(CELESTINO JORGE apud SANTANA, 2009, p.90) 

 

O dinheiro e as riquezas se sobressaiam acima de tudo, a mulher como mão-de-obra escrava 

não valia além das quantias pagas pelo lobolo, e valia ainda menos quando não proporcionava, pois 

para o marido a reprodução tinha fins lucrativos. 

Por fim, a morte chega para Ngilina, ou melhor, ela vai ao encontro dela. Ngilina escolhe se 

suicidar como forma de refúgio de todo o seu sofrimento, ela não pode voltar pra casa, não pode pagar 

o seu lobolo, todos ali a maltratam, e o conto todo permanece com uma atmosfera de morte, uma 

atmosfera pesada, que acaba com o fim da Ngilina. Vejamos: 
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No mato,bichos lutam e amam. O choro da rola é choro de verdade mesmo. E todos os outros 

bichos doo mato vão também chorar Ngilia. Ela tem agora o pescoço na corda tesa. E embora 

os olhos muinto abertos dorme o sono de nunca acabar, nunca, nunca mais. 

Tem pena sim. 

Mamanôô. Youé.  (CASSAMO, 2009, p.13) 

 

Ngilina é comparado à xiluva, uma flor, caracterizando-a como frágil e agora murcha, muito 

triste, o murchar também se associa ao mesmo processo de morrer.  A natureza que se faz presente 

apenas nesse final do conto, por meio dos animais e da selva, chora junto com o sofrimento da 

personagem, a natureza é a projeção dela, apesar de ser durante o dia que acontece o seu suicídio, a 

natureza apresenta uma atmosfera triste e sombria, como a que permeava a vida de Ngilina. A luta 

dos animais é a sua luta, o choro da rola é o seu choro, a relação entre Ngilina e a natureza era uma 

relação de irmandade, ela possuía uma relação muito íntima e afetuosa.  Ngilina nunca teve sequer 

por um minuto em toda a sua vida o poder de escolha, ela era uma mulher completamente submissa, 

e o único momento e vez que pode escolher é esse momento de sua morte, ele opta pela morte como 

um refúgio e o seu momento de libertação. 

É importante destacarmos também a forte presença da oralidade no conto, o autor Suleiman 

Cassamo é um autor que reverencia bastante a sua origem, a sua terra e ele demonstra isso no conto 

através de expressões intactas da oralidade de Moçambique, como nas palavras que fecham o conto, 

“Mamanôô”, que significa mãe e  “Youé”, que significa choro, na língua bantu, que é a língua de 

origem de Moçambique. Ele também faz isso durante todo o conto, como por exemplo, com as 

palavras “xicuembo”, que significa Deus, “mufana”, que significa rapaz ou garoto, entre outas 

palavras. Essa valorização que o autor faz da cultura através da oralidade de Moçambique leva o leitor 

a estar mais perto da realidade vivida pela personagem Ngilina, a entender melhor as suas dores, 

fazendo com que o leitor mergulhe e aprecie a sua cultura contada pelo narrador, esse narrador que 

também é uma marca da tradição moçambicana, assim como os contadores de histórias (griots), que, 

além de contar histórias, tem um objetivo maior, que é de formar outros contadores e, assim, perpassar 

a tradição cultural. Segundo Costa (2008), esse narrador seduz o leitor, criando um ambiente de 

aconchego para contar a história: 

 

O narrador de Cassamo seduz o leitor de forma que este tem desejo de ouvi-lo, é impossível 

a realização da história sem a sua voz. Há interação entre o narrador/contador e os seus 

leitores/ouvintes: homens, mulheres ou crianças o ouvirão com atenção, pois ele cria um 

ambiente que permite muitas leituras e aprendizados com uma única história. (DA COSTA, 

2008. p 9). 

Essa sedução acontece desde o título do conto, que cria no leitor uma expectativa e uma 

curiosidade, ou seja, que instiga o leitor através da sua “premeditação” e o convida para descobrir o 

fim da narrativa. E continua no desenrolar de todo o conto, com as marcas da oralidade e da 

particularidade cultural dos personagens, fazendo com que o leitor mergulhe profundamente na 

história. 
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Considerações finais 

 

O conto retrata e denuncia de forma profunda e bastante marcante a forma como a mulher é 

tratada no país moçambicano, mais precisamente nas áreas rurais. A condição da mulher, muitas 

vezes, é subumana, o seu sofrimento passa de forma “despercebida” pela sociedade, sociedade essa 

que possui uma base fincada em um sistema patrilinear, na qual a figura feminina não tem valor 

moral, mas sim um valor capital, material. 

Cada personagem representa bem os papéis sociais que desempenham nessa sociedade, o pai 

e o marido são figuras que representam o poder social, o prestígio e o valor moral, já Ngilina e a sogra 

são as figuras submissas que representam um produto, uma propriedade, um lucro, um objeto de 

prazer sexual e, acima de tudo, uma mão de obra escrava. 

E dentro disso tudo está o casamento, o meio de compra, o infortúnio que persegue essas 

mulheres, para o qual são criadas e doutrinadas desde os seus nascimentos. Infelizmente, tudo isso 

ainda é vigente e ainda acontece de maneira natural, apesar de já haver políticas públicas contra esse 

tipo de prática, mas ainda é pouco para erradicar totalmente essas tradições enraizadas na sociedade 

desde muito tempo.  
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Introdução 

 

 A literatura fantástica é um gênero literário pouco produzido no brasil, o gênero emprega 

elementos sobrenaturais que ocorrem no cotidiano dos personagens. Com base na narrativa fantástica, 

este trabalho apresenta uma análise do conto “O ex-mágico da taberna minhota”, de Murilo Rubião. 

O objetivo que se propõe esta pesquisa é analisar os elementos que constitui a narrativa como 

fantástica segundo teorias de Todorov, Iremos decorrer sobre os acontecimentos estranho e 

sobrenatural, como também a hesitação do leitor. Além disso, buscaremos apontar como o gênero 

fantástico é utilizado para enfatizar o cotidiano massacrante, e para isto utilizamos os entendimentos 

de Agnes Heller que se debruçou sobre os estudos do cotidiano. A organização do trabalho se dar por 

uma introdução em que apresenta uma breve analise do gênero fantástico, bem como a apresentação 

do conto e autor utilizado na pesquisa, em seguida a análise do conto apontando as características do 

gênero estudado, e após os resultados da análise juntamente com as considerações finais. 

Murilo Eugênio Rubião nasceu em 01 de junho de 1916 na cidade de Silvestre Ferraz - hoje 

Carmo de Minas, filho de Eugênio Alvares Rubião e Maria Antonieta Ferreira Rubião, chega com 

sete anos em Horizonte onde passa a viver resto da vida. Murilo foi contista, formalista, professor e 

advogado, iniciou seus estudos em um município mineiro Conceição do rio verde, e concluiu em Belo 

Horizonte. Ingressou no curso de Direito em 1938, na Universidade de Minas Gerais, onde fundou 

 
*Graduanda em Letras – Língua Portuguesa pela Universidade Federal da Paraíba. E-mail: 
laystavares34@gmail.com 
**Graduanda em Letras – Língua Portuguesa pela Universidade Federal da Paraíba. E-mail:  

mileniart@hotmail.com 

1 O presente artigo é um trabalho proposto na disciplina Teoria da Literatura II, ministrada pela Profa. Dra. 
Elaine Cintra (2017.1) 

mailto:Laystavares34@gmail.com
mailto:mileniart@hotmail.com
mailto:laystavares34@gmail.com
mailto:mileniart@hotmail.com


 

438 

juntamente com outros estudantes a revista literária Tentativa. Em 1939 assumiu a fundação redator 

da folha de Minas. Em 1940 fez sua primeira publicação literária, o conto “Elvira”, Outros Mistérios. 

Em 1942 forma-se advogado, e passa a atuar como diretor da rádio em Minas Gerais. A partir dos 

anos de 1946 passou a atuar na área política, passando por oficial de gabinete até chegar a chefia de 

gabinete do Governador Juscelino Kubitschek. O escritor publicou diversas obras entre elas,           

O Ex- Mágico (1946), A Estrela Vermelha (1953), Os Dragões e Outros Contos (1965), O 

pirotécnico Zacarias (1974), O Convidado (1974), A Casa do Girassol Vermelho (1974) e O Homem 

de Boné Cinzento e Outras Histórias (1990). O escritor em uma entrevista no ano de 1941, pela 

coluna “Que prepara”, como representante da nova geração, relata que tentou escrever romances, 

porém não evoluiu, ficou apenas na tentativa, que suas tentativas permearam por uma certa “angústia 

criativa”. Também menciona que escreve desordenadamente, pensando por semanas no tema, e o que 

colocar no papel, escrevendo de forma desordenada. Murilo em umas de suas falas, relata que poderia 

contar de suas preferências de sua solidão, mas que isso lhe causa tédio de falar de sua própria vida. 

Murilo Morreu em 16 de setembro de 1991 em Belo Horizonte- Minas Gerais aos 75 anos. 

O conto O Ex-mágico da Taberna Minhota foi extraído do livro O Ex-mágico que foi 

publicado no ano de 1947, o seu autor é Murilo Rubião que na época da publicação tinha apenas 31 

anos quando lançou 200 exemplares de seu primeiro livro O Ex-mágico, nele conta com quinze contos 

a mais, possuindo uma seleção dos melhores contos que expõe o sobrenatural. Essa coleção é por 

onde Murilo Rubião aventura-se pelo mundo do fantástico e sobrenatural, utilizando esses elementos 

Rubião faz o uso da ironia e humor para mostrar uma sociedade repleta de injustiça e preconceito. O 

conto O Ex-mágico da Taberna Minhota serve como inspiração para o título do livro e foi publicado 

pela primeira vez no ano de 1947 e reescrito nos livros Os dragões e outros contos em 1965; O 

pirotécnico Zacarias em 1974; e em O homem do boné cinzento e outras histórias no ano de 1990. 

O Ex-mágico da Taberna Minhota foi um dos contos mais republicados por Murilo e como já foi 

dito, nomeou como seu primeiro livro de contos publicados, portanto é visível o quanto Rubião tinha-

o como predileto, assim podemos perceber que essa é uma das características que chama atenção na 

obra do escritor mineiro que é o seu processo de reescritura a que sempre submeteu os seus belíssimos 

contos. 

Schwartz (1974), foi um dos maiores estudiosos de Rubião, publicou o livro: Murilo Rubião: 

Literatura Comentada de Jorge Schwartz, onde encontram-se textos selecionados pelo professor 

titular de Literatura Hispano-Americana da Universidade de São Paulo. No livro Schwartz disserta: 

 

O fantástico já impregna essas primeiras histórias e serve de artifício 

ficcional para chamar atenção sobre a crua realidade do homem na Terra. 

Também o texto bíblico é uma constante fonte de inspiração, fato 

evidenciado nas epígrafes extraídas da Bíblia que antecedem cada um dos 

contos. Há, ainda, nessa primeira etapa da produção literária de Murilo 
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Rubião, uma procura do semelhante carregada de cores e de certo humor que 

beira a ironia. Ainda assim, percebemos um universo em que os conflitos 

acabam quase sempre derrubando as precárias ilusões dos personagens. 

(SCHWARTZ, 1981, p. 12). 

 

Neste artigo analisaremos o conto O Ex-mágico da Taberna Minhota que gira em torno do 

gênero fantástico, apontando o tédio provocado pelo cotidiano vivenciado pelo personagem-

protagonista. Assim analisaremos os elementos que constituem o conto como fantástico, e 

explicitaremos como esse gênero enfatiza o desconsolo do personagem. 

Todorov (1974) foi um influenciador de importância do gênero fantástico, ele afirma que o 

fantástico é definido no momento em que surge a dúvida, se o caso é possível ou não. Para ele há 

extrema importância à hesitação a ponto de dizer que ela é a condição essencial. No conto, o 

personagem pratica mágicas, sendo ações inexplicáveis, como também acontecem coisas 

surpreendentes com o mesmo, permitindo surgir dúvida entre o real e imaginário. A mágica no conto 

apresenta-se como desumanização do cotidiano massacrante, que por meio de suas mágicas viaja para 

sobrenatural, distanciando da realidade burocrática.  

  Heller foi um dos grandes interessados em aprofundar no cotidiano, interpreta a vida 

cotidiana masculina como uma mesmice sem exceção, pois mesmo que o homem encontre coisas 

novas para fazer, seja em casa no trabalho ou em qualquer outro ambiente, nada faz com que os 

agrade, é como se eles não tivessem tempo para degustar dos sabores que a vida proporciona, e no 

conto não é diferente, o personagem vive constantemente essa mesmice que deixa seu cotidiano 

repleto do tédio. Segundo Agnes Heller: “A vida cotidiana é a vida de todo homem. Todos vivem 

sem nenhuma exceção, qualquer que seja seu posto na divisão do trabalho intelectual e físico.” 

(HELLER, 1970 p.17) 

O conto conta a história de um mágico que não teve passado, e um dia se encontra em frente 

ao espelho de uma Taberna, que pela primeira vez passa a refletir sobre sua existência. A partir desse 

momento, ele passa a fazer mágicas involuntariamente, então passa a trabalhar em um restaurante, 

mas não se firmou nesse emprego e passou a trabalhar em um circo onde fez muito sucesso, mas para 

ele não o agradava. Ele vivia em um imenso tédio, em um certo momento passou a irritar-se com as 

mágicas que acontecia naturalmente, por isso passa a querer suicidar-se, porém as tentativas foram 

frustradas. Então acredita que com o emprego de funcionário público a morte viria gradativamente, 

no emprego apaixona-se por uma colega de trabalho, mas não consegue se declarar, no entanto recebe 

uma notícia de possível demissão, e por meio de suas mágicas tenta segurar sua vaga, porém percebe 

que seu poder de mago teria sido anulado pela burocracia, ao final se arrepende por não ter feito um 

mundo todo mágico. 
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 Nota-se que o título do conto O Ex-mágico da taberna Minhota tem muito a revelar, Ex-

mágico porque ele faz coisas extraordinárias como um verdadeiro mágico, porém o “ex” porque ao 

final do conto ele perde o dom de mágico, anulado pela burocracia, e em relação a “Taberna Minhota”, 

foi neste local que ele se deparou a primeira vez para refletir sobre sua existência, foi uma espécie de 

“nascimento” para o protagonista, como também foi a partir daquele momento que as mágicas 

acontecem involuntariamente. Taberna no conto refere-se à um restaurante e Minhota a um lugar 

verdejante mais precisamente localizado em Portugal, nesse caso seria um Restaurante em um 

belíssimo lugar, como pastos e natureza. 

 

1. O ex-mágico e seu cotidiano entediado  

 

O uso da Epígrafe também é algo comum que constantemente aparece nos contos de Rubião, 

as epígrafes são citações tiradas da bíblia, como se fosse uma forma de entrega do seu pensamento 

ou até mesmo uma ampliação do seu psicológico que é exposto no texto. No conto O Ex-Mágico da 

Taberna Minhota Murilo Rubião fez uso de uma frase do Salmos: “Inclina, Senhor, o teu ouvido, e 

ouve-me; porque eu sou desvalido e pobre.” Nesta epígrafe perceptível notar que o conto vem a tratar 

de um protagonista solitário, abandonado no mundo, que suplica por uma atenção. 

 O conto é iniciado por uma analepse pelo narrador autodiegético: “Hoje sou funcionário 

público e esse não é meu desconsolo maior” (RUBIÃO, 1947.) Esse aspecto de realidade é tratado 

durante o conto, sendo ilustrada como mimese da sociedade humana. O perfil do protagonista 

apresenta ser inseguro e problemático: 

 

Na verdade, eu não estava preparado para o sofrimento. Todo homem, ao 

atingir certa idade, pode perfeitamente enfrentar a avalanche do tédio e da 

amargura, pois desde meninice acostumou-se às vicissitudes, através de um 

processo lento e gradativo de dissabores. (RUBIÃO, 1947.) 

 

O Espaço Psicológico aparece visivelmente em todo o conto, por meio dele ocorre uma ação 

que parte de dentro da mente do personagem, todo o texto é gerado em torno de ações que são 

advindas de sua mente. Apesar se ser um percurso natural da vida, o narrador surpreendente com a 

velhice: “Um dia dei com meus cabelos ligeiramente grisalhos, no espelho da Taberna Minhota.” 

(RUBIÃO, 1946), nesse momento ao olhar para o espelho o narrador se enxerga pela primeira vez, 

como se fosse uma espécie de “nascimento” para ele, olha para si mesmo reconhecendo quem ele é, 

e a partir desse momento ele começa a fazer mágicas involuntariamente. A mágica no conto 

apresenta-se como desumanização do cotidiano massacrante, que por meio das mágicas o narrador 

viaja para o sobrenatural, se distanciando da realidade burocrática.  
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O mágico, na tentativa de fabricar alguma companhia também humana, retira do bolso o dono 

de um restaurante. O tédio de sua existência, promovido pela solidão o persuade a praticar magias, 

como estratégia de escape da vida amargurada. Ele não explicava sua existência no mundo, se sentia 

entediado, devido aos dissabores da vida, e angustiado por não ter tido uma vivência tão boa quanto 

a de muitas outras pessoas “O que poderia responder, nessa situação, uma pessoa que não encontrava 

a menor explicação para sua presença no mundo? Disse-lhe que estava cansando. Nascera cansado e 

entediado.” (RUBIÃO, 1947). É notável que o protagonista não se encontra no mundo em que vive, 

sente-se um ser sozinho. 

  O tédio era presente na vida do protagonista, pois a amargura lhe fizera um ser angustiado, 

entediado do que fazia, nada lhe causava uma sensação de bem-estar. Estimulado a eliminar a 

monotonia cotidiana, o personagem passa a trabalhar em um circo “ Mas quando, sem  querer, 

começava a extrair do chapéu coelhos, cobras lagartos, os assistentes vibravam” (RUBIÃO,1946) 

mesmo que houvesse aplausos das crianças do circo que ele passou a trabalhar, nada daquilo lhe 

causava empolgação, como também não se emocionava por saber que aqueles rostos inocentes das 

crianças ainda iriam passar pelo sofrimento que é o processo gradativo da vida, não cabendo odiá-las 

por terem tudo que ele sempre almejou ter e não teve: “ ... Por que me emocionar, se não me causavam 

pena aqueles rostos inocentes, destinados a passar pelos sofrimentos que acompanham o 

amadurecimento do homem? Muito menos me ocorria odiá-las por terem tudo que ambicionei e não 

tive: um nascimento e um passado.” (RUBIÃO, 1947). 

As tentativas do narrador de eliminar monotonia coloquial foram frustradas: 

 

Com o crescimento da popularidade a minha vida tornou-se insuportável. Às 

vezes, sentado em algum café, a olhar cismaticamente o povo desfilando na 

calçada, arrancava do bolso pombos, gaivotas, maritacas. As pessoas que se 

encontravam nas imediações, julgando intencional o meu gesto, rompiam em 

estridentes gargalhadas. Eu olhava melancólico para o chão e resmungava 

contra o mundo e os pássaros. (RUBIÃO, 1998, p. 9) 

 

Em um processo de inversão, as mágicas que o narrador exerce a fim de desviar-se do martírio 

e solidão, passam a repugnar as pessoas do convívio, pois a ausência da compreensão humana o 

repudia ainda mais da sociedade. Assim o protagonista vivencia dois paradigmas, essa perspectiva 

leva em consideração, o mundo em relação ao real e o imaginário presente no gênero fantástico, em 

que o protagonista vivencia duas dimensões, como cita Ceserani: 

 

Várias vezes encontramos, nos contos fantásticos que lemos, exemplos de 

passagem da dimensão do cotidiano, do familiar e do costumeiro para a do 

inexplicável e do perturbador: passagem de limite, por exemplo, da dimensão 

da realidade para a do sonho, do pesadelo, ou da loucura. O personagem 

protagonista se encontra repentinamente como se tivesse dentro de duas 

dimensões diversas.  (CESERANI, 2006) 
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Mais uma vez a burocracia se faz presente, quando o mágico é surpreendido pelas suas 

mágicas por autoridades “Tinha que comparecer à delegacia e ouvir pacientemente da autoridade 

policial ser proibido de soltar serpentes nas vias públicas” (RUBIÃO, 1947). O espaço sombrio 

também se faz presente no conto, no período da noite acontece coisas estranhas com o protagonista. 

O espaço noturno é um dos elementos que caracteriza o gênero fantástico, pois é à noite que os 

personagens sofrem as alterações do real para o sobrenatural “Também, a noite, em meio a um sono 

tranquilo, costumava acordar sobressaltado: era um pássaro ruidoso que batera as asas ao sair do meu 

ouvido.” (RUBIÃO,1947). 

A situação de solidão e incompreensão social leva ao ponto do mago desistir da própria vida 

“Urgia encontrar solução para o meu desespero. Pensando bem, concluí que somente a morte poria 

termo ao meu desconsolo” (RUBIÃO, 1947). No entanto suas tentativas foram frustradas, porém o 

desejo de pôr fim a sua vida não é interrompido: 

 

Uma frase que escutara por acaso, na rua, trouxe-me nova esperança de 

romper em definitivo com a vida. Ouvira de um homem triste que ser 

funcionário público era suicidar-se aos poucos. Não me encontrara condições 

de determinar qual a forma de suicídio que melhor me convinha: se lenta ou 

rápida. Por isso empreguei-me na Secretaria do Estado. (RUBIÃO, 1947) 

 

Notamos que a utilização do “funcionário público” enfatiza, mais uma vez o percurso da 

burocracia como massacrante do ser, onde o indivíduo segue uma rotina de hierarquia, servindo 

apenas como mercadoria para o sistema, tornado o cotidiano como um processo lento da morte. Toda 

a incompreensão social, fez o Ex- mágico ser um ser que não suportava lidar com os homens, eles lhe 

causavam náuseas, sentimento de incompreensão da espécie humana, e mais uma vez o tédio vem à 

tona. A passar a trabalhar como funcionário público, o Ex-mágico não suportava lhe dar com os seus 

semelhantes, apenas acreditava que seria uma morte gradativa. 

   Apesar de não ter vivido se quer um sentimento de afeto, o protagonista se apaixona por 

uma colega de trabalho, porém com o seu caráter inseguro não se declara para a sua amada “Como 

me declarar a minha colega? Se nunca fizera uma declaração de amor e não tivera sequer uma 

experiência sentimental!” (RUBIÃO,1947). O Ex- mágico recebe a ameaça de demissão e tenta 

inverter a situação por meio de suas mágicas, mas percebe que seu dom de mágico teria sido anulado 

pela burocracia, e então não consegue mais permanecer ao lado de sua amada. A amargura mais uma 

vez é vivenciada pelo personagem, onde se encontra solitário, sem ter tido sucesso na sua desejada 

morte, e agora sem seus dons de mágico. 

A literatura fantástica, proporciona ao personagem-protagonista adentrar no imaginário, 

fugindo da realidade para o sobrenatural, o narrador sente o arrependimento por não ter usado seu 

dom de mágico para transformar o mundo, onde o Ex-mágico relata: “...por instantes, imagino como 
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seria maravilhoso arrancar do corpo lenços vermelhos, azuis, brancos, verdes. Encher a noite com 

fogos de artificio. Erguer o rosto para o céu e deixar que pelos meus lábios saísse o arco-íris que 

cobrisse a terra de um extremo a outro. E os aplausos dos homens de cabelos brancos, das meigas 

criancinhas” (RUBIÃO, 1947).  

Em suma, o mágico não obteve sucesso na tentativa em eliminar sua vida, e por fim percebe 

que seus dons de mágicos foram anulados pela burocracia. Assim, é notório que a realidade vence no 

conto, a burocracia aparece como massacrante do indivíduo, anulando a possibilidade de desconectar 

do cotidiano.  A partir do inacreditável é perceptível quanto o autor é crítico, ele transporta o leitor 

para o mundo do fantástico, através dos fatos inexplicáveis que ocorrem. Rubião faz uma crítica à 

sociedade burocrática, cheia de injustiças e repleta de preconceitos que transformam o ser humano 

em meros objetos negociáveis, por isso diante da dificuldade de entender essa sociedade, o que nos 

resta é apenas aceitá-la.  

 

2. Metodologia 

 

Em todo o decorrer deste trabalho será explicitado os elementos que constitui a narrativa como 

fantástica segundo as teorias de Todorov e pretendemos por meio desta pesquisa apontar os elementos 

que compõe o gênero e como é exposto no conto, através dos acontecimentos estranhos e 

sobrenaturais.  

Para tanto, em termos metodológicos, buscamos verificar os elementos fantásticos da 

narrativa por meio de uma investigação bibliográfica em livros e artigos dos estudos de Todorov 

sobre o gênero fantástico, bem como os entendimentos de Agnes Heller que se debruçou sobre os 

estudos do cotidiano.  Além disso, apontamos como o gênero fantástico é utilizado para enfatizar o 

cotidiano massacrante. É a partir do gênero fantástico que o personagem foge do real para imaginário 

afim de enfatizar o desconsolo que ele vive em seu cotidiano desumano, tendo em vista mostrar a 

realidade que o ser humano encara em suas situações frustrantes que são vivenciadas na sociedade. 

A partir da revisão bibliográfica feita sobre o gênero fantástico, percebemos que a narrativa 

Rubiana contém os elementos do fantástico causando perplexidade nos leitores, de forma que os 

acontecimentos sobrenaturais são aceitos com o decorrer da leitura. Esta aceitação do leitor está 

contida nos estudos de Todorov sobre o gênero fantástico, que segundo ele o texto deve obrigar o 

leitor a considerar o mundo dos personagens como natural e sobrenatural. Percebemos que a mágica 

é apresentada como refúgio para o personagem, se distanciando da realidade burocrática, bem como 

analisamos que os elementos fantásticos são utilizados como artificio para tratar dos problemas da 

sociedade, como por exemplo o cotidiano tedioso, segundo Agnes Heller a vida cotidiana é a vida de 
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todo homem, ou seja, todos vivem a mesmice sem nenhuma exceção. Desta forma, os resultados 

foram tidos de forma satisfatória. 

 

Considerações Finais 

 

A partir da análise feita, consideramos segundo as teorias todorovianas que a definição do 

fantástico se dar na relação entre o real e o imaginário. Esta definição se aplica no conto aqui 

mencionado, tendo em vista que na narrativa o ex-mágico vivencia os dois paralelos, o real sendo 

tedio proporcionado pelo cotidiano massacrante e o sobrenatural através das mágicas. Ao decorrer do 

artigo, foi analisado que o autor utilizou o gênero fantástico para apontar o tédio vivenciado pelo 

personagem, utilizando dos artifícios do gênero explicitar o desconsolo e a amargura. O conto O Ex-

Mágico da taberna minhota, de Rubião permitiu notarmos como o escritor faz uma crítica a sociedade 

burocrática, que torna o cotidiano como massacrante. Murilo Rubião é uma verdadeira fonte 

imaginativa, o mundo para ele torna-se insólito. 
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Introdução 

 

No âmbito das discussões contemporâneas81, tem-se notado uma relevante preocupação no 

que diz respeito às construções metaficcionais, dada a crescente e constante produção de  obras de 

metaficção seja no espaço cinematográfico, dramático ou literário, notadamente romanesco. O 

pensamento de que se trata de um novo fenômeno estilístico e estético gerou resistência por parte de 

alguns estudiosos em meados dos anos 70 pelo seu caráter desconstrutivo em relação à 

convencionalidade das narrativas tradicionais que, para eles, caracteriza a metaficção romanesca 

como um anti-romance, romance irrealista, anti-ilusionismo, entre outras denominações. Em 

Narcissistic narrative: the metafictional paradox (1984), Linda Hutcheon faz menção ao início dos 

anos 70 como o momento em que uma expressiva parte da crítica sobre metaficção” era negativa e a 

relacionava à possível morte do romance” (REICHMANN, 2006, p. 334). 

Portanto, embora o termo metaficção seja relativamente novo, as elaborações de cunho 

metaficcional antecedem a própria construção romanesca, conforme Waugh (1988, p. 5) aponta em 

seu texto Metafiction (1988). A etimologia da palavra metaficção antecipa aquilo que os estudiosos 

do gênero conceituam a seu respeito, o prefixo grego meta comum à metalinguagem, metaliteratura, 

metahistória, entre outros, indica que a metaficção faz uma reflexão sobre o seu próprio objeto, ou 

seja, a ficção. Dessa maneira, trata-se de ficção sobre ficção. A esse respeito, destacamos os estudos 

de Linda Hutcheon em Poética do Pós-Modernismo (1991) e Narcissistic narrative: the metafictional 
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por parte da crítica literária, o termo pós-moderno pode levar a uma interpretação distinta da que aqui faríamos. Ademais, 

encontramos fundamento teórico no que diz Reichmann (2006, p. 345) sobre a obra de Linda Hutcheon, em sua primeira 

publicação, na qual “não usará a expressão ‘pós-modernismo’ por considerá-la muito limitada para um fenômeno 

contemporâneo tão abrangente como a metaficção”. 
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paradox (1984), Gustavo Bernardo em O livro da metaficção (2010) e, o já mencionado, Metafiction 

(1984), de Patricia Waugh. 

Sob tal perspectiva é que pretendemos analisar o romance História do Cerco de Lisboa (2011), 

de José Samarago, em suas narrativas paralelas e espelhadas, já uma característica metaficcional, e 

outros elementos dessa natureza a serem discutidos no decorrer deste texto. O romance traz em 

primeiro plano a história de um revisor de textos, Raimundo Silva, protagonista que ao revisar um 

manual de História sobre a história “real”82 do Cerco de Lisboa, o modifica deliberadamente inserindo 

a palavra “não” na frase “os cruzados auxiliarão os portugueses a tomar Lisboa” (SARAMAGO, 

2011, p. 41), passando a ser “os cruzados Não auxiliarão os portugueses a tomar Lisboa” 

(SARAMAGO, 2011, p. 42, grifos nossos). O não do revisor altera o sentido contextual do tratado 

de História, assim como vislumbra uma nova versão sobre o que foi e como se deu o Cerco de Lisboa, 

mexendo com as noções de verdade histórica, o que provoca um desdobramento de ações na narrativa 

central e na narrativa coexistente. 

Diante de um romance metaficcional como o que compõe o nosso corpus, percebemos o 

surgimento de questionamentos provenientes da intrínseca relação entre Literatura e História, aliadas 

no processo de produção da ficção romanesca, o que caracteriza a metaficção historiográfica, segundo 

Linda Hutcheon (1991). Partindo do pressuposto de que os limites entre as áreas de conhecimento 

nem sempre são bem definidos, entendemos que as fronteiras entre ambas ciências, cuja origem reside 

na linguagem, são fluidas de modo que se entrecruzam entre si. Sendo assim, tal relação de 

intersecção nos é relevante quando se torna objeto de obras literárias que tomam a História como 

ponto de partida para a construção narrativa: o romance histórico e/ou a metaficção historiográfica.  

Em vista disso, sendo um gênero híbrido, a categoria historiográfica do romance de metaficção 

toma fatos históricos e/ou personagens históricos sob uma perspectiva problematizadora, unindo-os 

ao universo ficcional. A figuração do real, leia-se histórico, e do fictício no espaço da narrativa 

romanesca caracteriza o teor historiográfico deste tipo metaficcional, muito embora não se possa 

mensurar em que medida se dá essa fusão. Logo, é essa relação entre a ficção e o discurso histórico 

que José Saramago põe sob a ordem da problematização e toma como ponto central de seu romance, 

revelando o seu caráter autorreflexivo e autorreferencial, mas também paradoxal, visto que contesta 

o seu próprio objeto.  

Pode-se, a partir disso, inferir que na metaficção historiográfica há uma explícita reescrita de 

um determinado fato histórico, aproximando ou criando possibilidades à História, não tendo como 

principal finalidade a reprodução fidedigna dos fatos históricos. Dizendo com Antonio Candido, “a 

 
82 Aqui tomamos o termo real entre aspas para se referir aos discursos historiográficos que dizem contar a realidade dos 

fatos, difundidos por muito tempo como verdades absolutas, indissolúveis e inquestionáveis. Por não concordarmos com 

esta postura é que tomamos o termo com a devida cautela, feita esta ressalva. 
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arte, e portanto a literatura, é uma transposição do real para o ilusório por meio de uma estilização 

formal, que propõe um tipo arbitrário de ordem para as coisas, os seres, os sentimentos” (CANDIDO, 

1972, p. 53). Desse modo, a narrativa metaficcional indaga a historiografia e a reescreve, de forma a 

contemplar aspectos relegados à margem, como é o caso da história das minorias. 

É nesse sentido que o estudo deste gênero se faz necessário, pois permite o contato com 

versões que, possivelmente, teriam sido silenciadas no registro historiográfico; desconhecidas. Logo, 

objetivamos verificar no romance de que modo as estratégias narrativas metaficcionais confluem para 

o questionamento e/ou ressignificação dos papéis da História, da Literatura, e concomitantemente, do 

historiador e do literato. Não obstante, para o vislumbramento de uma nova história, na qual figurem 

personagens tidas como periféricas. Para isso, inicialmente pretendemos identificar a ocorrência de 

elementos metaficcionais no texto e explaná-los, por meio das contribuições teóricas dos autores aqui 

já citados, assim como de Reis & Lopes em Dicionário de teoria da narrativa (1988). 

Assim sendo, o trabalho estrutura-se da seguinte maneira: inicialmente discorremos 

teoricamente sobre a metaficção (tópico 1), mais precisamente sobre a metaficção historiográfica, de 

forma a elucidar o funcionamento do gênero e o modo como ele se desenvolve; questões essenciais 

para o entendimento de nossa hipótese de pesquisa. Por conseguinte, analisamos o romance corpus 

(tópico 2), produzindo nossos resultados e promovendo a discussão em que se alia a teoria ao texto 

literário. Finalmente, avisamos que as citações teóricas e/ou do texto literário mantiveram a ortografia 

original e o estilo adotado pelos respectivos escritores. 

 

1 Breves esclarecimentos sobre a metaficção e a metaficção historiográfica 

 

Neste momento, faremos um percurso pelos conceitos e características da metaficção, 

apontadas por alguns estudiosos do campo, para melhor estabelecermos o processo analítico do 

romance saramaguiano. Não obstante, tratando-se de pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, 

realizamos análise conteudista dos autores citados, cujas contribuições foram aplicadas inicialmente 

à leitura e, por conseguinte, à análise do texto literário que incorpora nosso corpus.  

A princípio, é notável saber que para Roland Barthes, Gustave Flaubert é o pioneiro do 

fenômeno metaficcional, assim como Mallarmé, que se destaca por unir literatura ao próprio 

pensamento crítico sobre si, a saber, metaliteratura. Para Patricia Waugh, “Metaficção é um termo 

dado à escrita ficcional que conscientemente e sistematicamente chama a atenção para seu status 

como um artefato, a fim de colocar questões sobre a relação entre ficção e realidade” (1988, p. 2)83, 

e ainda, é “[…] criar uma ficção e fazer uma declaração sobre a criação dessa ficção” (p. 6). 

 
83 Tradução nossa, assim como todas ao longo do trabalho. 
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Considerando as assertivas da autora, retomamos que a metaficção é uma construção ficcional que 

retoma a própria ficção e o fazer ficcional, o que é denominado autorreflexividade ou espelhamento, 

que acontece em um nível formal e temático, visto que reflete seu (e sobre) próprio objeto de forma 

explícita e intencional, como alude Linda Hutcheon, em seu ensaio Narcissistic narrative: the 

metafictional paradox (1984): 

 

“Metaficção” [...] é ficção sobre ficção – isto é, ficção que inclui em si mesma um comentário 

sobre sua própria identidade narrativa e/ou lingüística. “Narcisista” – o adjetivo qualificativo 

escolhido aqui para designar essa autoconsciência textual – não tem sentido pejorativo, mas 

principalmente descritivo e sugestivo, como as leituras alegóricas do mito de Narciso [...].” 

(HUTCHEON apud REICHMANN, 2006, p. 334. Tradução de Brunilda T. Reichmann) 

  

Para além da autorreflexividade, as construções metaficcionais demonstram-se também 

autorreferentes e autoconscientes de sua natureza estilística, como reitera Gustavo Bernardo, quando 

diz que a metaficção é um “fenômeno estético autorreferente através do qual a ficção duplica-se por 

dentro, falando de si mesma.” (2010, p. 9). Daí falar-se em camadas narrativas, pois, em face da 

duplicação da ficção, há um desdobramento de narrativas paralelas que se entrecruzam em uma 

mesma obra de metaficção. Tais características até aqui mencionadas constituem parte do perfil 

desconstrutivo da metaficção, visto que subverte o modelo tradicional de narrativa e de fluxo 

diegético, colocando em primeiro plano a explícita intenção em expor e problematizar o processo de 

elaboração ficcional. 

Ademais, no que diz respeito à metaficção historiográfica, é coerente considerar que a 

literatura, no sentido de ficção, e a história têm origem na linguagem, por isso, apresentam pontos 

convergentes, que se inter-relacionam. Os discursos literários e historiográficos sempre estiveram 

muito próximos, e é por essa razão que é difícil delimitar possíveis e precisas fronteiras entre ambos. 

A utilização de fatos históricos e personagens históricas na construção literária não é recente, mas 

essa fusão se consolidou a partir do surgimento do romance histórico tradicional de essência realista 

no século XIX. Portanto, ficção e história estão sedimentadas num espaço discursivo, embora não 

“façam parte da mesma ordem do discurso”(HUTCHEON, 1991, p. 148). Consoante isso, Linda 

Hutcheon (1991, p. 141) conclui que a metaficção historiográfica, sendo também um produto da 

relação entre a literatura e a história, parte do princípio da verossimilhança para relativizar a(s) 

verdade(s) históricas, visto que há “[...] um desejo de reduzir a distância entre o passado e o presente 

do leitor e também um desejo de reescrever o passado dentro de um novo contexto.” (1991, p. 157). 

Além disso, “[...] a metaficção se aproveita das verdades e das mentiras do registro histórico” 

(HUTCHEON, 1991, p. 152). 

 Sendo assim, a metaficção historiográfica apresenta-se dotada de ironia, assim como, 

estabelece-se por meio da paródia, na verdade, a “ironia participa do discurso paródico como uma 
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estratégia” (HUTCHEON, 2000, p. 31, tradução nossa). Através da paródia, a construção 

metaficcional provoca a sensação de desfamiliarização em relação à tradicional familiarização 

mimética, no entanto, não constitui “um rompimento com a tradição mimética, mas um 

desenvolvimento da mesma” (REICHMANN, 2006, p. 335).  É dessa maneira que a metaficção 

historiográfica relativiza as verdades históricas e propõe verdades ficcionais, conferindo destaque aos 

personagens periféricos e deixando as conhecidas figuras históricas à margem, consoante Hutcheon 

(1991). 

  

2 Elementos metaficcionais: a queda do cerco de Lisboa e do cerco da História 

 

Como já dito, o romance português História do Cerco de Lisboa (2011) traz, em seu enredo 

central, a figura de Raimundo Silva, um revisor de textos não muito satisfeito com o seu trabalho, 

que se propõe a revisar um manual de História sobre o período histórico do Cerco de Lisboa. É 

interessante observar que o ofício de revisor é encarado como um papel menor no contexto editorial: 

 
Os autores emendam sempre, somos os eternos insatisfeitos, Nem têm outro remédio, que a 

perfeição tem exclusiva morada no reino dos céus, mas o emendar dos autores é outro, 

problemático, muito diferente deste nosso, Quer você dizer na sua que a seita revisora gosta 

do que faz, Tão longe não ouso ir, depende da vocação, e revisor de vocação é fenómeno 

desconhecido, no entanto, o que parece demonstrado é que, no mais secreto das nossas almas 

secretas, nós, revisores, somos voluptuosos [...]. (SARAMAGO, 2011, p. 8) 

 

O trecho supracitado é de um diálogo entre Raimundo Silva e o historiador que redigiu o texto 

que está sob revisão. Nesse diálogo, os personagens trazem à tona questões sobre o próprio ato de 

revisão, a escrita histórica e o processo criativo. Desde os primeiros momentos da narrativa, 

percebemos que se trata de uma diegese explícita e autoconsciente (HUTCHEON apud 

REICHMANN, 2006, p. 337), visto que o narrador deixa clara a intenção em problematizar o fazer 

histórico, considerando-o uma construção também ficcional, assim como, por meio dele, o fazer 

literário, poiesis: “Quem diz uma coisa, diz outra, Mas não dirá o mesmo.” (SARAMAGO, 2011, p. 

9). E ainda: 

 
Recordo-lhe que os revisores são gente sóbria, já viram muito de literatura e vida, O meu 

livro, recordo-lho eu, é de história, Assim geralmente o designariam segundo a classificação 

tradicional dos géneros, porém, não sendo propósito meu apontar outras contradições, em 

minha discreta opinião, senhor doutor, tudo quanto não for vida, é literatura, A história 

também, A história sobretudo sem querer ofender [...]. (SARAMAGO, 2011, p. 10) 

 

Percebemos que, ainda no mesmo diálogo, tão expressivo em se tratando da relação entre 

Literatura e História, as noções de ficção e realidade são questionadas e ressignificadas, afinal “tudo 

quanto não for vida, é literatura” (ibidem, p. 10). Ademais, para Raimundo a História é ficção, tal 

como a Literatura, no entanto, para o historiador, História é vida real: 
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O senhor doutor é um humorista de espírito finíssimo, cultiva magistralmente a ironia, chego 

a perguntar-me como se dedicou à história, sendo ela grave e profunda ciência, Sou irónico 

apenas na vida real, Bem me queria a mim parecer que a história não é vida real, literatura, 

sim, e nada mais, Mas a história foi vida real no tempo em que ainda não poderia chamar-se-

lhe história (ibidem, p. 11). 

 

E ainda: “Obrigado pela confiança, Muito merecida, Então o senhor doutor acha que a história 

é a vida real, Acho, sim, Que a história foi vida real, quero dizer, Não tenha a menor dúvida, Que 

seria de nós se não existisse o deleatur, suspirou o revisor.” (ibidem, p. 12). Neste trecho, e em outros 

momentos desse diálogo, Raimundo demonstra a intenção em alterar a História do Cerco de Lisboa: 

“[...] sempre chega o dia em que é preciso corrigir mais no profundo” (ibidem, p. 8). Na verdade, é 

possível que já tenha feito a modificação se considerarmos que o romance comece in media res, ou 

seja, quando “o narrador inicia o relato por eventos situados num momento já adiantado da ação, 

recuperando depois os fatos anteriores por meio de uma analepse [...]” (REIS; LOPES, 1988, p. 259).  

Por conseguinte, o leitor é introduzido a uma segunda camada narrativa, a que se desenvolve 

exclusivamente sob o ponto de vista do narrador, não mais do revisor, agora relegado a um segundo 

plano. Aqui, o narrador heterodiegético tece comentários a respeito de Raimundo Silva e de seu 

trabalho de revisão do referido tratado histórico, bem como sobre o próprio tratado, utilizando-se de 

recursos como o paradoxo e uma refinada ironia:  

 
Apesar da competência profissional com que o ouvimos expressar-se durante a conversa com 

o historiador, é tempo de introduzir aqui uma primeira dúvida sobre as consequências da 

confiança de que investiu o autor da História do Cerco de Lisboa, acaso em hora de fatigada 

displicência ou com preocupações de viagem, quando permitiu que a leitura final das provas 

fosse tarefa exclusiva do técnico dos deleatures, sem fiscalização. (SARAMAGO, 2011, p. 

20) 

  

Nesse momento, o narrador questiona a confiança do historiador em Raimundo, que lhe 

confiou o seu texto, sem sequer realizar uma leitura final. Contrapondo o diálogo entre o revisor e o 

historiador à fala do narrador, observamos a permuta das narrativas, as quais dialogam entre si: a) a 

que traz a história de Raimundo Silva; b) a da nova história do Cerco de Lisboa, na qual se espelha a 

narrativa do revisor, sobretudo em relação ao relacionamento amoroso entre Mogueime e Ouroana, 

personagens da nova história do Cerco, na qual se espelha a relação entre Raimundo e Maria Sara, 

posteriormente.  

Esta alternância de vozes narrativas fica clara pela segmentação do texto, bem como do 

seguinte modo: o romance faz uso da pontuação regular quando a visão do narrador heterodiegético 

predomina e ele a conduz, ou seja, uso de letras maiúsculas, pontos-finais e demais sinais gráficos 

para indicar início e fim de frases etc. Em contrapartida, há um outro esquema de pontuação (vide 

citações anteriores), típico das obras de Saramago, quando a narrativa é posta sobre outra perspectiva 

diegética ou até mesmo à parte da diegese: parágrafo único, ausência de pontuação regular e de 
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marcadores dialogais, falas separadas por vírgula e início de orações destacado por meio de letras 

maiúsculas. Em vista disso, percebe-se a confluência dessas camadas narrativas, o que constitui a 

múltipla focalização formal e/ou temática da metaficção historiográfica, descentralizando o esquema 

tradicional de narrativa, consoante Hutcheon (1991). 

Ao diálogo se sucede um episódio da revisão, em que Raimundo Silva demonstra insatisfação 

e discordância do que está posto no livro de História sob sua responsabilidade de revisor: 

 
Em quatrocentas e trinta e sete páginas não se encontrou um facto novo, uma interpretação 

polémica, um documento inédito, sequer uma releitura. Apenas mais uma repetição das mil 

vezes contadas e exaustas história do cerco, a descrição dos lugares, as falas e as obras da 

real pessoa, a chegada dos cruzados ao Porto e sua navegação até entrarem no Tejo, os 

acontecimentos do dia de S. Pedro, o ultimato à cidade, os trabalhos do sítio, os combates e 

os assaltos, a rendição [...]. (SARAMAGO, 2011, p. 33) 

 

Diante do exposto, percebe-se que essa camada narrativa dá abertura a uma outra que 

possibilite uma Nova História, não mais esta repetida e difundida pelos manuais de História. O 

estabelecimento dessa camada narrativa que represente a nova História, a do que poderia ter sido ou 

acontecido, se dá no momento do romance em que Raimundo decide modificar a frase  histórica “os 

cruzados auxiliarão os portugueses a tomar Lisboa” (SARAMAGO, 2011, p. 41) inserindo um 

significativo não, por entender que se trata de uma “ardente expressão de um patriotismo fervoroso.” 

(SARAMAGO, 2011, p. 34): 

 
[...] é evidente que acabou de tomar uma decisão, e que má ela foi, com a mão firme segura 

a esferográfica e acrescenta uma palavra à página, uma palavra que o historiador não 

escreveu, que em nome da verdade histórica não poderia ter escrito nunca, a palavra Não, 

agora o que o livro passou a dizer é que os cruzados Não auxiliarão os portugueses a 

conquistar Lisboa, assim está escrito e portanto passou a ser verdade, ainda que diferente, o 

que chamamos falso prevaleceu sobre o que chamamos verdadeiro, tomou o seu lugar, 

alguém teria de vir contar a história nova, e como. (SARAMAGO, 2011, p. 42) 

 

O romance de metaficção saramaguiano parte da verossimilhança para a relativização como 

estratégia de questionamento das noções de verdade e dos fundamentos trazidos pela História oficial, 

na tentativa de suscitar novas possibilidades aos fatos históricos amplamente divulgados e 

conhecidos. Sendo assim, a subversão representada pela atitude do revisor preconiza a existência da 

nova História. O “não” inserido na frase supracitada altera o sentido do manual de História e, 

consequentemente, sugere novas verdades para a história do Cerco de Lisboa, aquela na qual acredita 

o revisor e que, posteriormente, virá a se tornar uma outra versão por ele escrita e assinada, na qual 

os acontecimentos são relatados de maneira distinta àquela da historiografia. Vale salientar que o não 

de Raimundo, no contexto do Cerco, significa dizer que o rei português Afonso Henriques teria, em 
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1147, investido contra os mouros sem a ajuda dos cruzados, o que provavelmente resultaria no 

insucesso da jornada, ou seja, na não conquista de Lisboa84. 

Na versão de Raimundo, Mogueime e Ouroana são os protagonistas. Ele, soldado e narrador, 

apaixona-se por ela, que, posteriormente, cede às suas investidas. De igual modo acontece com 

Raimundo e sua chefe-supervisora Maria Sara. É pertinente observar que, a figura de Mogueime é 

destacada na narrativa ficcional, enquanto na historiografia Amadis de Gaula é reconhecido herói. 

Em paralelo, Raimundo antes revisor, torna-se escritor. Portanto, estes espelhamentos reverberam a 

ressignificação de tais papéis pela metaficção.  

Por fim, cabe elucidar que não somente no plano diegético, mas também fora dele o romance 

metaficcional está propenso a refletir sobre a própria ficção, seu objeto, caracterizando-o como gênero 

autorreflexivo, autorreferente e autoconsciente de sua natureza, à luz de um viés paródico e irônico, 

sobretudo em se tratando de José Saramago, consagrado na arte da ironia, artifício que, neste romance, 

está à serviço da revisão da História pela Literatura.  

 

Considerações Finais 

 

Neste trabalho, nos propomos a realizar um estudo sobre o romance de metaficção 

historiográfica História do Cerco de Lisboa (2011), de José Saramago, que em seus elementos 

metaficcionais – autorreflexividade e espelhamento, autorreferência, autoconsciência, paródia, ironia 

etc. – sugere novas possibilidades ao passado histórico, questionando-o e relativizando-o, bem como 

problematizando a sua própria natureza ficcional, poiesis. Portanto, observar cada uma dessas 

categorias na narrativa permitiu uma melhor compreensão das relações entre Literatura e História 

num nível diegético e extradiegético,  assim como formal e temático.   

A figuração de níveis narrativos desdobrados e revelados pela ação central do romance, a 

saber, o “não” de Raimundo, confluíram para o pensamento de que as obras de metaficção 

historiográfica oferecem outras possibilidades à História, antes não vistas, senão sob um viés literário 

e metaficcional. É reescrever o passado dentro de um novo contexto, e inserir a história e a ficção no 

mesmo espaço discursivo, de modo a conferir à ficção um outro olhar e retirá-la da categoria da 

marginalização. Este novo modo de perceber a História nos permite estar em contato com diferentes 

versões da historiografia, e não mais uma verdade absoluta, indissolúvel e incontestável. Dessa 

maneira, a metaficção, sendo uma narrativa espelhada, narrativa narcisista85, pelo fato de refletir a si 

 
84 É importante saber que o momento do Cerco de Lisboa está inserido no contexto das Cruzadas. Para mais informações 

sobre o referido período histórico, sugerimos a leitura de Movimentos Cruzados: A Conquista de Lisboa (1147) no 

encontro entre as Cruzadas do Oriente e a Reconquista, de Willian Funke. 
85 Termo alegórico de Linda Hutcheon para designar a metaficção. 
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(e sobre si), contesta, questiona e relativiza o fazer historiográfico sob a perspectiva da paródia em 

tons de ironia, evocando um repensar da verossimilhança e do fazer literário. 

Por fim, cabe ressaltar que o romance de metaficção historiográfica desconstrói a imponência 

de figuras históricas sacralizadas, bem como a própria história que os emoldurou, de modo a pôr em 

evidência personagens que, considerados periféricos, como Mogueime e Ouroana, também 

participaram da História, assumindo papéis exponenciais. Isto posto, mencionamos (e reverenciamos) 

o desfile carnavalesco idealizado pela Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de 

Mangueira neste ano, cujo tema residiu no recontar da história do Brasil, sob a perspectiva das 

minorias: índios, negros e pobres; aqui, acrescento mulheres. A escola propôs uma história 

alternativa, tal como Saramago, ao nosso ver, mais do que relevante, necessária à humanidade. 
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Introdução 

 

No mundo contemporâneo marcado pelos novos tipos de relações sociais geradas através da 

globalização, velocidade e aumento de circulação de informações, a identidade torna-se não apenas 

uma questão de reconhecimento do indivíduo dentro do mundo externo, mas, também, de 

reconhecimento do indivíduo consigo mesmo, no mundo interior. José Saramago, em sua obra 

intitulada “O homem duplicado”, publicada em 2002, denuncia traços sociais definidos por esse 

mundo globalizado, contemporâneo, demarcado por novos valores que atenderão a novas 

necessidades.  

Tertuliano Máximo Afonso, personagem principal da narrativa, encontra-se em estado de 

autoquestionamento e confusão com seu Eu, que, baseando-se na definição de Freud (1930, p. 16), 

constitui-se como um sentimento seguro de nós mesmos. Ao encontrar-se em estado de duplicação 

ao longo da narrativa, fator provocado pela descoberta de um homem exatamente igual a ele, 

Tertuliano traz-nos questionamentos acerca do sentimento oceânico, conceito utilizado neste trabalho 

e definido por Freud (1930, p. 15) como “um sentimento de vinculação indissolúvel (...) com o mundo 

exterior”; e das relações sociais estabelecidas num mundo de mudanças velozes e da imagem social 

(fortalecida pelas funções sociais), definidas por Zygmunt Bauman (2014, p. 14) como categorias da 

insensibilidade moral do indivíduo, que, ao assumir uma identidade, enriquece a moral de acordo 

com o valor atribuído a esta identidade.  

Desta forma, a análise, de cunho bibliográfico, baseada no conceito de “sentimento oceânico” 

e de “Eu”, de Freud (1930), e no conceito de insensibilidade moral e imagem, de Zygmunt Bauman 
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(2014), direciona-se para o questionamento da identidade não por si só, mas em relação com o mundo 

externo e as relações sociais, observando os impactos psicológicos na personagem principal durante 

a construção da narrativa. Esta perspectiva é de suma importância para compreender aspectos que 

compõem a vida humana em sua totalidade, principalmente num período demarcado pela constante 

mudança das formas de organização social. Assim, compreender Tertuliano Máximo Afonso como 

um ser do mundo é ver-se a si mesmo, como leitor/leitora, questionando a própria identidade dentro 

desse mesmo mundo.  

Portanto, para desenvolvimento efetivo desta análise, o presente trabalho está dividido em: 

explanação da fundamentação teórica, onde os conceitos utilizados serão desenvolvidos de forma 

mais precisa; metodologia utilizada para a análise; contextualização da narrativa e seus componentes; 

análise da personagem principal e suas relações com outras personagens; e as considerações finais 

acerca da temática desenvolvida.  

 

1. Fundamentação Teórica 

 

 Considerando o indivíduo como parte componente do mundo exterior, que é repleto de 

relações sociais, podemos afirmar que o mundo interior e o mundo exterior estabelecem uma conexão 

constante, tendo em vista as mudanças ocasionadas dentro do próprio ser, provocadas por ações 

externas. Estas mudanças, implícitas nas nossas ações e nas formas de visualização dos 

acontecimentos, implicam na formação de nossa identidade. Na perspectiva de um mundo 

contemporâneo, influenciado pelas tecnologias, pela velocidade de informações e baseado em 

relações de poder mais vinculadas à imagem social, Zygmunt Bauman (2014, p. 14) defende o 

conceito de “insensibilidade moral”, que denota um “comportamento empedernido, desumano e 

implacável, ou apenas uma postura imperturbável e indiferente, assumida e manifestada em relação 

aos problemas e atribulações de outras pessoas”. Este sentimento, intensificado no mundo moderno, 

influencia nas interações humanas, em contradição à convivência em comunidade, e no processo de 

“individualização”, que implica na ausência do “nós” nas relações. 

De acordo com Bauman (2014, p. 15-16),  

  

não necessariamente ‘imoral’ em sua intenção, o processo de individualização leva a uma 

condição que não necessita de avaliação e regulação morais [...]. As relações que os 

indivíduos estabelecem com os outros têm sido descritas hoje como ‘puras’ – significando 

‘sem nós’, sem obrigações incondicionais assumidas e, assim, sem predeterminação, 

portanto, sem uma hipoteca para o futuro. O único alicerce e única razão para que a relação 

continue, como se tem dito, é a quantidade de satisfação mútua com ela obtida. 

 

Assim, a conexão estabelecida entre a sociedade e a “moral” atinge a formação da identidade, 

considerando que a moral é um qualificativo intimamente humano. Nesta perspectiva, e considerando 
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esse processo de individualização e distanciamento do “nós”, considera-se a falta de privacidade 

como subestimação  da liberação individual, ou seja, o paradoxo da necessidade de estar só num 

mundo de intensificação das comunicações. As relações humanas passam, assim, por mudanças de 

valores e interesses. As comunidades, locais destas relações, passam a serem “redes”, construídas 

individualmente e necessitadas da vontade dos indivíduos de permanecerem dentro delas. Portanto, 

as relações definidas por Bauman (2014, p. 16) como “puras” são relações de mútua insensibilidade, 

num sentimento de libertação, aspecto este encontrado na relação entre Tertuliano Máximo Afonso, 

personagem principal da obra de José Saramago, e António Claro (ou Daniel Santa-Clara), o 

duplicado.  

É a partir dessas mudanças que se obtêm, também, uma noção diferenciada de imagem e 

identidade no mundo globalizado. Ao assumir uma identidade, o indivíduo passa pelo enriquecimento 

da moral, ou seja, as coisas que não são conectadas a nós se dissociam do nosso ser e estar no mundo, 

tornando-se não tão importantes, ou até mesmo insignificantes, não pertencendo mais “à esfera de 

nossa existência e autoconcepção” (BAUMAN, 2014, p. 37). Sendo assim, a identidade, 

individualizada e isolada, encontra-se em duplicação na progressiva transformação do passado e 

reconstrução no tempo futuro:  

 

O que acontece, assim, não é o aparecimento de uma “não-pessoa”, mas algo próximo a uma 

remoção ilegal de cadáveres: uma sub-reptícia substituição de pessoa (afinal, estamos cada 

vez mais imersos, e de modo mais profundo, numa sociedade de partes separadas e numa 

progressiva ‘ciborguização’: nos recomendam (e estamos ávidos por) recompor nossas 

identidades, incluindo, para início de conversa, as biografias que as compuseram, ou não 

estamos?). Uma pessoa diferente aparece, uma pessoa que ainda tem a memória de um 

passado, embora um passado diferente, e, tal como sua antiga encarnação, ela usa a memória 

para perceber e compreender seu presente e projetar seu futuro. (BAUMAN, 2014, p. 32) 

 

A morte do anonimato, consequência da duplicação da identidade e das novas formas de 

convivência, é um aspecto presente no mundo moderno, que, mesmo com o distanciamento entre os 

indivíduos nas relações sociais, manifesta-se na imagem social. Assim, a importância dada à imagem 

social torna-se cada vez maior; é uma reconstrução da identidade para o mundo exterior, o que deve 

ser ou não exposto é baseado nas características que acrescentará às qualidades do sujeito os valores 

positivos da comunidade em que se encontra.  

A formação da identidade sofre, nessa perspectiva, um processo de interiorização, que 

compreende a passagem dos interesses vinculados ao externo para a mudança do Eu, que é interno. 

Este “Eu” é, de acordo com Freud (1930, p. 16), um “sentimento de nós mesmos”, que transmite a 

sensação de segurança. Segundo o autor,  

 

este Eu nos aparece como autônomo, unitário, bem demarcado de tudo o mais. Que esta 

aparência é enganosa, que o Eu na verdade se prolonga para dentro, sem fronteira nítida, 

numa entidade psíquica inconsciente a que denominamos Id, à qual ele serve como uma 
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espécie de fachada – isto aprendemos somente com a pesquisa, que ainda nos deve informar 

muita coisa sobre a relação entre o Eu e o Id. Mas ao menos para fora o Eu parece manter 

limites claros e precisos. (FREUD, 1930, p. 16) 

 

Sendo assim, o Eu é uma instância limitada, que atribui segurança interna da identidade, 

porém não inerte. Mesmo sob limitações, o Eu pode passar por mudanças de estágio, sobretudo os de 

duplicação, que consistem nas fases de enamoramento da vida humana. Nos estágios de 

enamoramento, o Eu quebra fronteiras entre ele próprio e o objeto de desejo. Desta forma, 

“contrariando o testemunho dos sentidos, o enamorado afirma que Eu e Tu são um, e está preparado 

para agir como assim fosse” (FREUD, 1930, p. 16). Não chega a ser considerado um estado 

patológico, apesar de movido pelas sensações.  

Atrelado ao mundo exterior, o sentimento do Eu não se desenvolve tão rapidamente. Apenas 

na fase adulta este Eu se separa do mundo exterior. Nestas condições, a necessidade do surgimento 

do Eu-de-prazer aumenta, compreendendo as sensações de prazer e desprazer; nesse estado, o 

indivíduo passa por um processo de recolhimento e medo do desconhecido, ou o desejo de confronto 

para extingui-lo. Deste aspecto, presente na relação entre os duplicados da obra de José Saramago, 

surge o sentimento oceânico, definido por Freud (1930, p. 14-15) como 

um sentimento que ele gostaria de denominar de ‘eternidade’, um sentimento de algo 

ilimitado, sem barreiras, como que ‘oceânico’. Seria um fato puramente subjetivo, não um 

artigo de fé; não traz qualquer garantia de sobrevida pessoal, mas seria a fonte da energia 

religiosa de que as diferentes Igrejas e sistemas de religião se apoderam, conduzem por 

determinados canais e também dissipam, sem dúvida. Com base apenas nesse sentimento 

oceânico alguém poderia considerar-se religioso, ainda que rejeitasse toda fé e toda ilusão.  

 

Banhado nesse sentimento, o indivíduo estabelece uma comunhão com o mundo, o que pode 

implicar em confusões de identidade, tendo em vista os momentos de necessidade de isolamento 

pessoal. A morte do anonimato e a individualização constituem dificuldades do Eu em suas relações 

sociais, podendo causar um desligamento do Eu do mundo externo, seja vagando por situações 

hipotéticas ou conclusões que não existem na realidade. É partindo “da ausência de limites e da 

ligação com este todo” (FREUD, 1930, p. 19) que a sensação de pertencimento atinge a identidade, 

implicando no questionamento da finalidade da vida, a felicidade.  

Assim, as condições de felicidade são mais inacessíveis que as de infelicidade. O sofrimento 

ameaça o indivíduo a partir do próprio corpo, completamente vinculado ao mundo como um todo; do 

mundo externo, que impõe forças sobre quem nos tornamos; e das relações com outras pessoas 

(FREUD, 1930, p. 31). Portanto, esses são os três pilares da formação da identidade, todos vinculados 

ao nível social das relações que compõem o mundo e atingem na formação da identidade.  

 

2. Metodologia 
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O presente trabalho foi desenvolvido a partir da leitura da obra de José Saramago, “O homem 

duplicado” (2002), e da análise da categoria “identidade”. A pesquisa é de cunho teórico e 

bibliográfico, tendo como principais fundamentações teóricas os conceitos de “sentimento oceânico” 

e “Eu”, desenvolvidos por Freud (1930), e insensibilidade moral e imagem, discutidos por Zygmunt 

Bauman (2014).  

 

3. Aspectos da narrativa 

 

 “O homem duplicado” (2002) gira em torno da vida de Tertuliano Máximo Afonso, um 

professor de história que descobre a existência de um homem exatamente igual a ele. Insatisfeito com 

o decorrer de sua vida e com os acontecimentos cotidianos, apenas focado no trabalho e numa rotina 

pré-planejada e inflexível, Tertuliano aceita a recomendação de um colega de trabalho e assiste a um 

filme que mudará sua vida inteira. Neste filme, encontra um ator exatamente igual a ele quando mais 

novo, comprovando, pelo ano de produção do filme, que este ator poderia estar com a mesma 

aparência que ele no momento presente. A partir daí, inicia sua busca pelo duplicado, pondo em 

questão sua própria identidade, chegando a não conseguir diferenciar-se entre um ou outro.  

A voz narrativa, onisciente, estabelece uma relação mais estreita com o/a leitor/leitora, 

oferecendo pistas a respeito do desfecho da narrativa e pondo em questão os pensamentos das 

personagens, além de opinar a respeito de certos aspectos da narrativa, como o ambiente no qual se 

passa:  

É a altura de informar aqueles leitores que, ajuizando pelo caráter mais que sucinto das 

descrições urbanas feitas até agora, tenham criado no seu espírito a ideia de que tudo isto se 

está a passar numa cidade de tamanho mediano, isto é, abaixo do milhão de habitantes, é a 

altura de informar, dizíamos, que, muito pelo contrário, este professor Tertuliano Máximo 

Afonso é um dos cinco milhões e pico de seres humanos que (...) vivem na gigantesca 

metrópole que se estende pelo que antigamente haviam sido montes, vales e planícies (...). 

(SARAMAGO, 2008, p. 63)  

 

Esta voz narrativa, que já tem conhecimento do desenrolar da história, é o primeiro a revelar 

o nome do filme que muda a vida de Tertuliano, intitulado “Quem Porfia Mata Caça”. Tertuliano, 

atordoado com a nova descoberta, passa a alugar todos os filmes da mesma produtora, na esperança 

de achar o nome do ator. À medida que assiste aos filmes, sua sensação de desdobramento aumenta 

cada vez mais, como explícito na obra: “neste momento, Tertuliano Máximo Afonso passou a ser 

aquele actor de quem ignoramos o nome e a vida, o professor de História do ensino secundário já não 

está aqui, esta casa não é sua, tem definitivamente outro proprietário a cara do espelho” 

(SARAMAGO, 2008, p. 31). Esta sensação é o primeiro indício da duplicação de sua identidade, 

momento no qual Tertuliano passa a questionar até mesmo sua existência.  
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Das personagens que compõem a narrativa, podemos destacar Tertuliano Máximo Afonso, 

caracterizado como um homem sério e focado em seu trabalho, um pouco melancólico e inseguro; 

Maria da Paz, que se relaciona com Tertuliano, acreditando viver os melhores últimos seis meses de 

sua vida, mas sem ter conhecimento da falta de interesse do companheiro; Daniel Santa-Clara, que 

funciona como uma identidade social, uma segunda personalidade do ator António Claro; o próprio 

António Claro, ator que é o duplicado de Tertuliano; Helena, a esposa do ator; e o Senso-comum, que 

se apresenta como personagem na obra e influencia nas decisões de Tertuliano, chegando, inclusive, 

a aconselhá-lo.  

Estas personagens, associadas ao momento presente da vida de Tertuliano Máximo, 

influenciarão no questionamento de sua identidade. Desta forma, é importante ressaltar o peso das 

funções sociais exercidas por cada uma (por exemplo, na situação de duplicação há um professor de 

História que não tem um reconhecimento tão exorbitante e um ator que chega a utilizar outra 

identidade, pois tem uma imagem social a zelar) e como, durante a narrativa, estas relações provocam, 

a partir das funções, a valorização da imagem social dentro do mundo da morte do anonimato e da 

individualização, provocando inseguranças no Eu em relação ao externo.  

 

4. Tertuliano e António Claro: duplicação da identidade 

 

Ao falarmos das relações sociais dentro de um mundo de intensificação dos meios de 

comunicação, consideramos que o processo de individualização aumenta no decorrer do tempo, ao 

passo que a morte do anonimato para a preservação de uma imagem social também. Segundo Bauman 

(2014, p. 15), o processo de individualização passa pela noção de “necessitar mais espaço”, ou seja, 

o indivíduo, vivendo em comunidade, passa a isolar-se do mundo, fugindo das estreitas relações. 

Porém, mesmo com o processo de individualização, a imagem social e o declínio da privacidade 

continuam fazendo parte do indivíduo contemporâneo. A imagem, diretamente ligada às funções 

sociais, é extremamente seletiva e põe em evidência as qualidades valorizadas num dado momento.  

Tertuliano Máximo Afonso, professor de história, com baixo salário e nenhum destaque 

social, possui um duplicado que trabalha com cinema, chegando a utilizar um nome artístico, além 

de possuir mais bens. António Claro, o ator, é a representação da imagem social valorizada, uma 

“melhor” duplicação daquele ser que já existe e que não obteve o mesmo sucesso. Podemos afirmar 

que a ausência da privacidade atrelada à individualização, neste processo de duplicação, causa o 

mesmo efeito do enamoramento do Eu (FREUD, 1930, p. 16), no qual, ao admirar-se com este outro 

indivíduo, Eu e Tu passam a ser um só. Assim, “Tertuliano Máximo Afonso passou a ser aquele actor 

de quem ignoramos o nome e a vida, o professor de História do ensino secundário já não está aqui, 
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esta casa não é sua, tem definitivamente outro proprietário a cara do espelho” (SARAMAGO, 2008, 

p. 31). 

A gravidade do processo de duplicação em relação à privacidade e à individualização é tanta, 

que António Claro, ao receber o contato de Tertuliano, encontra-se ao mesmo tempo em fúria e em 

choque. Ao encontrarem-se, a reação de Tertuliano é de completa imersão no mundo externo:  

Quando pela primeira vez olhou a sua nova fisionomia sentiu um fortíssimo impacte interior, 

aquela íntima e insistente palpitação nervosa do plexo solar que tão bem conhece, porém, o 

choque não tinha sido o resultado, simplesmente, de se ver distinto do que era antes, mas sim, 

e isso é muito mais interessante se tivermos em conta a peculiar situação em que tem vivido 

nos últimos tempos, uma consciência também distinta de si mesmo, como se, finalmente, 

tivesse acabado de encontrar-se com a sua própria e autêntica identidade. Era como se, por 

parecer diferente, se tivesse tornado mais ele mesmo. [...] Queria um retrato cuidado, que lhe 

desse gosto guardar e contemplar, uma imagem que pudesse dizer a si mesmo, Este sou eu. 

(SARAMAGO, 2008, p. 146) 

 

Seu conflito interno e a necessidade de, ao mesmo tempo, expor-se e esconder-se são sempre 

direcionados à imagem que os duplicados passariam, como bem explicitado num diálogo entre 

Tertuliano e António Claro: “Considerar-nos-iam como casos teratológicos, Ou como fenômenos de 

feira, E isso seria insuportável para ambos, Nada mais exacto, Ainda bem que estamos de acordo, Em 

algo teria de ser, Boas tardes, Boas tardes.” (SARAMAGO, 2008, p. 197). Ao mesmo tempo que há 

a necessidade de esconder-se do mundo, prevalece a necessidade da atenção de outras pessoas: “que 

venha Helena, é tudo quanto pede, que Helena entre por aquela porta e me veja, que alguém possa 

testemunhar que ousei vir aqui, no fundo é só isso o que quer, um testemunho” (SARAMAGO, 2008, 

p. 237). 

Desta forma, as relações de identidade entre Tertuliano e seu duplicado intensificam a noção 

de pertencimento ao mundo, chegando ao ponto de sentirem a necessidade de aniquilação desta 

duplicação. O questionamento acerca do seu Eu, sentimento seguro de si mesmo e que afeta 

diretamente na identidade (FREUD, 1930, p. 16), está presente nas sensações de Tertuliano: “[...] 

estar na frente de um estranho nunca visto antes e por um instante sentir-se duvidar de quem era um 

e de quem era o outro” (SARAMAGO, 2008, p. 231). O autoquestionamento e a ausência de 

pertencimento do mundo, do sentimento oceânico, resultam nas primeiras sensações do Eu-de-prazer, 

que constitui um incentivo para que o Eu se desprenda das massas das sensações e reconheça o mundo 

exterior (FREUD, 1930, p. 18). A sensação de encontrar o duplicado leva Tertuliano ao isolamento 

do mundo: “compreendeu que estava a precisar de uma pausa, um intervalo de descanso, nem que 

fosse uma semana ou duas, o tempo de chegar a resposta da produtora, um período em que fizesse de 

conta que nunca tinha visto Quem Porfia Mata Caça nem o empregado da recepção do hotel” 

(SARAMAGO, 2008, p. 117).  

É necessário destacar que Tertuliano possui uma relação estreita com o Senso-comum, que se 

manifesta como uma personagem na narrativa. Considera-se uma personagem por ter características 
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e opiniões próprias, mesmo estando, todo ele, dentro da mente da personagem principal. Na maioria 

das vezes, a necessidade de reafirmação da identidade por parte de Tertuliano resulta em diálogos 

com o Senso-comum, que sempre tenderá a uma resposta equivalente à opinião pública:  

Eu, ao menos, sou professor de História, murmurou. Uma declaração assim, que 

acintosamente tinha pretendido determinar e enfatizar a sua superioridade, não apenas 

profissional, mas também moral e social, em relação à insignificância do papel da 

personagem, estava a pedir uma resposta que repusesse a cortesia no seu devido lugar, e essa 

deu-a o senso comum, com ironia que nele não é habitual, Cuidado com a soberba, 

Tertuliano, repara que tens andado a perder não sendo actor [...]. [...] além disso, meu caro, 

tão certo como chamar-me eu Senso Comum, obrigar-te-iam a mudar de nome, nenhum actor 

que se preze ousaria apresentar-se em público com esse ridículo Tertuliano [...]. 

(SARAMAGO, 2008, p. 79)  

Conheces aquele tipo, quem é, perguntou o senso comum, É o homem com quem estive a 

falar, o António Claro, o Daniel Santa-Clara, o original de que eu sou duplicado, julguei que 

o tivesses reconhecido, Não posso reconhecer uma pessoa a quem nunca tinha visto antes, 

Ver-me a mim, é a mesma coisa que vê-lo a ele, Mas não por trás de uma barba dessas, Com 

a conversa esqueci-me de a tirar, pronto, já está, que tal me encontras agora, O carro dele é 

mais potente que o teu, Muito mais, Desapareceu num instante [...]. (SARAMAGO, 2008, p. 

199)  

 A presença do Senso-comum na vida de Tertuliano é significativa, pois comprova sua 

necessidade de atendimento aos valores externos. É, também, uma forma de poder do espaço público 

sobre a vida privada, como afirma Bauman (2014, p. 100):  

O espaço público, conhecido antiga Grécia como ágora, tornou-se no século XXI cada vez 

mais um eufemismo para banheiro [...]. Hoje, os debates públicos não passam de compilações 

de avaliações e experiências privadas, facilmente reconhecíveis e observadas e comentadas 

por pessoas privadas. Estas últimas são transformadas, apenas por um momento, em figuras 

públicas [...].Essa simulação da esfera pública, construída e demolida instantaneamente, 

convence os extras desta vida de que eles também são vistos, ou seja, de que existem – ainda 

que por um curto período [...]. 

 

Sendo assim, a narrativa opera com as relações de identidade existentes entre as personagens 

que a compõem, a destacar, também, a função de Maria da Paz, que se relaciona com Tertuliano e o 

auxilia na busca do seu duplicado, expressa em sua fala: “Ali, meu nome não foi mais que uma 

máscara, a máscara do teu nome, a máscara de ti” (SARAMAGO, 2008, p. 148). Desta forma, 

podemos dizer que as relações de identidade operam da seguinte forma:  

a) Tertuliano e Daniel Santa-Clara:  

“(...) hoje, agora mesmo, a esta hora da madrugada, a igualdade se mantenha, como se uma 

mudança em mim tivesse de ocasionar a mesma mudança nele (...). Serei mesmo um erro, 

perguntou-se, e, supondo que efetivamente o sou, que significado, que consequências para 

um ser humano terá saber-se errado. [...] Um de nós é um erro. (SARAMAGO, 2008, p. 24-

25). 

 

b) Tertuliano e António Claro: “Vai-lhe acontecer o mesmo que a mim, de cada vez que se 

olhar num espelho nunca terá a certeza de que se o que o está vendo é a sua imagem virtual, 

ou a minha imagem real, Começo a pensar que tenho estado a falar com um louco” 

(SARAMAGO, 2008, p. 158).  
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Ao passo que, de acordo com o próprio narrador, “esquece esse leitor atento o que já por várias 

vezes foi assinalado no curso deste relato, isto é, que assim como Tertuliano Máximo Afonso é, a 

todas as luzes, o outro do ator Daniel Santa-Clara, assim também o ator Daniel Santa-Clara, embora 

por outra ordem de razões, é o outro de António Claro” (SARAMAGO, 2008, p. 169).  

 

Considerações Finais 

 

Partindo da perspectiva da análise da formação da identidade em “O homem duplicado” 

(2002), podemos ressaltar que a contemporaneidade é expressa na obra do ponto de vista do 

indivíduo, que, dando-se conta da morte de seu anonimato e de sua individualização (valores do 

mundo moderno), passa por um processo de autoquestionamento e fuga do mundo, ao passo que sua 

existência passa a depender da existência do outro indivíduo.  

Mesmo com a necessidade mútua, o desfecho da narrativa dá-se de forma trágica, na qual a 

vontade de António Claro de aniquilar Tertuliano ultrapassa os limites das sensações, passando para 

a realidade e tendo como consequência a própria morte ao tentar assumir a identidade do duplicado. 

A morte de António Claro, enquanto assume a identidade de Tertuliano, resulta na troca de 

identidades, onde este último, ainda vivo, perde sua autonomia e sua existência social e torna-se o 

outro.  

Sendo assim, é fundamental reconhecer a realidade do mundo exterior como um espaço de 

relações sociais em constantes mudanças, e que, além disto, relações baseadas em papéis exercidos. 

Na obra de José Saramago, a nossa realidade como indivíduos deste mundo é transmitida de forma 

interna e externa, ou seja, percebemos as influências que o mundo externo tem sobre a formação de 

nossa identidade.  

Nesta perspectiva, esta pesquisa tem a importância de fazer-nos refletir, como leitores, nossa 

própria existência, bem como analisar que tipos de relações e quais valores estamos dando mais 

importância dentro do mundo globalizado. A imagem social, tão forte no nosso dia-a-dia, influencia 

na nossa sensação de pertencimento, tornando-nos passíveis de criar inúmeras identidades para 

atender às necessidades efêmeras, mas que chegam a ultrapassar os limites do nosso Eu. Portanto, a 

duplicação é um processo constante num mundo de inúmeras identidades, ou seja, o mundo 

contemporâneo e demarcado pela velocidade das sensações.  
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Introdução 

 

Por muito tempo as imagens presentes nos livros destinados para o leitor infantil não eram 

vistos com bons olhos, e por muitas pessoas chegaram a ser consideradas como mecanismo que 

dificultava a formação do leitor do código escrito, acreditando que as imagens deixaria esse leitor 

desinteressado pela leitura da escrita. Com o tempo, as imagens que compõem os textos literários 

infantis começam a ganhar espaço e importância na formação do leitor. Pois, começaram a perceber 

que as imagens se relacionavam com o texto verbal, e por muitos momentos trazia para o leitor 

informações que não estavam presentes na escrita, e que enriqueciam a compreensão do leitor.  

Para desenvolvimento deste artigo temos como objetivo a análise do diálogo existente entre o 

texto verbal e a ilustração no livro infantil, considerando que este é fundamental para a formação 

leitora crítica e reflexiva da criança. Para tanto, analisaremos as representações dos personagens e a 

configuração dos temas nos livros O guarda-chuva do vovô (2008) da autora Carolina Moreyra e 

ilustração de Odilon Moraes e Vovô (2011), do autor e ilustrador John Burningham. Para 

fundamentação sobre literatura infantil utilizamos Aguiar (2001) e Colomer (2007), sobre formação 

de leitores literários Cademartori (2010), Tinoco e Sterphani (2016), sobre imagem e livro infantil 

nos embasamos em Ramos (2013), Nikolajeva e Scott (2011)  e Tavares (2018), entre outros.  
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 O artigo se desenvolverá da seguinte maneira: no primeiro momento, trataremos ligeiramente 

da literatura destinada ao leitor infantil e da sua importância na formação do leitor literário; no 

segundo momento, destacaremos a relevância da ilustração, e sua relação com o texto verbal no texto 

infantil; no terceiro e último momento, apresentaremos a análise de dois livros infantil. 

 

1 Literatura Infantil e a formação do leitor literário 

 

A literatura infantil surge no Brasil através das adaptações de textos clássicos e retomados das 

histórias contadas pelos irmãos Grimm e por histórias de aventuras, que inicialmente foram pensadas 

para o público adulto e só depois adaptadas para o leitor criança. Com as produções de Monteiro 

Lobato, (sendo esse o primeiro autor brasileiro de textos destinados primordialmente para o leitor 

criança) a criança passa a ser reconhecida como sujeito que precisa ser pensada diante de suas 

peculiaridades.  

 Quando pensamos em literatura destinada ao público infantil, de imediato a relacionamos com 

o espaço escolar, pois, na fase de formação deste novo leitor, é a escola, em muitos casos, antes 

mesmo da família, a responsável em mediar a relação entre o leitor e a leitura literária, é neste 

ambiente que geralmente a criança vivência suas primeiras experiências como leitor que se encanta e 

faz relação de suas vivencias com  a narrativa, com os personagens, e etc, apresentada pelo professor. 

Logo, pensamos nas significativas contribuições que este gênero possibilita no processo de formação 

da criança pequena que encontrasse no momento de desenvolvimento cognitivo, sobretudo de 

aquisição do código escrito e leitor. Neste sentido AGUIAR (2004) afirma que, 

a obra infantil é aquela que, enquanto diverte a criança, oferece esclarecimento sobre 

ela mesma, favorecendo o desenvolvimento da sua personalidade. O livro infantil, 

assim, apresenta significados em vários níveis diferentes, enriquecendo a existência 

da criança. Através da leitura, ela vê representados no texto, simbolicamente, 

conflitos que enfrenta no dia-a-dia e encontra um final feliz (AGUIAR, 2004,p. 

18). 

 

 Neste sentido, compreendesse que quando o sujeito tem a oportunidade de vivenciar o contato 

direto com os textos literários desde a educação infantil, a chance desta criança tornasse um leitor 

literário é consideravelmente ampliada. Para tanto, é de extrema importância destacar o papel do 

professor/mediador durante este contato inicial de conhecimento, encantos e descobertas do gênero 

literário, e que quando apresentada com foco no estético, na ampliação de conhecimento de mundo, 

desconsiderando a ênfase na abordagem metodológica do pedagogizante/utilitarismo, certamente a 

chance de tornasse não só leitor de textos, mas também de mundo, de atribuir e dar significados de 

forma critica e reflexiva aos acontecimentos e paradigmas que regem nossa sociedade como um todo 

só aumenta consideravelmente.   
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 Atualmente, ainda nos deparamos com um ensino de leitura baseado em  metodologia 

retrograda, que ver o ensino de leitura apenas como meio de decodificação do código escrito. Em 

junção com este ensino arcaico, percebemos que as escolas permanecem na corrida para atingir as 

metas propostas por programas governamentais, para elevar os índices de letramento dos alunos, o 

que de certo modo acaba negligenciando uma metodologia pautada na formação de um leitor 

autônomo. 

  Diante do disto, como compreendemos a importância das contribuição do professor/mediador 

para a formação do leitor competente, pois quando o professor/mediador desenvolve um trabalho com 

planejamentos de atividades, que  possibilita  ao leito a capacidade de visualizar o mundo com outros 

olhos e de construir seus próprios significados. Assim, o professor/mediador, toma pra si a 

responsabilidade de assessorar, guiar, auxiliar o aluno “no procedimento de compreensão leitora de 

um texto. [...], seja por meio de pistas, questionamentos, sugestões ou instigações, fazer inferências 

até o ponto de vista em que o leitor possa agir por si só, ganhar autonomia naquela trilha” (TINOCO 

e STEPHANI, 2016, p.108). 

 Compreendendo que o texto literário destinado ao público infantil é parte essencial no 

processo de formação leitora da criança, e neste sentido, defendemos a relevância de uma formação 

que evidência, além do ensino de decodificação do código escrito, a formação pautada na leitura por 

imagens, pois além de possibilitar que este pequeno leitor compreenda as relações estabelecidas entre 

código escrito e as imagens, o leitor poderá primordialmente desenvolver com autonomia a leitura 

das imagens presentes nos livros infantis, pois assim como o código escrito, as imagens presentes nos 

livros têm um papel importantíssimo na narrativa e por muitas vezes assumi o papel do protagonista, 

daí a necessidade de um ensino que também evidencie a leitura de imagens. 

 

2 A ilustração no texto literário infantil 

 

 

O livro de literatura infantil nem sempre trouxe a relação entre a ilustração e a palavra, de 

forma específica e como característica comum à sua constituição, no entanto é contínua e crescente a 

discussão sobre o papel da ilustração nas obras de literatura para crianças. Segundo Camargo (2004), 

para entendermos o conceito de ilustração como uma linguagem que constitui uma relação com o 

texto, por vezes, mais plurissignificativa do que apenas a descrição referencial, é preciso avaliar a 

relação entre texto verbal e imagem a partir de dados coerentes, assim, “abre-se para o ilustrador um 

amplo leque de possibilidades de convergência com o texto, que não limita a exploração da linguagem 

visual, mas, ao contrário, pode incentivá-la” (p. 4). Camargo, escritor e ilustrador, em seu livro 

Ilustração do livro infantil (1995) confere, apoiado nas funções da linguagem de Roman Jakobson, 

oito funções à ilustração: representativa, descritiva, narrativa, simbólica, expressiva, estética, lúdica, 
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conativa, metalingüística, fática e de pontuação. Muito mais do que apenas ornar ou elucidar o texto, 

a ilustração pode, assim, representar, descrever, narrar, simbolizar, expressar, brincar, persuadir, 

normatizar, pontuar, além de enfatizar sua própria configuração, chamar atenção para o seu suporte 

ou para a linguagem visual. É importante ressaltar que raramente a imagem desempenha uma única 

função, mas, da mesma forma como ocorre com a linguagem verbal, as funções organizam-se 

hierarquicamente em relação a uma função dominante. Essas funções compreendem uma percepção 

de que a ilustração de um texto condensa muitas possibilidades de diálogo entre o que está escrito e 

a imagem visual, carregando as leituras do texto de significados, narrando ações, usando de 

metalinguagens visuais ou simplesmente anunciando seu início ou fim. O aspecto que parece mais 

significativo, nesse encontro entre imagem e texto é a percepção da forma como dialogam texto e 

imagem, sem que haja o predomínio de um sobre o outro. Nesse caso, então, realizar a leitura é 

proceder à investigação do diálogo entre a ilustração e o texto. Para Luis Camargo (2004, p.3), “a 

relação entre ilustração e texto pode ser denominada coerência intersemiótica”, que o autor empresta, 

de forma ampliada, do conceito de coerência textual. Essa coerência intersemiótica é a relação de 

convergência estabelecida a partir de graus de coerência: a convergência, o desvio e a contradição. 

Analisar os aspectos dessa coerência incide na verificação de como e quanto uma ilustração converge 

para os significados do texto, dele se desvia ou o contradiz. Essa perspectiva adotada pelo ilustrador 

é de coerência também no entendimento da relação entre imagem/ilustração e texto. Não há, segundo 

o autor, ganho estético quando um dos textos suplanta o outro. A idéia de coerência intersemiótica 

perpassa a noção de interligação entre as linguagens e, assim, de construção do diálogo.  

Deparamo-nos, desse modo, com um confronto entre essas funções para a imagem do texto 

infantil: uma pedagógica, que define para a ilustração a explicação do texto escrito, e outra lúdica, 

que amplia o significado do texto e atravessa os sentidos possíveis esboçados nas cores e traços. 

Podemos entender que tanto Luis Camargo define sua perspectiva a partir do entendimento da 

ilustração como uma forma de aproximação com a arte visual e como uma linguagem que possui um 

significado – possível de ser lido e analisado, sem diminuir ou ancorar suas afirmações em hierarquias 

entre as linguagens verbal e visual dos elementos do livro infantil. Em alguns casos, é a ilustração 

que inicia o jogo de sentidos, em outros, o texto. Os autores propõem a leitura a partir desses pontos, 

mas sem restringir a possibilidade de construção de significados.  

Nikolajeva e Scott (2011) discutem a partir das características específicas da narrativa visual 

as possibilidades de desenvolvimento de uma tipologia para distinção das relações estabelecidas entre 

texto e imagem no livro infantil. As autoras partem da consideração que essas seriam duas formas 

distintas de linguagem, que operam juntas na construção da comunicação e criam sentidos distintos 

a depender do grau de contraponto que apresentem, e, assim, os sentidos do livro ilustrado seriam 

perceptíveis segundo os níveis de interação entre texto e imagem.  
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Para tanto as autoras retomam alguns distinções, entre elas destacamos a categorização de um 

espectro que apresenta em uma ponta o livro ilustrado como um livro com pelo menos uma imagem 

em cada página dupla e o livro sem palavras no extremo oposto. Do espectro proposto por Nikolajeva 

e Scott (2011) resultado o entendimento das relações entre palavra e imagem, teríamos então, uma 

grande parte dos livros ilustrados na primeira categoria denominada como simétrica, harmônica ou 

complementar e uma segunda categoria que se estabelece pelo reforço ou pelo contraponto. No 

primeiro conjunto estão as relações em que palavra e imagem preenchem suas respectivas lacunas, 

ou seja, complementam-se, sem nada para a imaginação do leitor, que resulta em um pólo passivo 

nesse caso; a mesma relação se repete quando palavra e imagem referem-se à mesma lacuna de forma 

simétrica. Apenas no caso em que palavras e imagens incidem sobre informações de maneira a 

preencher lacunas alternativamente ou quando se contradizem podemos encontrar diversidade de 

leitura e interpretações. Dessa forma, partimos metodologicamente das variedades de contraponto 

apresentadas a partir de Nikolajeva e Scott (2011):  

Endereçamento: lacunas textuais e visuais são deliberadamente deixadas para serem 

preenchidas de maneiras diferentes pela criança e pelo adulto; No estilo: as palavras podem 

ser irônicas e as imagens não irônicas, e vice-versa; No gênero ou modalidade: as palavras 

podem ser realistas e as imagens sugerirem fantasia; Justaposição: encontramos duas ou mais 

histórias visuais paralelas; Na perspectiva ou ponto de vista: contraponto entre quem está 

falando (palavra) e quem está vendo (imagem); Na caracterização: palavras e imagens podem 

apresentar personagens de maneiras diferentes e contraditórias, criando ambigüidades; 

Natureza metafictícia: as palavras podem expressar noções que não conseguem ser retratadas 

em imagens, (...) possibilidades de enquadramento múltiplo e uso de peritextos; No espaço e 

no tempo: enquanto as palavras podem apenas descrever dimensões espaciais, as imagens 

podem explorar e jogar com elas de maneira ilimitada. (NIKOLAJEVA e SCOTT, 2011, p. 

43-45) 

 

Nessa categorização, interessa-nos as diversas interações possíveis entre palavra e imagem 

e perceber que essas relações não ocorrem de maneira hierárquica, o livro que apresenta determinado 

contraponto não é mais bem realizado que outro que apresenta outra possibilidade são variedades do 

espectro que partem da variedade de contraponto. Dessa forma, considerando, que encontramos “os 

casos mais estimulantes de contraponto entre texto e imagem”. Vejamos como essas relações se 

estabelecem nas representações dos personagens e na configuração dos temas nos livros O guarda-

chuva do vovô (2008) da autora Carolina Moreyra e ilustração de Odilon Moraes e Vovô (2011), do 

autor e ilustrador John Burningham. 

 

3 Análise dos livros 

 

Como vimos no livro ilustrado o texto visual funciona como o elemento plástico e narrativo 

que conta a história e o seu funcionamento garante o entendimento do enredo, sem dependência do 

texto escrito. A partir desse entendimento, desenvolveremos considerações sobre O guarda-chuva do 

vovô (2008) da autora Carolina Moreyra e ilustração de Odilon Moraes e Vovô (2011), do autor e 

ilustrador John Burningham. Nos dois enredos o tema proposto é o momento de ausência dos avôs 
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após a morte. As histórias estão dispostas em páginas duplas, sem margens e sem fundo, os enredos 

se estabelecem através de jogos metonímicos e metafóricos de representação dos personagens e de 

suas ausências. Curiosamente, as duas narrativas apresentam o par neta e avô, e de saudades não ditas 

no texto, mas, imensamente representadas nas imagens.   

O livro de Moreyra e Moraes se apresenta em 36 páginas, de dimensões concisas 22cm x 

19cm, capa cartão simples, brochura, guardas em preto, paleta de cores em tons ocres e pastéis, com 

nuances de volume sugeridos pela variação de tonalidades. O conjunto estético é minimalista (mínino 

de elementos, cores e traços) e segue essa proposta centrada em índices e na sugestão do tema e 

sentimentos. Como em outras obras da dupla, há sempre uma delicadeza em expor os acontecimentos, 

os espaços e as pessoas.  

 

Figura 1 – O guarda-chuva do vovô (2008) 

  

Fonte Moreyra e Moraes, 2008. 

 

No enredo de Carolina Moreyra uma neta se pergunta por que seu avô não sai do quarto. A ação 

narrativa transcorre na casa dos avôs e em visitas nesse ambiente. Destaca-se o fato da menina brincar 

embaixo da janela do quarto do avô, esperando que ele apareça para reclamar do barulho. Na 

perspectiva da criança, explicitada no texto, “o vovô morava na casa da vovó”. O entendimento de 

que o avô está morrendo não fica claro para a menina. No texto é sugerido pelas imagens (Figura 2) 

e depois confirmado pelo presente que a menina ganha o guarda-chuva:”Começou a chover e ela me 

deu um guarda-chuva. – O guarda-chuva do vovô! – eu falei. Mas ninguém disse nada.”. 

Posteriormente temos a última sequência de ações da narrativa: “Quando chove, as janelas ficam 

todas fechadas, os jardins ficam molhados e não podemos brincar lá fora. Muita gente não gosta 

quando chove...mas eu fico feliz, porque sei que o vovô também está” (Moreyra e Moras, 2008): 

Figura 2 – O guarda-chuva do vovô (2008) 
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Fonte Moreyra e Moraes, 2008. 

Na obra de Moreyra e Moraes o contraponto na perspectiva se estabelece desde a apresentação 

de uma personagem que conta a história, a neta, e o que a imagem apresenta. Dessa maneira, quem 

está lendo as imagens acompanha a narrativa em seus momentos de simetria, vários pontos estão no 

texto e na ilustração. Assim vai sendo construída a despedida do avô, a menina conta a partir de sua 

perspectiva. Não há uma tristeza na sua narrativa dos fatos, o que se destaca é a ausência do avô, 

agora presente de forma referenciada no guarda-chuva. A relação afetiva existe, embora seja 

percebida por uma distância estabelecida pelos momentos do avô doente. Mesmo assim, ainda temos 

uma marca dessa relação na imagem final do vovô brincando com o guarda-chuva.  

O livro de John Burningham, com tradução de Claudio Alves Marcondes, com 32 páginas, e 

dimensões horizontais 21,6 x 27 cm, capa cartão simples, brochura, guardas em branco fosco, paleta 

de cores em tons claros e pastéis, com mínima variação de volume e tonalidades. A linha estabelecida 

pelo lápis de cor e segue uma perspectiva centrada em índices e na concentrada nos sentimentos dos 

personagens.  

Figura 3 – Vovô (2011) de John Burningham 

  

Fonte: John Burningham, 2011. 

A narrativa de John Burningham, diferentemente do enredo de Carolina Moreyra, apresenta o 

cotidiano intenso de uma neta e seu avô. A ação narrativa transcorre em vários espaços, praia, jardim, 

sala, estufa, em cada um desses lugares os dois estão sempre em diálogo. A linguagem utilizada é 

bastante simples e trata adequadamente do discurso da criança. As páginas à direita são coloridas, 

enquanto os desenhos em preto e branco se apresentam nas páginas da esquerda. As possibilidades 

de leitura para essa composição são várias desde a associação à passagem do tempo, preferências e 
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características dos personagens. Não temos a voz do avô no texto, então é necessário perceber nas 

relações de contraponto como é possível que ele responda as indagações da menina. Por exemplo, no 

momento em que a menina afirma: “Vovô não pode sair para brincar”. A imagem traz alguns índices 

da razão/resposta. Vovô está doente, na página em traços em preto e branco temos, em cima de uma 

mesinha, uma bolsa d’agua, frascos de remédio e um termômetro. Na última cena, a página dupla nos 

traz a menina, em preto e branco, e apenas uma poltrona na página em cores. Sem texto e como olhar 

saudoso da neta...em direção ao vazio da poltrona, a notícia da morte do avô chega pelo vazio que se 

estabelece na ausência dele.  

Figura 4 – Vovô (2011) de John Burningham 

 

Fonte: John Burningham, 2011. 
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Considerações Finais 

 

 Os resultados das análises das imagens e suas relações com o texto mostram que os 

elementos gráficos dispostos no livro ilustrado constroem significados abertos a investigação do 

leitor, no entanto, só podem ser relacionados na medida em que sejam considerados em conjunto e 

percebidos como fundamento da narrativa e não apenas como referências ao texto fonte.  

Nos casos analisados a ilustração estabelece relações com o texto escrito. Nas duas obras é 

possível perceber que para a construção dos sentidos há uma relação de coerência intersemiótica. 

Uma vez que, segundo Camargo, “pelo fato de articular dois sistemas semióticos: as linguagens 

verbais e visuais” o livro ilustrado possibilita a leitura dessas duas linguagens. Por sua vez, 

considerando Nikolajeva e Scott (2011), para as duas obras temos relações de simetria, pois os 

sentidos produzidos são mais complementares e simétricos, assim, ora a ilustração repete a 

informação do texto escrito sem acréscimos, ora há uma informação que existe apenas na imagem. 

Nos dois casos estudados apenas atentando para a ilustração é possível compreender a morte dos 

avôs. Além disso, a relação metonímica entre os objetos do guarda-chuva e da poltrona marcam a 

ausência dos personagens velhos. Obviamente, há nisso uma escolha do projeto gráfico, no uso das 

cores e na proposta de comunicação entre obra e leitor. A imagem não irá corresponder a todos os 

detalhes anunciados no texto, nem que haja uma tradução visual, uma vez que cada elemento guarda 

suas devidas características. O que se faz necessário é atentar para o fato de que a ilustração é um 

elemento do livro infantil carregada de sentidos. A relação entre imagem/ilustração e texto não precisa 

ser repetitiva e explicativa, mas necessita estabelecer um diálogo no qual seja possível a exploração 

dos recursos disponível ao leitor, para incentivá-la na construção dos vários sentidos possíveis nessas 

duas linguagens. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

O cinema e a literatura, duas artes tem relações antigas. Enquanto uma é capaz de promover 

a ação de capturar e reproduzir imagens em movimento, resultando em audiovisual e englobando 

todas as outras artes a literatura utiliza da linguagem escrita como sua principal fonte de submissão 

para seu processo produtivo servindo de alimento para a produção cinematográfica. “O cinema retira 

da literatura parte significativa da tarefa de conta histórias. A narrativa continua a ser o traço 

hegemônico da cinematografia, apesar da grande diferença entre a página de um livro e a tela branca 

do cinema.” (PEREIRA, 2009) 

A reprodução das imagens em movimentos Pereira (apud DRUMMOND, 1988) “um outro 

mundo dentro do mundo velho e bocejante”, o cinema transporta a história literária adaptando as 

palavras e sentindo em imagens reinventado um novo mundo, a obra literária e cinematográfica em 

duelo. Um enfrentamento no qual o uso das “imagens em movimento” tem papel importante fuja a 

responsabilidade de projetar o que foi escrito. 

A obra literária contém palavras responsáveis por transmitir os sentimentos que a história 

carrega produzindo imagens na mente do leitor, tendo o livro uma quantidade grande de páginas, 

quando ao filme oferece essas imagens ponta em apenas algumas horas. “São Bernardo, o filme [...] 

adaptação cinematográfica é exemplar e conseguiu um momento de admirável criação 

 
86 Graduando em história pela Universidade Estadual de Alagoas. E-mail: yvillycordeiro@gomail.com 
87 Doutorado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, Brasil(2011) PROFESSOR TITULAR da 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 

mailto:Yvillycordeiro@gmail.com
mailto:cristianocezar.pe@bol.com.br
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cinematográfica”. (Brito, p.32) é inegável toda a fidelidade da adaptação cinematográfica para com a 

obra literária e todos os créditos do feito realizado por Leon Hirszman.  

A proposta desse trabalho é fazer o registro fotográfico dos pontos do pequeno município de 

Viçosa - Alagoas usados como cenários do filme São Bernardo (1972), utilizando as fotos para 

despertar a memória desses lugares as imagens de locais específicos do filme e imagens desses 

mesmos na atualidade são usadas afim de entrarem em confronto a respeito das modificações do 

tempo. Durante esse processo teve-se o cuidado de se aproxima ao máximo do ângulo da imagem do 

filme, porém é valido ressalta que o quadro da tela atual se modificou com os anos melhorando seus 

resultados. 

 

METODOLOGIA 

 

As informações a respeito do tema foram realizadas através da abra literária e o filme São 

Bernardo. Graciliano Ramos, foi morador da cidade de Viçosa, Alagoas e escreveu um romance 

que se passar no município, tempo depois seu trabalho é adaptado para a produção cinematográfica 

na direção de Leon Hirszaman. O filme nesta pesquisa é de extrema relevância por relata a história 

no contexto visual, desse modo é feita a comparação dos cenários no ano de 1972 e os mesmo na 

atualidade por meio de imagens.  

As imagens são o foco desse trabalho, sendo lidas por uma visão ponta do lugar. As fotos 

retiradas do filme são ligadas a passagens que correspondem ao livro enquanto as atuais consistem 

em analises teóricas de autores que falam sobre o tempo e objetos de referência a memória, 

identidade e ação da sociedade. A amplitude das linhas de pesquisa sobre a relação literatura e 

cinema é imensa, esse estudo tem o impacto e objetivo social de salientar o quanto o passar dos 

tempos modifica e transforma o lugar, todavia esse ainda despertar um “passado legível ao 

pressente oculto”. 

O trabalho está ancorado no uso de artigos, livros, teses de autores que analisam e fazem 

abordarem sobre os aspectos de descrição do tema, a adaptação da literatura para o cinema, o uso 

das fotos para desperta a memória, analise bibliográfica. Foram utilizados como fontes, Ramos 

(1934), BRITO (2006), SOTTA (2015), CERTEAU (1984), KESELLECK (1979) entre outros. 

 

DESPERTANDO MEMORIA 

 

Ao pensarmos a relação entre a história e o cinema a partir das teorias de Certeau (1982), 

onde o passado é visto como a narrativa do morto, símbolo ilustrado por transitar no meio dos 

vivos. Desse modo, o diálogo sobre o morto é contradito por meio da morte, uma vez que esse 
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agente do conhecimento tem seus frutos, nas transferências entre os vivos. Para Certeau, a “ [...] 

morte. Nasce com efeito, da ruptura que constitui um passado distinto de seu empreendimento 

presente”. (CERTEAU, 1982, p.5) Logo, a história mostra uma existência distante, revelando um 

passado morto ocasionando uma realidade presente. 

Nesse sentido, ao trilhar o percurso da adaptação cinematográfica de São Bernardo (1972) 

baseada na obra de Graciliano Ramos em “S. BERNARDO, EXPERIÊNCIA E MEMÒRIA”, o 

teórico Tomelin Jr. (2018), Utilizando-se de diversos autores, onde é discutido,  a trajetória do 

filme e tudo que lhe constitui, atores, trila sonora, produção, imagens, entre outros, toda a riqueza 

de detalhes envolvida no trabalho destacando em afirmação, (apud Antônio Candido, 2011), “a 

mais bem-sucedida adaptação da literatura para o cinema no Brasil”. Tomelin Jr. Ressalta o 

trabalho Leon Hirszaman com “S. Bernardo dialoga com a beleza da palavra ditas” (TOMELIN 

Jr., 2018, p. 226) 

 

“As dificuldades econômicas vividas na região, e profundadas no romance, tangenciam a 

adaptação de Leon Hirszaman para S. Bernardo: “Vários fregueses que sempre tinham 

procedido bem quebraram de repente. Houve fugas, suicídios, o Diário Oficial se 

emprenhou com falência e concordatas” (RAMOS,1990, p.178). De todo mundo, o 

cineasta, nesse filme, realizado em momento particularmente difícil da ditadura civil-

militar no Brasil (apavorante governo Garrastazu Médici), empresta importante fôlego 

visual para as contradições sociais de que Graciliano Ramos nos fala em sua obra.” 

(TOMELIN JR. 2018, p.228) 

 

A partir da narrativa de Certeau (1982) e dialogando com as propostas de Tomelin Jr. (2018), 

podemos perceber como é feita uma visita ao “passado morto” através da ótica do Leon Hirszaman88 

na sua adaptação cinematográfica da obra Gracilianica, São Bernardo (1934), pelos cenários do filme 

no presente, constituindo alguns dos passos e trajetória de Paulo Honório89 por meio de imagens, com 

o intuído de recordar os locais. Estes, antes ocupados pela sociedade da época, já foram usados 

frequentemente por suas funções anteriormente indispensáveis, atualmente suas finalidades forem 

substituídas pela modernidade. Todavia, os mesmos continuam carregando histórias de seus tempos 

de glamour. “fazem da linguagem o vestígio remanescente de um começo tão impossível de 

reencontra quanto de esquecer”. (CERTEAU, 1982, p.54). 

Desse modo, A fazenda “São Bernardo”, terras muitíssimo almejada por Paulo Honóro, 

levando o personagem a seguir por uma trajetória de conflitos e ambições afim de conquista seu 

propósito, São Bernardo. “A verdade é que nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram 

os maus. Fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo; fiz coisas ruins que deram lucro. E como sempre 

 
88 Leon Hirszman (1937-1987) foi um cineasta brasileiro, t em como um de seus trabalhos o longa-metragem S. 

Bernardo (1972) baseado no romance de Graciliano Ramos. 
89 Personagem narrado do romance S. Bernardo (1934) de Graciliano Ramos. 
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tive a intenção de possuir as terras de S. Bernardo, considerei legítimas as ações que me levaram a 

obtê-las.” (RAMOS,1934, p.39) A foto a seguir, tratasse do imóvel escolhido por Leon Hirszaman 

para ser a moradia de Paulo Honório na ficção; após o personagem conseguir a propriedade de São 

Bernardo. 

 

Foto 01 Fachada da casa grande da “fazenda S. Bernardo”  

 
Fonte: o filme São Bernardo (1972) 

 

A casa grande de São Bernardo, logo essa é uma das primeiras visões ao chegar na 

propriedade, sendo está uma imagem do filme podemos gravado localizada no município de Chã 

Preta – Alagoas. Podendo observar a grandeza do lugar, o espaço, as árvores adequadamente se 

ajustaram para ser o objeto de desejo de Paulo Honório. 

 

Foto 02 Fachada da casa grande da “fazenda S. Bernardo” 

 
Fonte: acervo pessoal (2019) 

 

Quarenta e sete anos separem as duas imagens a título de exemplo do decorrer do tempo. 

Representando “o presente” a foto atual transparece a passagem do tempo pelo lugar, levando consigo 

fragmentos da estrutura e deixando suas alterações. Koselleck (1979), sendo o futuro de natureza 

incerta e veloz o tempo que se apressa por si próprio transforma a história em “campos de 
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experiencia” levando seu prosseguimento enquanto o presente diante da confusão dessas intensidades 

distintas transcorrer rumo ao inexplorado.  

 

Foto 03 Lateral da casa grande da “fazenda S. Bernardo” 

   
Fonte: Filme São Bernardo (1972) 

 

Cena do filme que correspondente ao capítulo, na obra literária, onde Paulo Honório encontra 

uma página da carta de Madalena. “Defronte do escritório descobri no chão uma folha trazida pelo 

vento. Apanhei-a e corri a vista, sem interesse, pela bonita letra redonda de Madalena. Francamente, 

não entendi. Encontrei diversas palavras desconhecidas, outras conhecidas de vista, e a disposição 

delas terrivelmente atrapalhada, muito me dificultava a compreensão.” (RAMOS, 1934, p. 156) 

 

Foto 04 Lateral da casa grande da “fazenda S. Bernardo” 

 
Fonte: acervo pessoal (2019) 

 

Está é uma das primeiras imagens ao entrar na “fazenda S. Bernardo” a visão do lateral da 

casa, alguns mínimos sinais de mudança do tempo são visíveis. No entanto a paisagem leva direto a 

uma construção de cenas do filme no inconsciente. Como diz Pollak (apud Haibwachs, 1968) 

“conflitos e disputas” esses são os elementos responsáveis que dão sequência e solidez perante as 

“verdadeiras batalhas da memória”, referindo-se à memória como um efeito de poder. Pollak (apud 

Pierre Nora, 1985) uma menção sob nossas lembranças relativa à memória podendo se manifestar 

perante “lugares da memória analisados”, são citados como exemplos; “o patrimônio arquitetônico”, 
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“paisagens” entre outros. A atual imagem da lateral da “fazenda S. Bernardo” tem esse efeito, a 

“paisagem”, a construção da arquitetura ainda a mesma levar direto para dentro do filme (1972). 

 

Foto 05 Saída da casa grande da “fazenda S. Bernardo”  

 
Fonte: filme São Bernardo (1972) 

 

Esse cenário corresponde a saída da casa grande da “fazenda São Bernardo”, nesse capítulo 

especifico do filme, é o fim da visita do governador as terras de São Bernardo. Um dos temas tratado 

nesse episódio foi a construção de uma escola na propriedade de Paulo Honório. Graciliano faz uma 

crítica social em sua obra literária, onde Leon Hirzsman (1972) mantém a mesma em sua dramaturgia 

cinematográfica, momentos antes dessa cena. “Escola! Que me importava que os outros soubessem 

ler ou fossem analfabetos? - Esses homens do governo têm um parafuso frouxo. Metam um pessoal 

letrado na apanha da mamona. Hão de ver a colheita.”  (RAMOS, 1934. p. 44). Instantes depois em 

ambas produções é evidenciado as “vantagens” do encontro.  

 

Foto 06 saída da casa Grande da “fazenda S. Bernardo” 

 
Fonte: acevo pessoal (2019) 
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Os recursos tecnológicos foram aperfeiçoados com o passar dos anos e juntos com eles a 

modificação da paisagem presente na foto. A porteira nesse momento se encontrar mais distante, a 

igreja quase não ocupa espaço na imagem dando lugar ao verde das arvores e arbustos. O morto, 

cenário da obra cinematográfica continuar presente, porém modificada pelo tempo. Pollak (1989) 

segundo o autor, a história ferramenta de alimento para o oficio de dimensionamento da memória. A 

paisagem atual funciona como elemento de gatilho para memorias das imagens em movimento que 

contam o romance na forma de filme.  

 

Foto 07 Viçosa, no contexto São Bernardo  

 

Fonte: filme São Bernardo (1972) 

 

Essa é uma das primeiras cenas do filme São Bernardo (1972) onde Paulo Honório decidi 

fixar na cidade. Sendo gravada após o pôr do sol, na fazenda Dourada no auto de Viçosa, onde tem a 

visão da cidade toda. “Resolvi estabelecer-me aqui na minha terra, município de Viçosa, Alagoas, e 

logo planeei adquirir a propriedade S. Bernardo, onde trabalhei, no eito, com salário de cinco tostões.” 

(RAMOS, 1934, p. 15)  

 

Foto 08 Viçosa atual  
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Fonte: acervo pessoal 

A cidade se expandiu, a energia elétrica ocupou o lugar das lamparinas e Viçosa caminha ao 

encontro do desenvolvimento de uma cidade do interior. O resisto ocorreu quando a escuridão invadia 

a princesa das matas, para a assim a realização uma melhor comparação de imagens.  

 

Foto 08 A estação 

     

Fonte: filme São Bernardo 1972 

 

A estação, uma das mais importante invenções da Revolução Industrial, a máquina a vapor 

contribuiu para a locomoção não apenas de pessoas, como de produtos acabados e matérias primas 

com rumo a diferentes e diversas regiões do país. No filme São Bernardo a estação aparece como 

cenário para a chegada Paulo Honório, durante o percurso o mesmo conhece d. Glória e ao final 

Madalena. “Na estação d. Glória apresentou-me a sobrinha, que tinha ido recebê-la. Atrapalhei-me e, 

para desocupar a mão, deixei cair um dos pacotes que ia entregar ao ganhador.” (RAMOS, 1934, p. 

81) 

 

Foto 10 A estação  
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Fonte: acervo pessoal (2019) 

 

O tempo e o trem, ambos passaram por estar estação. Mas o tempo continuar a passar e vai 

levando toda a estrutura, modificando o que um dia foi a parada final ou a partida para um destino. A 

cidade se desenvolve e o cenário foi modificado, o verde invade o lugar da ferrovia junto com uma 

quantidade absurda de resíduos. As pessoas não frequentam mais o lugar, barulho da locomotiva e 

cheiro da fumaça agora é apenas lembrança de quem viveu esse tempo. (LE GOFF, 1990) para o 

autor, assim como o futuro o passado desperta no homem contemporâneo a buscar por “suas raízes e 

sua identidade”.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao estabelecemos um diálogo entre o presente e o passado através da comparação de imagens 

dos cenários do filme São Bernardo (1972) e imagens atuais desfruta do processo de modificação dos 

lugares e imagens pelo tempo para se obter uma rememoração sobre o evento que foi a realização do 

filme no município de Viçosa e Chã Preta, Alagoas. Eventualidade essa, pouco conhecida por seus 

habitantes.  

O diálogo entre cinema e literatura faz parte da história de Viçosa. Graciliano, dedica-se a 

escreve uma obra para cada cidade que foi sua morada, São Bernardo (1934) foi uma delas e Leon 

Hirzsman é fiel ao fazer sua adaptação na cidade onde se passar o romance, utilizando da paisagem 

para favorecer o seu trabalho, apesar do filme ter apenas algumas horas com o objetivo de repassar 

uma quantidade grande de páginas a obra cinematográfica (apud Antônio Candido, 2011) “a mais 

bem-sucedida adaptação da literatura para o cinema no Brasil”. 

Portanto, a realização da atividade de comparação de cenários por meio de imagens tem como 

objetivo a valorização do contexto social histórico e cultural do município de Viçosa - Al por meio 
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das fontes literária e cinematográfica que contam sobre São Bernardo, ambas cenário de um dos 

maiores romances brasileiros.  
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Introdução  

 

Se fizermos uma rápida pesquisa entre os professores de línguas estrangeiras, talvez boa parte 

deles concorde que a luta para mudar a visão retrógrada de alguns sobre a relevância da aprendizagem 

de uma segunda língua, é constante. E sobre a aquisição da segunda língua nas escolas de nível 

fundamental no país, seja ela o inglês ou o espanhol, é interessante compartilhar com os professores 

de línguas estrangeiras e com os alunos o quão importante é aprender outra língua por questões 

relativas ao comércio, à cultura, aos estudos ou ao turismo.  

Novos métodos e procedimentos necessitam ser considerados no ensino de línguas, já que o 

profissional da educação – neste trabalho daremos destaque ao professor de língua inglesa – sempre 

enfrentou dificuldades relacionadas tanto ao ensino e a aprendizagem da língua inglesa. 

Considerando a problemática, destacamos aqui a importância do trabalho paralelo do 

professor a respeito da gramática e da interpretação de textos em aulas de língua inglesa – destacando 

o uso coloquial da L2 através do gênero textual charge. 

Nosso objetivo, ao trazer este relato de experiência, é o de incentivar professores de línguas 

estrangeiras, como também de outras disciplinas, apontando os benefícios do uso da charge como um 

recurso no processo de ensino e aprendizagem. Nesta pesquisa mostramos que a interação entre os 

alunos proporciona benefícios graças a troca de saberes entres eles. 

Analisando o uso do gênero charge e a sua funcionalidade, o trabalho conta como 

fundamentação teórica os princípios do Interacionismo Sociodiscursivo. Tomamos por base textos de 

autores como Bronckart (1999), nome de grande representação do ISD, e os autores Bakhtin (2003) 

e Vygotsky (1978) que representam a base da teoria sociointeracionista. Além dos teóricos citados, 

traremos outros autores que nos permitiram pontuar alguns motivos pelos quais algumas charges 

foram consideradas de fácil compreensão por alguns alunos e de difícil interpretação por outros. 

mailto:taniseglira@yahoo.com.br
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Com relação ao método, trata-se de uma pesquisa de base qualitativa, tendo o método 

quantitativo como complementar. A atividade trouxe alguns exemplos de charges com temas 

diferentes juntamente com um espaço reservado para as interpretações dos alunos. A atividade foi 

realizada em quatro aulas e reuniu dados de 19 participantes, alunos de 9º ano do Ensino Fundamental, 

caracterizando-se como uma pesquisa-ação.  

A estrutura do trabalho conta com a fundamentação teórica: nesta parte traremos algumas 

citações relevantes que serviram como suporte teórico da atividade; a metodologia: mostrará como a 

atividade foi realizada; a análise: esta parte mostrará a atividade analisada em detalhes; as 

considerações finais e as referências. 

 

1. O gênero textual charge e a teoria sociointeracionista  

 

Os gêneros textuais estão presentes no dia a dia de todos e em toda situação de comunicação. 

Também é importante destacar que cada texto, sendo ele escrito ou não, estará ligado a um gênero. 

Sobre a definição e função dos gêneros, Bronckart (1999: 137) destaca que: 

 

Os textos são produzidos da atividade de linguagem em funcionamento permanente nas 

formações sociais: em função de seus objetivos, interesses e questões específicas, essas 

formações elaboram diferentes espécies de textos que apresentam características 

relativamente estáveis (justificando-se que sejam chamadas de gêneros de texto).  

 

Ainda sobre a definição de gêneros textuais, podemos concordar com Marcuschi (2008, p: 

154) ao afirmar que existem vários e seria difícil dizer ao certo quantos. Esta variedade é 

compreensível no momento que aceitamos o fato de que a língua está em constante mudança e, 

consequentemente, passamos por processos de adaptação e logo conseguimos ver que em diferentes 

situações essa variedade de gêneros acaba por ser adequada aos indivíduos dependendo da situação 

comunicativa em que estão inseridos. 

Bakhtin (2003) explica que sempre utilizamos gêneros para nos comunicarmos, ou seja, a 

utilização dos gêneros se dá de acordo com o nosso objetivo comunicativo. E como há muitos recursos 

comunicativos que nos permitem a troca de informações, é interessante destacarmos que não há como 

definir um número exato de gêneros: 

 
Cada esfera conhece seus gêneros, apropriados à sua especificidade, aos quais correspondem 

determinados estilos. Uma dada função (científica, técnica, ideológica, oficial, cotidiana) e 

dadas condições, específicas para cada uma das esferas da comunicação verbal, geram um 

dado gênero, ou seja, um dado tipo de enunciado, relativamente estável do ponto de vista 

temático, composicional e estilístico. (p. 283 -284) 

 

A charge é um recurso atraente graças à sua estrutura que envolve a crítica em textos verbais 

e não verbais de forma irônica e satírica. Elas são conhecidas como cartoons ou daily cartoons no 
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inglês. A charge segundo Diana (2019) “é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para 

expressar à coletividade o posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia e 

que reflete situações do cotidiano. ” 

Observando as charges e a sua funcionalidade e o ambiente onde ela é aplicada, percebe-se 

que são apreciadas e procuradas devido ao seu tom irônico, sarcástico, crítico e, muitas vezes, até 

humorístico.  

As charges têm uma função interessante na segunda fase do fundamental porque os alunos 

estão finalizando esta fase, preparando-se para o ensino médio. No momento em que eles chegam ao 

ensino médio, deparam-se com o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e veem tanto na 

disciplina de língua inglesa quanto em outras disciplinas o uso deste gênero jornalístico. 

Por ser um gênero que se utiliza de desenhos e caricaturas pode parecer fácil trabalhar com 

ele, mas não é. A charge é um gênero de interpretação complexa, pois é necessário que o leitor tenha 

o conhecimento de mundo necessário para a compreensão. Por este motivo, preparar estes alunos 

antes, nas séries iniciais, seja tão importante para auxiliar o aluno quanto ao seu desenvolvimento 

interpretativo.  No Enem, por exemplo, será quase que inevitável que esta habilidade será exigida e 

as chances são altas de encontrarem algumas charges nas provas.  

A interpretação de quaisquer textos demanda do leitor certo conhecimento. E com a charge 

não seria diferente, não importando se elas aparecerão em linguagem verbal ou não verbal. Por isso, 

é interessante mostrar aos alunos que “fugir” do aprendizado é tentar se abster de algo que mais cedo 

ou mais tarde acabará por encontrá-lo.  

Em se tratando da segunda língua, tanto a língua inglesa quanto a espanhola estão presentes 

no dia a dia dos nossos alunos em charges, músicas, jogos, produtos alimentícios, etc. E, de fato, a 

melhor forma de aprender uma língua é interagindo com ela. É interessante adicionar que algumas 

escolas estão, aos poucos, deixando de lado o modelo tradicional das aulas com foco apenas em 

gramática e tradução. As aulas precisam mudar as estruturas e buscar um enfoque comunicativo, que 

trabalhe com os alunos situações que lhes permitam observar o ato comunicativo em diferentes 

contextos. 

 Se usamos gêneros em toda situação comunicacional, como foi citado anteriormente, então, 

para melhor utilizarmos uma charge, seria necessário que buscássemos conviver com os meios que 

forneçam bases para a compreensão, em outras palavras, precisamos estar conectados às pessoas, aos 

meios ou aos suportes que nos ajudem. 

 Vygotsky (1978) fala sobre a troca de experiências entre os sujeitos quando interagem uns 

com os outros. A sua teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) fala sobre como a criança 

aprende muito antes de ir para escola e esta bagagem que ela traz como informação prévia é o que 

auxiliará a criança em seu processo de desenvolvimento cognitivo. 
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 Utilizando a teoria da ZDP de Vygotsky podemos então compreender melhor o porquê de 

sugerirmos uma atividade em sala de aula onde haveria dois alunos com a mesma idade, morando em 

localidades similares, estudando na mesma sala, e apenas um consiga interpretar uma charge.  

O conhecimento prévio de cada aluno não pode medido por idade, nível de escolaridade ou 

qualquer outro motivo que tente equiparar pessoas. Na realidade, cada um possui o seu próprio nível 

de conhecimento e o que poderia diferenciar dois alunos com a mesma idade, que estudam e moram 

em lugares semelhantes seria a observação da vida de cada um, ou seja, qual é realidade que se 

apresenta para cada um deles.   

 

2. Percurso metodológico  

 

Este trabalho é caracterizado como uma pesquisa-ação onde construímos, através de uma 

atividade, uma análise de dados qualitativos. Com a análise, conseguimos compreender o quão 

importante é a interação e a troca de saberes entre os alunos, pois vimos a necessidade de conhecer 

qual era nível de conhecimento sobre temas diversos, tanto atuais quanto antigos, os alunos já 

possuíam. Entre os temas trabalhados estavam charges sobre política, meio ambiente e consumismo. 

Buscamos trabalhar com um gênero que fosse prático, mas também complexo.  

A sua praticidade se daria pelo fato de ser um gênero textual que já era de conhecimento de 

todos os alunos. Contudo, ele também precisaria forçar de algum modo os alunos a trabalharem. Deste 

modo, foi possível utilizar, basicamente, duas das habilidades essenciais: a leitura e a escrita. 

Durante duas semanas, aproximadamente quatro aulas, os alunos do 9° ano de uma escola da 

rede municipal na cidade de Mamanguape participaram de uma atividade em sala onde o objetivo 

seria constatar quanto os alunos estavam inteirados sobre alguns dos temas expostos durante o ano 

que se passou. Todos os temas foram citados nas aulas dos professores de algumas disciplinas como 

história, geografia, artes, língua portuguesa e língua inglesa.  

Nas primeiras aulas os alunos tiveram uma rápida revisão de conteúdos. Foram comentados 

que temas transversais foram vistos por eles nas disciplinas acima citadas. Os alunos desta turma, 

sempre muito elogiados, lembraram de alguns dos temas, mas o debate sempre deixou a desejar, eles 

nunca tentavam ultrapassar os limites do “falar objetivamente”. Então, estudando bem a dificilmente 

que a maioria tinha em opinar, foi pensado que talvez na leitura e na escrita eles conseguissem 

compartilhar algo. 

Quando os alunos receberam as charges a primeira reação foi positiva. As folhas dadas foram 

verificadas com atenção e todos se perguntavam se as charges eram as mesmas para todos os alunos. 

Eles ficaram contentes com a não obrigatoriedade de responder a atividade em inglês. Também lhes 

foi permitido o uso dos dicionários tanto os físicos quanto os virtuais.  
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E seguindo a teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky (1978) – que fala 

sobre o aluno com mais experiência pode auxiliar um aluno mais jovem, com menos experiência – 

foi permitido aos alunos que ajudassem uns aos outros durante toda a atividade. 

Após a breve explicação sobre como deveriam suceder, os alunos iniciaram a atividade em si. 

Os alunos tiveram um pouco mais de uma aula, já que a atividade durou cerca de uma hora – um 

pouco mais de uma aula que em média tem 45 minutos. Após o término da atividade, as charges 

foram recolhidas e foi realizado um pequeno questionário. 

 

2.1 A análise  

 

Após a conclusão da atividade e coleta de dados extras, a parte mais delicada do trabalho, a 

análise, precisaria ser feita. Foram cerca de 4 meses até a finalização da análise. Apesar de alguns 

contratempos e algumas informações perdidas – o que é normal em uma escola com muitos alunos 

do interior, pois os mesmos dependem de transporte – a pesquisa não foi prejudicada.  

Primeiramente foram coletadas as informações do questionário para criarmos um gráfico 

demonstrativo sobre os participantes da atividade. Abaixo se encontram as perguntas feitas na sala 

após a atividade e o gráfico com a porcentagem correspondente às respostas de algumas informações, 

as que eram, de fato, relevantes para serem expostas aqui:  

 

Imagem 1 

 

• Qual a sua idade?  

• Mora na zona urbana ou rural? 

• Tem acesso à internet? Como: Por meio de dados móveis, uso de Wi-Fi de algum 

amigo, vizinho ou da escola? 

• Tem acesso a outros meios de comunicação além da internet? 

• Costuma assistir jornais televisivos? 

• Costuma ler jornais impressos, revistas? 

• Usa a internet apenas para as redes sociais? 

• Faz alguma pesquisa online? Tenta manter-se atualizado sobre o seu país e o 

mundo? 

 

Imagem 2 
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A sugestão de trabalho foi a de que eles teriam, cada aluno, o seu próprio material. Cada um 

dos alunos obteve duas folhas que continham as charges e duas folhas em branco para deixarem as 

suas interpretações, em português ou em inglês.  A eles também foi sugerido que sentassem juntos e 

discutissem com os colegas isso poderia ser feito em duplas ou trios.  

Mas, os alunos preferiram ficar em suas próprias carteiras, perto uns dos outros, mas sem 

dividirem as mesas. Eles se levantavam para pegar um dicionário emprestado, pedir o significado de 

uma palavra ao colega ou até ajuda deles durante a atividade. Já a professora, trabalhou o tempo todo 

apenas como mediadora da atividade observando as atitudes tomadas, ações realizadas e dando 

suporte com material extra como internet, por exemplo.  

Percebemos que duas dentre as dez charges com linguagem não verbal foram de fácil 

interpretação. Mas os alunos não imaginaram que outras charges com linguagem verbal ou não verbal, 

poderiam conter informações que ultrapassariam o que estavam considerando lógico.  

Dando continuidade à análise podemos observar que os alunos acreditavam que apenas 

observando as imagens nas charges conseguiriam interpretá-las e a maioria dos alunos fez a 

interpretação de muitas das charges, utilizando os conhecimentos prévios, baseados em imagens. Em 

muitas das charges, a leitura dos textos escritos, não foi feita. Os alunos, em sua maioria, fizeram a 

leitura daquela atividade de modo muito superficial. Os alunos não conseguiram interpretar muitas 

das charges devido à falta do conhecimento relativo àquele tema trabalhado.  

Escolhemos duas dentre as dez charges apresentadas aos alunos para serem mostradas aqui. 

Verificamos as respostas dos alunos que trabalharam em duplas ou trios e os que preferiram trabalhar 

sozinhos. Mostraremos as respostas dos alunos tanto os que trabalharam sozinhos quanto os que 

interagiram.  
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A charge número 1 (Imagem 3) mostrou uma família sentada em um sofá e no lugar da 

televisão, há um balde de lixo aberto. Abaixo estão as três interpretações feitas pelos alunos baseadas, 

apenas, na imagem: 

 

Imagem 3 

 

Imagem 4 

 

Aluno 1 (14 anos, mora na zonal urbana) 

Imagem 5 

 

Aluno 2 (17 anos, mora na zonal urbana) 

Imagem 6 

 

Aluno 3 (16 anos, mora na zonal urbana) 

 

 É possível ver na imagem 4 que o aluno 1 apenas observou a cena e, baseado no óbvio, a 

descreve com o máximo de detalhes que consegue, mas não conseguiu compreender o que, de fato, a 

charge trouxe como crítica. Esperávamos que, a grande maioria dos alunos percebesse que na imagem 

há muito mais que apenas uma família em frente a uma lata de lixo no lugar da televisão.  

 

Imagem 7 

 

Aluno 4 (14 anos, mora na zonal urbana) 
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Imagem 8 

 

Aluno 5 (15 anos, mora na zonal rural) 

Imagem 9 

 

Aluno 6 (16 anos, mora na zonal rural) 

 Nas imagens 7, 8 e 9 estão trechos dos alunos que trabalharam juntos, dividindo os seus 

conhecimentos, compartilhando sugestões e auxiliando uns aos outros durante quase toda a atividade. 

Esta troca de conhecimentos foi importante para eles já que conseguiram compreender mais 

profundamente o que a charge 1 trouxe como tema.  

A charge na Imagem 4, foi apresentada em inglês. De difícil compreensão se não for traduzida, 

a imagem deixou alguns alunos confusos, pois aparentava algo, mas não era. Nesta charge há, 

supostamente, uma mãe que ouve sons alto de alguma arma, gritos ou qualquer outro som que é 

semelhante aos jogos violentos de vídeo games. Ela surge em cena discutindo com o seu filho sobre 

ele estar jogando naquele momento e, o rapaz explica para a mãe que ele não estava jogando, mas 

assistindo ao noticiário.  

 

Imagem 4  

 

Novamente, colocaremos três interpretações de alunos que preferiram trabalhar sozinhos ou 

com outros alunos não muito experientes (Imagens 19, 20 e 21), em seguida, as respostas de dois 

alunos que trabalharam esta charge juntos (Imagens 22 e 23): 

 

Imagem 10 
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Aluno 3 (16 anos, mora na zonal urbana) 

Imagem 11 

 

Aluno 7 (14 anos, mora na zonal urbana) 

Imagem 12 

 

Aluno 8 (15 anos, mora na zonal urbana) 

Imagem 13 

 

Aluno 5 (16 anos, mora na zonal rural) 

Imagem 14 

 

Aluno 6 (16 anos, mora na zonal rural) 

 

 Observamos nesta segunda charge que os alunos 3, 7 e 8 trabalharam juntos e escreveram 

respostas muito similares umas das outras, mas foi perceptível, de acordo com o que podemos ver, 

que estes alunos não tentaram traduzir e, consequentemente, interpretar a charge pelo texto escrito, 

eles apenas inferiram que aquela cena era correspondente ao lógico: uma mãe reclama com o filho 

que perde o seu tempo assistindo muita televisão.  

 Os alunos 5 e 6, também não conseguiram interpretar as charges de modo mais aprofundado 

(imagens 13 e 14), já que era esperado que eles explicassem com mais detalhes o que ocorria na cena 

mostrada. Eles conseguiram perceber que a preocupação de uma das personagens, a suposta mãe, 
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tinha a ver com o fato dos jogos violentos, mas não conseguiram perceber que a mesma cometeu um 

enganou, ao falar com o filho sobre algo que ele não estava fazendo. 

Após observar todo o trabalho feito da interpretação, questionário e discussão pós-atividade, 

concluímos a nossa análise afirmando que não podemos generalizar ao analisarmos, é preciso fazer 

uma avaliação individual de cada aluno, pois onde o aluno reside não pode ser tomado como desculpa 

para justificar o seu desconhecimento dos temas. Nesta pesquisa-ação, estavam presentes alunos tanto 

de zonal rural quanto de zona urbana, e dois alunos da zona urbana se destacaram deste trabalho por 

serem os alunos mais experientes na atividade, contribuindo de modo excelente na discussão que 

houve após a atividade.  

Como visto acima na Imagem 2, todos os alunos têm acesso à internet, televisão e outros 

meios de comunicação. Por esta razão, podemos então concluir com os exemplos dados que a falta 

de habilidade para interpretação de charges com temas bastante abordados hoje, é a junção da falta 

de interesse de muitos dos alunos com a falta de interação social do aluno com pessoas mais 

experientes. 

 

Considerações finais 

 

O trabalho foi proveitoso e planejado com antecedência, todavia, nem todos os resultados 

saíram como o esperado. Mesmo que a atividade não tenha saído como o planejado, conseguimos 

constatar um ponto importante através da interação e da troca de saberes entre os alunos.  

Foi verificado que é importante que o aluno faça parte de um ambiente onde ele possa interagir 

com outras pessoas e adquirir novos saberes, trocando experiências. Muitos alunos tiveram 

dificuldades de tradução e interpretação, a ajuda dos colegas foi importante na atividade, porque, 

apesar dos temas trabalhados serem atuais, em sua maioria, algumas charges trouxeram temas que 

apenas aqueles com conhecimento histórico e cultural sobre outros países saberiam interpretar.  

Com uma excelente discussão em sala, logo após a atividade e outros comentários alguns dias 

após, acredito que foi muito positiva a repercussão. Concluímos, portanto, que o impacto da atividade 

mudou um pouco realidade dos alunos. Com isso, compreendemos que usar charges é um trabalho 

complexo, mas é possível e necessário de ser realizado em aulas de línguas.  
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INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo tem por objetivo compreender em que medida a língua de sinais pode 

promover a interação entre Surdos e ouvintes, procurando Identificar as características culturais da 

pessoa Surda presentes na Libras. Tendo também o intuito de conhecer o processo de inserção da 

Libras na comunidade em geral, visto que o Surdo vive inserido na sociedade. E, para além, queremos 

contribuir para mostrar a importância da língua brasileira de sinais para a socialização dos Surdos, 

que já usam como forma de comunicação  a Libras como sua língua de interação, aprendizagem e 

expansão cultural. 

Assim, a pesquisa parte da observação da necessidade que os alunos têm em se comunicar entre 

Surdos e ouvintes em uma escola do município de Rio Tinto, a qual foi o foco da observação por ter 

um surdo estudando na sala regular. Na oportunidade, verificou-se a dificuldade de troca de culturas 

e ideais entre os alunos, gerando a dependência de  ambos a interprete de Libras para mediar a 

comunicação.  

Foi possível perceber que na escola o Surdo observado, consegue estar em contato com todos 

os espaços da instituição, como também estar em contato com os seus colegas de sala, os alunos 

interagem com ele da forma que sabem, ele até ensina alguns sinais aos seus colegas, no entanto a 

mensagem entre eles não fica tão entendível, a medida em que isso acontece, recorre-se ao interprete. 

A língua brasileira de sinais é fundamental no meio o qual o surdo está inserido. Sendo assim, 

a medida em que os alunos aprendessem Libras, tanto a aula, quando a variedade de possibilidades e 

desenvolvimento do surdo seria mais elevado, pois todos estariam em contato direto, através de uma 

mesma língua. As apresentações em grupo, os trabalhos na turma, seriam mais produtivos, caso todos 

os envolvidos no processo educacional do Surdo soubesse Libras. 

mailto:josemaxlb@gmail.com
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Tendo como direcionamento de pesquisa uma educação que promova a acessibilidade da pessoa 

Surda na sociedade, utilizou-se como base alguns autores para nortear nosso estudo como: Sacks 

(2010), Pereira (2011), Inês (2011), Rector (1985). Lacerda (1996). Nascimento (2009). 

A metodologia de investigação utilizada neste trabalho foi a pesquisa qualitativa, para aquisição 

de dados realizamos a pesquisa bibliográfica, com o intuito tutora de dialogar sobre quis elementos 

corroboram com nossa percepção cerca dos fatos observados não escola, os quais não serão analisados 

ou expostos inicialmente. O trabalho encontra-se em fase inicial, no primeiro momento apresentação 

do contexto histórico dos surdos todo o percurso e o processo até chegar a línguas de sinais. 

No segundo é apresentado de que forma se dá a comunicação entre os surdos e ouvintes, 

apresentando as dificuldades encontradas, as possibilidades de avanços, finaliza apresentado de que 

forma a comunicação pode acontecer e seus procedimentos, assim também como a sua importância. 

 

1 O SURDO E O COTEXTO HISTÓRICO  

 Os surdos passaram por um processo muito duro e difícil em sua trajetória, antes, eram vistos 

como serem sem luz, que foram castigados pelos deuses, por isso não teriam o direito de falar nem 

ouvir. Não poderiam casar nem ter suas famílias, chegando a momentos de serem amarrados para que 

não pudessem usar os sinais para se comunicar, muitos foram forçados a ser oralizados, pensavam 

que só se tornariam gente se caso usassem a língua falada. Diferente do que defende Pereira (2011, 

p.5) ao citar Eriksson (1998): “No Egito antigo, os surdos eram considerados pessoas especialmente 

escolhidas. Seu silêncio e seu comportamento peculiar conferiam-lhes um ar de misticismo”. 

 É notável que os processos, comportamentos, olhares em relação aos surdos ao passar dos anos, 

foram modificados e aos poucos começaram a ganhar espaço, mesmo com as grandes dificuldades 

que poderiam encontrar, ainda haviam aqueles que os admiravam. No entanto ainda outros 

acontecimentos tiveram que ser lembradas para nortear o processo da Libras. 

A igreja tinha uma preocupação com o povo surdo pelo fato que eles não se dirigiam para se 

confessar, isso na Idade Média com o feudalismo, que também durante todo esse tempo, pensavam 

que os surdos não poderiam receber educação, pela deficiência auditiva, e achavam que fossem 

incapazes de aprender, “ por não ouvirem os surdos eram considerados desprovidos de razão, o que 

tornava sua educação uma tarefa impossível. (PEREIRA, 2011, p.6). 

Nesse meio nasciam muitos surdos filhos dos nobres por causa dos casamentos com pessoas do 

mesmo sangue, entre primos, tios chegando até com os irmãos, tudo isso porque não queria dividir 

suas heranças com outras famílias. Foi em meio a esses momentos que se inicia os conhecimentos 

com alguns padres que usavam a língua gestual, e através dela tentavam ensinar e educar os surdos e 

em troca ganhariam fortunas. 
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Também acreditavam que os surdos não poderiam aprender, pois não ouviam, e por isso não 

poderiam adquirir nada, pois o ouvido era o mais importante canal para isso, como afirma PEREIRA 

(2011, p.6). “Os filósofos gregos acreditavam que o pensamento só poderia ser concebido por meio 

das palavras articuladas. Por ter declarado o ouvido como o órgão mais importante para inteligência”.  

Segundo Pereira (2011, p.6) “Por não ouvirem, os surdos eram considerados desprovidos de 

razão, o que tornava sua educação uma tarefa impossível”. Por isso, durante vários anos os surdos 

passaram a ser considerados incapazes de aprender, como ignorantes, o fato de não ouvir os levaram 

a acreditar que não havia possibilidade de educação e aprendizado para os que tinham essa patologia. 

Começaram a admitir que seria possível uma aprendizagem com uma forma de ensinar, mesmo 

com a deficiência auditiva, em meados do século XVI, então deram início a alguns trabalhos com os 

surdos. E em função de encontrar o melhor método para ensiná-los, e liga-los aos ouvintes, pensavam 

que seria que o surdo pudesse aprender a língua oral.  

É no início do século XVI que se começa a admitir que os surdos podem aprender através de 

procedimentos pedagógicos sem que haja interferências sobrenaturais. Surgem relatos de 

diversos pedagogos que se dispuseram a trabalhar com surdos, apresentando diferentes 

resultados obtidos com essa prática pedagógica. O propósito da educação dos surdos, então, 

era que estes pudessem desenvolver seu pensamento, adquirir conhecimentos e se comunicar 

com o mundo ouvinte. Para tal, procurava-se ensiná-los a falar e a compreender a língua falada, 

mas a fala era considerada uma estratégia, em meio a outras, de se alcançar tais objetivos. 

(LACERDA, 1998, p.1) 

 

Começam a ensinar aos surdos para que dessa vez pudessem ter direto à herança de suas 

famílias, que antes não tinham, “Pedro Ponce de Leon (1520-1584) foi um dos tutores que se destacou 

no ensino de surdos da nobreza espanhola. Seu objetivo era ensinar seus alunos a falar para que 

tivessem direito à herança”. (PEREIRA, 2011, p.7) 

Os surdos eram ensinados individualmente nos anos anteriores, mas ao final do século XVIII, 

isso mudou, foram criadas escolas, para que dessa vez estivessem jutos. Foi com o francês L´Epée 

que deu início aos estudos em uma língua a qual os surdos utilizavam e sim tentou desenvolver 

métodos de comunicação com os surdos. 

Os surdos em um congresso passaram a ganhar um pouco mais de reconhecimento, mesmo 

que para os envolvidos o melhor seria a língua oral, não deixavam de ressaltar a importância aos 

sinais, foi onde também passaram a ter alguns direitos, mesmo que não estivessem inseridos de forma 

concreta no meio social.  

Em conseqüência do avanço e da divulgação das práticas pedagógicas com surdos, foi 

realizado, em 1878, em Paris, o I Congresso Internacional sobre a Instrução de Surdos, no 

qual se fizeram acalorados debates a respeito das experiências e impressões sobre o trabalho 

realizado até então. Naquele congresso alguns grupos defendiam a idéia de que falar era 

melhor que usar sinais, mas que estes eram muito importantes para a criança poder se 

comunicar. Alí, os surdos tiveram algumas conquistas importantes, como o direito a assinar 

documentos, tirando-os da "marginalidade" social, mas ainda estava distante a possibilidade 

de uma verdadeira integração social.  (LACERDA, 1998, p.3-4)  
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      Apesar desses novos espaços que o povo surdos veio ganhando, depois de alguns anos em 1880 

no II congresso internacional, em Milão foi uma data muito difícil e marcante para os surdos e sua 

educação, pois nele ficou decretado que a melhor forma para que os surdos aprendessem seria a 

oralidade, e que os surdos teriam que aprender a falar, isso também porque a maioria nesse congresso 

eram ouvintes, como afirma Lacerda (1998, p. 4). 

Em 1880, foi realizado o II Congresso Internacional, em Milão, que trouxe uma completa 

mudança nos rumos da educação de surdos e, justamente por isso, ele é considerado um 

marco histórico. O congresso foi preparado por uma maioria oralista com o firme propósito 

de dar força de lei às suas proposições no que dizia respeito à surdez e à educação de surdos. 

O método alemão vinha ganhando cada vez mais adeptos e estendendo-se progressivamente 

para a maioria dos países europeus, acompanhando o destaque político da Alemanha no 

quadro internacional da época. 

 

Dessa forma, foi daí que os sinais foram praticamente que banidos, era proibido usar os sinais, 

visto que esse congresso tem um marco histórico marcante, só que negativo, pois a situação havia se 

revertido, trazendo prejuízos aos surdos. A partir de então tiveram novos sofrimentos e traumas que 

duraram mais de um século ao povo surdo. 

Depois desse congresso a língua de sinais foi praticamente banida, como a língua majoritária 

era a mais importante aquela época, eles apresentavam que os sinais teriam a capacidade de desviá-

los da língua oral. Para ganharem força no que estavam defendendo apresentaram surdos oralizados, 

que falavam bem, na busca de mostrar que o método oral era eficaz. 

Mesmo sendo proibido, estudiosos passaram a pesquisar uma forma para comunicação dos 

surdos, surgindo uma nova tendência nos anos 70 ao século XX, chamada de comunicação total. "A 

Comunicação Total é a prática de usar sinais, leitura orofacial, amplificação e alfabeto digital para 

fornecer inputs lingüísticos para estudantes surdos, ao passo que eles podem expressar-se nas 

modalidades preferidas" (Lacerda 1998, p.6 apud Stewart 1993, p. 118). Isso traria mais facilidade 

de comunicação as crianças em seu meio. 

Esse contato novamente com os sinais trouxe benefícios aos surdos que puderam desenvolver 

sua aprendizagem, começaram a ser usadas mesmo que de forma mista. Devido esses avanços surge 

a educação bilíngue, definindo a língua de sinais como a principal fonte de comunicação dos surdos, 

que através dessa era possível uma efetiva e natural compreensão, assim como a língua dos ouvintes.  

Dessa forma, o bilinguismo é contrário aos outros modelos, passado a usar a língua de sinais 

como a primeira língua e em seguida a que pertence aos ouvintes, a sugestão das duas línguas segundo 

a autora. 

O modelo de educação bilíngüe contrapõe-se ao modelo oralista porque considera o canal 

visogestual de fundamental importância para a aquisição de linguagem da pessoa surda. E 

contrapõe-se à comunicação total porque defende um espaço efetivo para a língua de sinais 

no trabalho educacional; por isso advoga que cada uma das línguas apresentadas ao surdo 

mantenha suas características próprias e que não se "`misture" uma com a outra. Nesse 
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modelo, o que se propõe é que sejam ensinadas duas línguas, a língua de sinais e, 

secundariamente, a língua do grupo ouvinte majoritário. (LACERDA, 1998, p.7). 

 

Por tanto, ao passar dos tempos vieram ganhado seus espaços e a libras veio a poder ser usada 

e reconhecida, assim regularizada, em novembro de 2002, no Brasil, foi assinado a primeira lei para 

o uso da Libras, e como a língua oficial e natural dos surdos, assim como as leis e seu decreto n. 5626, 

de 22 Dezembro de 2005, que a tornam oficiais. Então, Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril 

de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 

de dezembro de 2000. 

 

2 COMUNICAÇÃO ENTRE SURDOS E OUVINTES  

 

Através da comunicação podemos interagir como as pessoas e passar o que pensamos, nossas 

vivencias, atividades, cultura e entre outras coisas, é por esse fenômeno social que podemos fortalecer 

nossas ideias, estudos, assim também como nossas vivências. Através dela é possível capitar o que é 

a essência do homem, podemos observar isso segundo Rector (1985, p. 26): 

A comunicação é, ao mesmo tempo, fenômeno e função social. Pode ocorrer entre 

homem/homem, homem/máquina e mesmo entre máquina/máquina. Comunicar significa 

compartilhar os modos de vida e o comportamento global, através de um conjunto de normas 

estabelecidas pelo homem para o homem. 

 

Ainda ao citar (D. Pignatari, 1968: 17), afirma que: Quando comunicamos, transmitimos “ 

informação, simples ou complexa, ao nível das relações humanas ou sociais, ou inclusive, ao nível 

biológico” ou seja, através dela o ser humano, se socializa com outros, sente essa necessidade de estar 

no meio social e depende dele para seu desenvolvimento. 

Os surdos têm seu meio de comunicação que é a Libras, que apesar de ser um “linguagem não-

verbal”, ela é rica e cheia de significados, e seu entendimento na hora da comunicação é completo, 

isso para os que a conhecem, podendo passar emoções, sentimentos, e etc. 

Os ouvintes no processo de comunicação precisam de outros para a troca de conversas em um 

contexto social, e para tanto poder interagir com esse meio, com uma determinada finalidade, no que 

se fala. Antunes, (2003, p.99), apresenta a oralidade como uma prática social, que precisa da 

articulação dos interlocutores:  

“Ou seja, mantêm-se aqui aquelas concepções de língua como prática discursiva, inserida 

numa determinada prática social, envolvendo dois ou mais interlocutores, em torno de um 

sentido e de uma intenção particular” 

Assim, como a comunicação dos ouvintes acontecesse, a língua brasileira de sinais também, 

no entanto diferente da língua portuguesa, que para os ouvintes são adquiridas normalmente, amenos 

que acontece alguma patologia, para os surdos precisam de acesso a outros surdos e a pessoas que 
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conhecem a libras para poder aperfeiçoar a comunicação como também poder se comunicar 

posteriormente.  

Sobre comunicação, Sacks (2007, p.22 apud PINHEIRO, 2010, p. 18) afirma que: Ser 

deficiente na linguagem, para um ser humano, é uma das calamidades mais terríveis, porque é apenas 

por meio da língua que entramos plenamente em nosso estado e cultura humanos, que nos 

comunicamos livremente com nossos semelhantes, adquirimos e compartilhamos informações. 

Através da comunicação os seres humanos acumulam informações de todo tipo, 

proporcionando seu amadurecimento e desenvolvimento pessoal e social, além de possibilitar 

reinventar a cultura para além da realidade atual. Sendo assim, a linguagem permite uma comunicação 

ilimitada acerca de todos os aspectos da vida das pessoas, sejam elas, surdas, deficientes auditivas ou 

não. 

Muitos surdos em um período de tempo, e também ainda na atualidade, boa parte ficam em 

suas casas, mal saem, e na maioria das vezes é porque não tem como se comunicar de forma eficaz 

com os ouvintes, só no caso de se encontrar com outros surdos. Eles podem até sair, no entanto não 

terão esse acesso de forma eficaz, pois em muitas vezes surdos e ouvintes não conseguem interagir e 

expressarem o que estão falando um para o outro. 

A dificuldade comunicativa do Surdo já começa em seu meio familiar, pois na maioria dos 

casos eles nascem em famílias ouvintes, como afirma Pereira (2011, p.15) “A maior parte das crianças 

surdas, no entanto, tem pais ouvintes, que não sabem a língua de sinais e usam a língua majoritária 

na modalidade oral para interagir com elas”. E isso é justamente o que acontece na sociedade, e nas 

escolas, quando alguém não sabe a Libras, ao se dirigir ao surdo, tenta através dos gestos falar ou 

passar algo para eles, os surdos são superinteligentes para entender, já o ouvinte senti bastante 

dificuldade para saber o que o surdo está falando. 

Nas escolas a única ponte fixa de comunicação mais entendível é o interprete que facilita, 

assim como fortalece esse vínculo de aprendizado dentro ouvintes e surdos, com a ausência desse 

profissional apenas com gestos ou mimicas, nas horas em que o surdo se dirige aos ouvintes e esses 

a ele. Não fica fácil passar seus conhecimentos e trocas de saberes, essa deficiência se torna uma 

dificuldade das trocas de informações humanas. 

São por esses fatores que muitos surdos não se enturmam com outros que não apresentam a 

mesma deficiência, pois “ a língua de sinais é a usada pela maioria dos surdos, na vida diária. É a 

principal força que une a comunidade surda, o símbolo de identificação entre seus membros” Pereira 

(2011, p.3). Muitas vezes insolados nas escolas ficam na dependência da interprete, mesmo sendo 

capazes de realizar suas atividades de forma efetiva.  

Assim como a línguas orais, a Libras tem seus processos que envolvem o linguístico, dessa 

forma ela, se difere das demais línguas como afirma o autor: 
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As línguas de sinais distinguem-se das línguas orais porque utilizam o canal visual-espacial 

em vez do oral-auditivo. Por esse motivo, são denominadas de modalidade gestual-visual (ou 

visual-espacial), uma vez que a informação linguística é recebida pelos olhos e produzidas 

no espaço, pelas mãos, pelo movimento do corpo e pela expressão facial (PEREIRA, 2011, 

P.4-5). 

Se a libras fosse mais presente, e todos pudessem ter acesso e olhassem para essa língua como 

necessária, facilitaria todo o contexto cultural e social nas vidas dos que fala com as mãos. É 

perceptível que através das mãos os surdos podem passar aquilo que querem expressar e dessa forma 

nos espaços sociais é possível a prender cada vez mais sobre o povo surdo. Assim também como a 

conversação entre esses se torna cada vez mais efetiva, composta de compartilhamentos do cotidiano. 

 

3 LÍNGUA DE SINAIS E A COMUNICAÇÃO  

  

A língua de sinais é natural, que surge no meio do povo surdo e contato com outros, assim 

como a oral, através dela é possível a compreensão clara do que se quer passar expressar ou dar 

sentido, sendo eles concretos ou abstratos, podendo muitas vezes ser confundida com gestos. A 

distinção que existe entre a língua oral e a libras se dá pelo fato de que para o ouvinte, ele não precisa 

estar atendo ao que se está falando, pode fazer isso enquanto dirige. 

No entanto para a comunicação em libras é preciso atenção aos movimentos ao qual que se 

está fazendo, pois, a principal ponte de entendimento dos sinais é na utilização da visão, sendo assim, 

é necessário estar atento, pois caso os olhos não estejam no que é pretendido falar, não há 

possibilidade de entendimento dos sinais. Para que o receptor capte o que se estar sendo sinalizado, 

ele precisar ver, caso contrário, a comunicação se torna inviável.  

A língua de sinais distingue-se das línguas orais porque se utilizam de um meio visual-

espacial, ou seja, na elaboração das línguas de sinais precisamos olhar os movimentos que o 

emissor realiza para entender sua mensagem. Já na língua oral precisamos apenas ouvi-lo, 

sem necessariamente estar olhando para ele. (BRAZ, 2014, p.2) 

 

Assim como a línguas dos ouvintes as línguas de sinais têm suas variações que podem ser 

diferentes não apenas para outros países, mas nas regiões do Brasil, sendo assim, alguns sinais irão 

ser diferentes de um estado para outro, podendo até ser de uma cidade para outra, assim como 

acontece na língua oral, isso vai trazer um caráter de cada cultura ao qual o povo surdo está inserido. 

Para que que haja uma comunicação entre ouvintes com os surdos em libras, e para que haja 

uma troca de conhecimentos culturas, uma interação no meio social, o ouvinte ao aprender essa língua 

deve saber alguns procedimentos para articular os pontos de articulações, e dessa forma, poder 

começar a adquirir os sinais, e a partir deles começar um diálogo. 

As palavras que são utilizadas na oralidade, em libras são os sinais, sendo assim, existem cinco 

parâmetros que precisam ser usados para articular os sinais, dentre eles são: 
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1) Configuração das Mãos (CM): são as formas que as mãos são colocadas 

para a execução do sinal. Pode ser representado por uma letra do alfabeto, 

dos números ou outras formas de colocar a mão no momento inicial do 

sinal. A Configuração das Mãos é a representação de como estará a mão 

de dominância (direita para os destros e esquerda para os canhotos) no 

momento inicial do sinal. Alguns sinais também podem ser representados 

pelas duas mãos.  

2) Ponto de Articulação (PA): lugar onde ocorre a mão configurada para a 

execução do sinal. O ponto de articulação pode ser alguma parte do corpo 

ou o sinal poderá ser realizado num espaço neutro vertical (ao lado do 

corpo) ou espaço neutro horizontal (na frente do corpo).  

3) Movimento (M): alguns sinais têm movimento, outros não, são sinais 

estáticos. Movimento é a deslocação da mão no espaço na execução do 

sinal.  

4) Orientação ou Direcionalidade (O/D): é a direção que o sinal terá para ser 

executado.  

5) Expressão facial e/ou corporal (EF/C): vários sinais precisam de um 

complemento facial e até corporal para fazer com que sejam entendidos. 

Sendo assim, a expressão facial são as feições feitas pelo rosto para dar 

vida e entendimento ao sinal executado. (NASCIMENTO,2009, p.103) 

 

Na realização de um diálogo, é preciso atender a realização desses cinco parâmetros, visto 

que, a utilização de forma inadequada, poder modificar o entendimento na conversação, pois há 

possibilidade de troca dos sinais, à medida que, alguns sinais são parecidos.  

Em meio a sociedade, é possível perceber que a língua de sinais vem ganhando espaço, em 

farmácias, hospitais, consultórios, mesmo que de forma parcial, mas a tendência é estar voltado para 

com a libras, podendo assim conversar com os surdos na ora de atendê-los, e poder dar de forma 

adequada um bom atendimento, na escola isso não poderia ser diferente, eles estão ali para aprender 

e certamente, assim como os demais precisam de estímulos em seu aprendizado, toda a escola deve 

estar capacitada para trabalhar com os alunos, assim como o professor. 

(...) Como uma proposta educativa, o professor poderia promover para os alunos ouvintes 

algumas expressões que os levasse ao uso da Libras, o que facilitaria a comunicação entre os 

alunos e propiciaria a integração entre os demais, e, para os surdos seria um estímulo a sua 

inclusão no ambiente escolar. (BRAZ, 2009, p.6).  

 

Dentro dos espaços escolares, assim como em todo o meio social, os surdos devem estar 

inseridos, cada espaço precisa se preparar para recebê-los, e não basta apenas receber, mas também 

através de um diálogo poder perceber, e atender as totalidades desse povo. Por tanto se não houver 

uma conversa entre o povo surdo e aqueles que são ouvintes, não haveria possibilidade de entender 

sua cultura, pois ninguém mais que eles é quem podem passar esse conhecimento, assim como aos 

seus filhos que irá de geração a geração.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Os ouvintes devem ter acesso a língua brasileira de sinais, não apenas para a comunicação com 

os surdos, mas principalmente para a troca de conhecimentos, culturas e experiências, que são 

importantíssimos para a vida na sociedade, uma vez que precisamos conhecer os nossos pares, o que 

ultrapassa o nível de cultura ou língua, e adentra nossa características identitária de  igualdade, a 

humanidade, visto que independente de nossa condição  física, somos os humanos e precisamos 

conviver com os demais. 

Se apenas os Surdos souberem a Libras, as vivências desses sujeitos serão restritas e dentro dos 

espaços sociais não existirá acessibilidade, pois sempre haverá a barreira da comunicação. É latente 

a necessidade cada vez mais da Libras nos espaços sociais, isso torna o convívio dos surdos com os 

ouvintes mais desenvolvido e desencadea a liberdade do Surdos em explorar os ambientes que desejar 

estando só ou acompanhado. 

Somente através da Libras é que existe a possibilidade de socialização entre os surdo e ouvintes, 

como os surdos não precisam ser oralizados, pois tem sua própria língua natural, os ouvintes na 

aprendizagem dessa língua podem entender, conversar, conhecer e valorizar a cultura Surda e dessa 

forma manter uma interação. 

Para que o processo seja gradativo, devemos começar a inserir a Libras desde a educação 

infantil, pois eles já irão crescer conscientes de que existem pessoas dentro de nossa sociedade que 

utilizam outra forma de falar, mas que ela é tão importante quanto a língua falada e por isso seus 

usuários também precisam ser respeitados e valorizados socialmente. 
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Introdução 

 

 A contação de histórias é uma forma de manter a cultura de um povo. Com o advento das 

novas tecnologias, o acesso a textos literário ficou mais fácil e rápido. Os contadores de histórias 

agora estão ao alcance de todos. Nesse contexto, os vídeos de contação de histórias em Libras é uma 

ferramenta para inserção do surdo no mundo literário. 

 Este artigo tem como objetivo discutir aspectos de mediação presentes em vídeos de contação 

de histórias em Libras, disponíveis no canal do You Tube, Mãos aventureiras. Tendo em vista que, o 

acervo literário ofertado as crianças surdas, são em sua grande maioria contos de fadas tradicionais.  

O canal oferta uma diversidade de histórias, temas, de autores brasileiros e estrangeiros, alargando 

assim, o contato de crianças e jovens surdos com obras literárias em língua de sinais. 

 Para fundamentação utilizamos Girardello (2014) sobre contação de histórias, Silva e Arena 

(2012) sobre mediação e Chartier (1999) sobre leitura em ambientes digitais. Para tanto, no primeiro 

momento, serão feitas considerações sobre a contação de histórias e o despertar do imaginário do 

leitor. Num segundo momento, o leitor será convidado a refletir sobre o meio digital e o mediador 

dentro desse contexto.  Logo após será apresentado o percurso metodológico e a análise do vídeo “O 

livro dos sentimentos” em língua de sinais.  

 
*Mestranda em Linguagem e Ensino (UFCG), Graduação em Letras/Libras (UFPB), Graduação em Pedagogia (UVA).E-

mail - alexsandradmelo@gmail.com 

**Professora da Unidade Acadêmica de Letras, (UFCG). Doutorado em Letras, Graduação em Licenciatura Plena em 

Letras (UFPB). E-mail - tavares.ufcg@gmail.com 

*Mestranda em Linguagem e ensino (UFCG), Especialista em Psicopedagogia (FIP), Graduação em Pedagogia (UFCG). 

E-mail- risoneideribeiroufcg@hotmail.com 

 



 

508 

 

1 O contador de histórias e o imaginário 

 

 A contação de histórias é uma arte milenar, que foi passada oralmente durante muitas 

gerações.  O jogo de palavras, a entonação, os gestos, eram elementos que atraiam e encantavam os 

ouvintes. As histórias iam se propagando e ganhando novas versões. Cada contador tinha sua maneira 

de contar e a eles cabiam a decisão de incrementar suas narrativas para prenderem a atenção de seu 

público, despertando o imaginário. Como afirma Girardello (2014, p.12) “O profundo mergulho 

imaginário do contador no universo daquela ficção é que tornará a história também um pouco sua e, 

assim, pronta para ser compartilhada.” 

 O contador traz em si suas preferências, suas experiências, seu conhecimento de mundo.  Ele 

transmite suas emoções, seus medos, suas expectativas, sempre de forma intencional. Busca despertar 

em seus ouvintes aquilo que ele sente. Para isso há uma preparação, há o conhecimento do texto, a 

vivência com as palavras, a sabedoria para na hora certa, fazer suas intervenções, paradas e suspenses.  

Mas, ele é incompleto, inacabado, portanto, Sisto (2012), afirma que as histórias devem 

preencher o que falta no contador, o qual se constrói a cada narrativa realizada. Nesse momento, 

afloram as lembranças, as vozes de narradores e o desejo de querer contar. O autor também afirma 

que contar histórias é uma mobilização de forças, pois, o texto literário oferece possibilidades de 

infinitas leituras. É nesse jogo complexo, que as narrativas vão preenchendo o imaginário do ouvinte 

e vão envolvendo ele no mundo mágico do literário, pois, 

Toda narração de histórias tem sempre um forte componente lúdico. Quem conta faz 

um pacto com quem ouve, dando-lhe a mão, instalando-o em um tapete voador e 

levando-o junto em uma viagem de alegria dramática. Mesmo que a história não seja 

muito feliz nem engraçada, contá-la e ouvi-la envolvem o prazer de compartilhá-la 

com outras pessoas que a seguem junto conosco, amontoadas no mesmo tapete. 

(GIRARDELLO, 2014, p.38) 

  

O lúdico é uma mola que impulsiona para o imaginário, que faz despertar o gosto de ouvir 

histórias. Esses fatos vão sendo alimentados pela criatividade, e a criança que ouve, quer ver o livro. 

Quer folhear, quer buscar mais informações, quer criar suas próprias expectativas. O lúdico, a 

narrativa, o livro, o contador, são elementos fundamentais na construção do pequeno leitor literário. 

É uma teia que vai sendo elaborada da voz para os livros, dos livros para a voz. Da sinalização para 

os livros e dos livros para sinalização, tecendo memórias, experiências, imaginação e criatividade. 

 

2- Meio digital e mediação 

  

 O meio digital é muito acessado nos dias atuais. A tecnologia está inserida no contexto 

educacional, profissional e pessoal. São inúmeras as informações que chegam a todo momento, 
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devido ao acesso fácil e rápido.  O certo é que estamos envolvidos num mundo tecnológico, que exige 

de todos cada vez mais leituras em diferentes suportes. As imagens, hipertextos, vídeos, músicas 

dentre outros, são novos formatos que favorecem o desenvolvimento de novos leitores. Os quais, não 

estão presos as páginas dos livros, mas têm uma variedade de possibilidades de leituras. Segundo 

Chartier (1999, p.13), 

O fluxo sequencial do texto na tela , a continuidade que lhe é dada, o fato de que suas fronteiras 

não são mais tão radicalmente  visíveis, como no livro que encerra, no interior de sua 

encadernação ou de sua capa , o texto que ele carrega , a possibilidade para o leitor embaralhar, 

de entrecruzar, de reunir textos que são inscritos na mesma memória eletrônica: todos esses 

traços indicam que a revolução do livro eletrônico é uma revolução nas estruturas do suporte 

material do escrito assim como nas maneiras de ler. 

 

 Essas novas formas de leitura, traz uma liberdade significativa de escolhas. Para o surdo, as 

novas mídias abre um leque de opções para que os mesmos possam se comunicar com seus pares ou 

com os ouvintes. O uso de chamadas de vídeos, sites de relacionamentos, publicações nas redes 

sociais, têm ofertado a esse público uma nova visão de mundo. O mesmo autor afirma que,  

Do rolo antigo ao códex medieval, do livro impresso ao texto eletrônico, várias 

rupturas maiores dividem a longa história das maneiras de ler. Elas colocam em jogo 

a relação entre o corpo e o livro, os possíveis usos da escrita e as categorias intelectuais 

que asseguram sua compreensão. (CHARTIE, 1999, p.77) 

 

 Essas rupturas favoreceram os surdos, pois os mesmos tem garantido seus espaços nos meios 

digitais. O compartilhamento de poemas, piadas, contos, histórias, opiniões sociais e políticas, tornam 

esses textos sinalizados cada vez mais presentes nos meios digitais. Isso possibilita a compreensão 

além do escrito e a ampliação do texto literário. 

 Nesse cenário encontramos o contador de histórias na Língua Brasileira de Sinais -  Libras, 

que tem o papel de mediador entre o texto e seu público. Eles estabelecem pontes que auxiliam os 

leitores a produzir significados através do estímulo da fantasia presentes nas narrativas, aproximando 

o sujeito do texto literário. 

O [contador] medeia esse processo de formação do leitor literário, quando planeja 

situações de leitura em que a criança entra em contato com o texto literário e com suas 

peculiaridades estéticas, linguísticas, artísticas, de modo que aprenda a dialogar com 

o texto, valorizar e ativar seus intertextos – outros e diversos textos que já conhece – 

e assim, produzir sentido. Isso ocorre porque o sentido atribuído ao texto também 

decorre da intertextualidade presente nele. As crianças se apoiam nos textos que 

conhecem e de que já fizeram repetidas leituras e, dessa maneira, os relacionam com 

as características do texto que é apresentado a elas. (SILVA E ARENA, 2012, p.10) 

 

 Nesse processo, o mediador deve possuir algumas características para que possa criar 

condições favoráveis e prazerosas que atraiam o leitor. Ter uma postura ativa na construção de 

sentidos e ofertar possibilidades de compreensão além do texto narrado, são alguns exemplos. A 

contação de histórias em Libras apresenta potencial na formação leitora do surdo, principalmente 

quando pensa-se em estratégias de leitura, visando favorecer a compreensão do texto narrado. 
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3 Percurso Metodológico 

 

 A pesquisa foi desenvolvida objetivando discutir aspectos de mediação presentes em vídeos 

de contação de histórias em Libras, a partir de uma obra literária. Situa-se no campo das investigações 

qualitativas, portanto, configura-se como uma pesquisa de natureza descritiva.  

Selecionamos a obra “O livro dos sentimentos,” de autoria de Todd Parr, traduzida por The 

feelings book. A contação em Libras é realizada por Carolina Hessel, disponível no canal do You 

Tube, Mãos Aventureiras. 

   Figura 1- Capa do Livro                    Figura 2 -  Página inicial do canal Mãos Aventureiras                                        

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

        Fonte: Todd Parr                                          Fonte: Canal Mãos Aventureiras 

 

 A análise foi realizada a partir da observação sistemática, não participante. Segundo LIMA 

(2008), a observação não participante é indicada quando o pesquisador considera que o êxito na coleta 

de dados depende de sua capacidade de resguardar sua identidade. Nesse caso, o pesquisador assume 

uma postura de simples espectador dos eventos observados ou do cotidiano de um grupo.  

A partir da análise geral da obra, selecionamos alguns trechos para compor o relatório da 

pesquisa e, dessa forma, construírmos os dados. Como procedimento, foi realizada a decupagem da 

tradução para língua gestual-visual (ato de recortar, dando forma impressa/congelada à sinalização), 

possibilitando o registro, para então descrever detalhadamente como o livro e os acessórios utilizados 

na contação de histórias em Libras se configuram como elementos de mediação do contador. Após a 

seleção dos trechos, organizou-se a apresentação dos dados da seguinte forma: descrição do texto em 

português e tradução para a Libras (decupagem). 

 

4 Análise dos dados  

 

O canal Mãos Aventureiras foi idealizado por Carolina Hessel, professora da Universidade 

Federal do Rio grande do Sul. Esse canal vem oportunizar a inserção de surdos no mundo literário 

através da interpretação de livros infantis, de escritores nacionais e internacionais. A tradução dos 

livros é não literal, em língua de sinais, tornando a contação de histórias envolvente. 

 O uso de expressões faciais, corporais e de classificadores, aproximam os leitores surdos da 

obra. Outro ponto que atrai a atenção é o fato da contadora permanecer sempre sentada em uma 
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poltrona, o que dá a sensação de se estar perto do leitor. Os temas abordados nos vídeos são diversos 

e não tem cunho pedagógico, mas traz um acervo significativo para que a criança surda tenha acesso 

a textos literários diversificados. Dessa forma, o canal vem como uma opção para suprir a carência 

de contadores surdos.  

 O primeiro trecho que analisamos refere-se a figura 3, que aparece no vídeo, aos 0:55 min. de 

exibição. Nele, a contadora sinaliza o trecho do livro da página quatro conforme a descrição a seguir: 

1- Às vezes; 

2- dá vontade; 

3- de ler;  

4- um livro; 

5- debaixo  

6/7- das cobertas; 

Logo após, o vídeo mostra a página do livro em tela cheia.  

 

Figura 3 – Sequência da sinalização, uso e acessório e apresentação do livro 

 

                         Fonte: O livro dos sentimentos (2012) e Canal Mãos Aventureiras 

  

 Destacamos que a contação mantém a integridade do enredo. O uso do acessório “coberta” na 

imagem 7 e a expressão facial, dialogam com o texto construindo significados. A apropriação desses 

elementos são indispensáveis para que a criança amplie suas possibilidades de inferir e despertar o 

imaginário. Outros elementos como as expressões faciais e o uso de classificador, fortalecem a ideia 

do desejo de ler embaixo das cobertas. Percebe-se que o acessório e a presença do livro, tem um papel 

1 2 3 

4 6 

7 

5 

2 
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relevante durante a contação. Não são meros artifícios, mas sim elementos que se apresentam como 

estimulador para construção imagética da criança. Concorda-se com Arena (2010, p.17), quando 

afirma: 

Nessas relações entre o gênero literário e o pequeno leitor, destaca-se o processo de 

atribuição de sentidos, considerando a pedra de toque do ato de ler. Materializado e 

inscrito em seu suporte, o gênero chega às mãos do leitor pela mediação do outro. O 

mediador espera que a obra possa manter uma relação dialógica histórica e cultural 

com o leitor. 

 

 Abaixo vemos a figura 4 em que há a presença dos acessórios. O recorte é da página sete e 

aparece aos 1:45 min contento a seguinte descrição: 

1- Às vezes; 

2- eu me sinto; 

3/4  - corajoso; 

6- expressão de coragem; 

7- página do livro em tela cheia. 

Figura 4 – Sequência da sinalização, uso e acessório e apresentação do livro 

 
Fonte: O livro dos sentimentos (2012) e Canal Mãos Aventureiras 

 

Nessas imagens os acessórios fazem parte da vestimenta de Carolina. O uso de expressões faciais 

e corporais enriquecem a história.  A tradução também mantém a integridade do texto escrito.  

Ao sinalizar como se sente, na imagem 2, verifica-se a expressão de intensidade do desejo de ser 

corajoso, que é reforçada pela capa e máscara de um super herói. Na imagem 5, tanto a expressão 

facial, como a corporal dão ênfase a bravura do personagem. Na imagem 6, a página do livro confirma 

as expectativas de uma ausência de medo existente no imaginário infantil, presente no super herói. 

Segundo Girardello (2014 p. 9-10), “é a imaginação que cria esse espaço de mediação, [...]. A 

imaginação se alimenta de imagens novas e, por isso, talvez seja tão acesa nas crianças”. Percebe-se 

a força de significados que os acessórios trazem para a história e como são fundamentais para 

mediação.  

1 2 3 

4 5 
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Considerações finais 

 

 Diante dos estudos e discussões realizados para a elaboração desse artigo, compreendemos a 

importância dos vídeos de contação de histórias em Libras, disponível em contexto digital. 

Destacamos a importância do mediador enquanto fomentador de textos literários para crianças surdas.  

   A breve análise do vídeo “O livro dos sentimentos”, em muitos pontos dialoga com as 

premissas propostas por Chartier (1999), Girardello (2014) e Silva e Arena (2012), cujos inscritos 

fornecem base para os meios digitais, contação de história e mediação respectivamente. 

 Como resultado destacamos que os acessórios utilizados durante a contação da história, se 

configuram como elementos auxiliares na mediação entre o texto e o leitor. Entendemos que no meio 

digital os recursos utilizados possibilitam a construção de sentidos. Consideramos que esses 

elementos aproximam o leitor do texto e proporcionam ao pequeno leitor a possibilidade de ir além 

do escrito, contribuindo para a compreensão da história e para a aproximação com a leitura literária.  
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Introdução 

 

É a partir dos gêneros do discurso que no comunicamos, de acordo com Bakthin (1979, p.304), 

pois são formas ágeis, fáceis de dominar e em constante reelaboração, são estruturas “relativamente 

estáveis de enunciados”. Como materialização destes gêneros, com a utilização dos gêneros textuais, 

todo indivíduo pode participar de qualquer evento comunicativo, seja ele formal ou informal, pois 

eles são formas organizadoras da vida social (MARCUSCHI, 2011). Desta maneira, o ensino de um 

idioma também deveria ser contemplado a partir do ensino dos gêneros textuais, porém, em Libras 

isto não vem acontecendo na maioria dos materiais disponíveis no mercado. 

Quando entramos em um curso de línguas, como espanhol ou inglês, podemos observar que 

o material contempla diversas situações comunicativas dos gêneros orais e escritos, como: situações 

de compras, conversas em sala de aula, bilhetes, convites e vários outros. Nos materiais analisados 

para o ensino de Libras em nenhum deles foi possível perceber esta abordagem, apenas apresentam 

palavras soltas e frases descontextualizadas. 

Este trabalho analisou duas apostilas utilizadas em instituições federais para o ensino da 

Língua Brasileira de Sinais – Libras. Foi constatado que em nenhuma delas o foco de ensino está 

baseado a partir dos gêneros, o que vai contra os últimos estudos sobre o processo de ensino-

aprendizagem de línguas. Na perspectiva de Cristovão e Nascimento (2011, p.34) 

 

gêneros textuais e ensino é uma pesquisa motivada pela grande efervescência pela qual 

passou o ensino de línguas na última década do século XX. Além de inúmeras pesquisas, 

tivemos um conjunto de instruções e ações que contemplaram a educação. Além disso, a 

busca pela renovação tem suscitado a elaboração de novos materiais didáticos com a 

influência dessas mais recentes orientações. 
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Neste trabalho, abordaremos um pouco sobre os gêneros textuais e seu papel para o ensino 

e, posteriormente, faremos a análise do material selecionado. Esperamos que haja um 

amadurecimento no sentido no que se refere à produção dos próximos materiais desenvolvidos para 

ser utilizado no ensino de Libras, tornando-se um material mais proveitoso e significativo. 

 

1. Gêneros Textuais e Ensino 

 

De acordo com Marcuschi (2011, p. 19) “o gênero é essencialmente flexível e variável, tal 

como seu componente crucial, a linguagem”. Hoje, não é mais concebível o ensino de uma língua 

desassociada à utilização dos gêneros textuais, sejam eles orais ou escritos. 

Em todas as situações comunicativas estamos utilizando um gênero textual. Batkthin (1979) 

explica que os gêneros são um tipo de gramática social, quanto mais gêneros dominamos, mais 

podemos nos comunicar plenamente na sociedade. 

O gênero tem um papel fundamental no ensino, na visão de Cristovão e Nascimento (2011, p. 

45) “ele é utilizado como meio de articulação entre as práticas sociais e os objetivos escolares, mais 

particularmente, no domínio do ensino da produção de textos orais e escritos”.  

Os gêneros preparam o indivíduo para o seu papel social nos vários contextos nos quais for 

requerido e esta é uma das funções do professor, preparar este aluno para interagir utilizando o gênero 

adequado a cada situação. Na visão de Lopes-Rossi (2011, p.71) “cabe ao professor, portanto, criar 

condições para que os alunos possam apropriar-se de características discursivas e linguísticas de 

gêneros diversos, em situações de comunicação real”. 

Nesta perspectiva, o professor de Libras que não utilizar um material que contemple esta 

característica acaba por privar as possibilidades de comunicação do aprendiz com outro indivíduo 

que só se comunique em Libras. E a autora continua 

 

um dos méritos do trabalho pedagógico com gêneros discursivos de acordo 

com os pesquisadores do Grupo de Genebra, é o fato de proporcionar o 

desenvolvimento da autonomia do aluno no processo de leitura e produção 

textual como uma consequência do domínio do funcionamento da linguagem 

em situações de comunicação, uma vez que é por meio dos gêneros 

discursivos que as práticas de linguagem incorporam-se às atividades dos 

alunos. (LOPES-ROSSI, 2011, p.71) 

 

A partir disto, podemos observar alguns tipos de gêneros textuais, a partir do quadro abaixo, 

que são utilizados no processo de comunicação entre os indivíduos. 

 

Quadro 1 – Exemplos de gêneros orais e escritos. 
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Fonte: Dolz e Schneuwly, 2004, p.60-61. 

Neste quadro, observam-se os domínios sociais de comunicação existentes entre as pessoas e 

seus respectivos usos a partir dos gêneros orais e/ou escritos, que podem ser produzidos. De acordo 

com a tipologia, vários gêneros podem ser utilizados, mostrando o aspecto flexível e dinâmico dos 

mesmos. 

Bentes (2011, p.105) explica que 

 
o domínio dos diferentes gêneros pode auxiliar o aluno a ser o legítimo “dono” de 

sua fala, ou seja, pode levar o aluno a ocupar, com maior consciência, os diferentes 

lugares a partir dos quais pode falar e escrever. Além disso, o aluno, a partir de um 

trabalho com diferentes gêneros textuais, poderá tanto exercitar a reprodução dos 

gêneros, como também poderá reinventá-los por meio do exercício de práticas de 

linguagem significativas proporcionadas na/pela escola, durante atividades de 

ensino/aprendizagem de língua portuguesa e de outra disciplina. 

 

Desta maneira, proporcionar o ensino de Libras utilizando gêneros textuais é ofertar ao 

aprendiz as várias possibilidades de comunicação nos diversos contextos sociais nos quais ele 

participa. Desenvolvendo tanto sua autonomia como expressando com precisão suas ideias e opiniões. 

 

2. Análise das Apostilas 

 

As apostilas analisadas foram elaboradas por duas instituições públicas federais a fim de 

ensinar a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS à comunidade de forma geral. Esta iniciativa é de 

extrema importância uma vez que visa à difusão do segundo idioma oficial do Brasil e, 
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consequentemente, possibilita a comunicação com a comunidade surda, integrando-os efetivamente 

ao contexto social. 

Um dos problemas encontrados no processo de ensino-aprendizagem de Libras é justamente 

o material que se encontra disponível no mercado atualmente. No que se refere às apostilas analisadas, 

observa-se que não há muita preocupação com sua elaboração nem a forma em que os conteúdos são 

abordados. Percebe-se claramente que há mais uma reprodução de outros materiais já existentes sem 

nenhum receio. 

A apostila “A” é constituída por 70 páginas, oferece recursos visuais como desenhos e indica 

também o acesso para um o material disponível on-line. Já a apostila “B” tem 20 páginas e é 

constituída por fotos que apresentam os sinais e as configurações de mão e não apresenta indicações 

a outros suportes, como vídeos. 

A apostila “A” é um recorte de vários materiais, acrescida de alguns outros tópicos, inclusive 

de uma apostila já conhecida no mercado e pioneira no ensino da LIBRAS, por outro lado, a apostila 

“B” busca produzir um material próprio, sem copiar outros cursos, porém, segue o mesmo “modelo” 

no processo de ensino-aprendizagem para a transmissão do conteúdo e sem a utilização dos gêneros 

textuais. 

Com relação aos assuntos abordados, a primeira apostila está dividida em 9 capítulos, 

denominados “estudo da língua”, onde há a explanação dos sinais e da gramática. No fim de capa 

capítulo aparece a seção de “curiosidades” ou “você sabia” onde vários temas são abordados, como: 

o primeiro alfabeto manual, a primeira escola de surdos no Brasil, a associação brasileira dos surdos, 

o intérprete de libras, a escrita da língua de sinais e outros. Na segunda apostila possui 8 capítulos 

que focam o ensino dos sinais e da gramática, e não traz outros temas. 

A apostila “A” apresenta no início do curso de LIBRAS a imagem do alfabeto manual e os 

números, posteriormente, algumas frases de saudações, depois a parte gramatical que aborda os 

pronomes pessoais e no final uma atividade e a parte com outros temas relacionado a LIBRAS. 

Basicamente esta é a ordem que cada capítulo apresenta. 
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Imagem 1 – Alfabeto manual da apostila A

 

Esta imagem utilizada pode ser encontrada na internet, não há maiores explicações de como 

reproduzir o sinal nem em como configurar a mão, apenas a utilização desta imagem é “suficiente” 

para que o aluno possa reproduzir as letras do alfabeto manual, uma vez que existe também o auxílio 

das setas para indicar a direção do movimento a ser efetuado pelo aprendiz. 

A apostila “B” além de apresentar o alfabeto manual, inicia o curso de LIBRAS, com o 

“contato inicial”, onde aparecem fotos representando frases, como: saudações iniciais, dizer o nome, 

perguntar a idade, expressões de gentileza e perguntar/indicar o sinal. Nos outros capítulos são 

abordados os dias da semana, os números, assuntos relacionados ao idioma, também expostos a partir 

das fotos. 

Imagem 2 – Alfabeto manual apostila B 
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Na apostila “B” há uma série de fotos da mão de um responsável pela elaboração da apostila. 

Também há a presença de setas indicando a direção do movimento a ser feito, porém a imagem não 

é tão adequada pela escolha das cores. 

Foi possível observar que em nenhuma das apostilas existe a contextualização dos assuntos 

trabalhados, como ocorre em materiais de ensino de línguas de maneira geral: um encontro entre duas 

ou mais pessoas e um diálogo utilizando o vocabulário estudado. As palavras estudadas aparecem 

próximas às imagens de maneira solta. 

Apenas na apostila “A” aparecem 3 diálogos intitulados “um amigo encontra outro que não 

via há muito tempo...”, “Paulo caminhando na feira procura por um computador bom e barato...” e 

“SITUAÇÃO: I Seminário de Língua de Sinais: O Brasil ainda é monolíngue? (dois participantes do 

seminário conversam)”. Em todos os diálogos o texto escrito em Língua Portuguesa aparece seguindo 

a ordem lógica da LIBRAS, isto é, os verbos estão escritos no infinitivo, não se utilizam conectivos 

e os adjetivos não variam de acordo com o gênero. 

 

Imagem 3 – Diálogo presente na apostila A 
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Imagem 4 – Frase presente na apostila B 

 

 

 

 

 

 

Desta maneira, podemos perceber que o ensino de LIBRAS nas duas apostilas analisadas é 

feito a partir de palavras soltas associadas às fotos ou imagens, de acordo com seu significado, e 

poucas frases. Só foram encontrados, no primeiro material, 3 diálogos curtos como forma de praticar 

o vocabulário estudado. 

Os diálogos presentes relatam superficialmente situações cotidianas, como: encontrar alguém 

conhecida na rua, comprar um computador e participar de um seminário. Excetuando estes três 
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gêneros mencionados: saudação, compra e seminário; não foram encontrados nenhum outro tipo. De 

acordo com Ferreira, Gomes-Souza e Lima-Neto (2017, p. 3) 

 

é possível compreendermos que, em nossas situações comunicativas, estamos fazemos uso 

da língua, seja em sua modalidade oral ou escrita, através dos gêneros discursivos, que se 

realizam em diversos campos de nossa vida, sobretudo, em nosso cotidiano, sendo esse o 

meio de interação nas situações formais ou informais. Desse modo, os gêneros passam a 

estarem presentes e em uso por intermédio das práticas sociais. 

 

O ensino de línguas a partir de gêneros textuais favorece o contato com a língua alvo de 

maneira significativa e contextualizada, proporcionando o uso real do idioma entre aqueles que o 

aprendem. Felipe (2001, p. 12) estipula alguns princípios, como: 

 

não faça o aluno repetir apenas suas frases ou memorizar listas de palavras, 

coloque-o sempre em uma situação comunicativa onde ele precisará usar um 

sinal ou uma frase. A tarefa do instrutor de língua é habilitar o aluno a ser um 

bom usuário, isto é, a usar a língua que está aprendendo, para poder se 

comunicar. 

 

Por isto é tão importante expor os alunos a situações e contextos reais de uso da língua, mesmo 

com eventuais equívocos, a aprendizagem será mais significativa ao contrário de se utilizar listas de 

palavras para serem memorizadas e repetidas de maneira mecânica. 

Podemos concluir que o ensino de Libras, nas apostilas, apresenta-se pelo método de 

tradicional, um dos mais antigos que existem e, que é visto, por alguns autores, um método não tão 

eficiente, que chegue a estimular o aluno a pensar, refletir ou fazer inferências. Baseia-se na mera 

repetição do vocabulário aprendido de maneira descontextualizada. 

Não foi possível observar uma variedade de gêneros em nenhuma das apostilas, o que indica 

que não utilizam o ensino de língua baseado nos gêneros textuais. É necessário repensar esta 

metodologia uma vez que nos comunicamos a partir de gêneros nos diversos contextos sociais e por 

ser considerada como uma proposta mais envolvente e significativa. 

 

Considerações Finais 

 

Esperamos que este trabalho venha a esclarecer a importância para o desenvolvimento de 

materiais mais significativos e de acordo com as últimas tendências teóricas sobre o ensino de línguas, 

neste caso, da Língua Brasileira de Sinais – Libras. 

Alguns questionamentos permanecem a fim de provocar maiores reflexões e pesquisas: o 

ensino de libras permanece tradicional por falta de interesse da sociedade? O material de libras não 
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se baseia no uso dos gêneros textuais por ser uma língua visual e não auditiva? Os profissionais 

envolvidos no processo de ensino de libras refletem sobre esta metodologia de ensino? 

Muitos questionamentos ainda surgirão à medida que aumentar a necessidade de ensinar libras 

e o interesse de aprender das pessoas. Esperamos que os questionamentos citados sejam alvo de 

reflexões mais aprofundadas, a fim de se desenvolver materiais mais interessantes e contextualizados 

também com os estudos desenvolvidos na área de ensino-aprendizagem de línguas. 
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INTRODUÇÃO 

 

O signo linguístico tecnologia induz as pessoas a lembrarem de objetos com fios e plugs, 

conectados a uma rede de eletricidade, como também equipamentos sofisticados e eletrificados. 

Contudo, quando nos remontamos à história, percebemos que a tecnologia sempre existiu, assim 

como as da comunicação e da informação. Ao longo do desenvolvimento da humanidade, foram 

surgindo novos recursos, modos de agir e de comunicar-se, e fomos nos adaptando a essas 

transformações e seus usos, reconfigurando nossas habilidades e nós mesmos. Sempre tivemos 

variadas formas e meios para nos comunicarmos. Prova disso é o surgimento da escrita, que nos 

remete aos fenícios e sumérios, a qual passou por inúmeras transformações com o desenvolvimento 

de novos materiais, até que, hoje, grande parte da humanidade dispõe de um complexo sistema de 

meios para ler e escreve (RIBEIRO, 2012). 

Hoje, com a Era Digital, novos meios, cenários e contextos surgiram, modificando nossa 

forma de interagir por meio da língua. Dominar a escrita na atualidade, por exemplo, significa 

dominar um conjunto de meios e técnicas reconfiguradas ao longo da nossa história. Como defende 

Ribeiro (2012), as tecnologias passam por modificações, e nós, usuários, reconfiguramos o uso que 

fazemos delas. 

Vivemos na sociedade da informação, cujo tipo de comunicação prototípico mais difundido é 

conhecido como Comunicação Mediada pelo Computador (CMC), ou comunicação eletrônica, 

inserido em uma espécie de discurso eletrônico. Acerca dos usos da linguagem, vê-se nessa forma 
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um uso minimalista de pontuação, uso quantitativo de siglas, abreviaturas e estruturas frasais que 

fogem ao padrão canônico. Há uma “mistura” de formas de expressão que envolvem as múltiplas 

semioses - como som, imagem e texto -, com um uso escrito que tende à informalidade e menor 

monitoramento estilístico, o que é associado às principais características dessa CMC: a interação 

fluida e rápida entre os usuários (MARCUSCHI, 2005). 

A velocidade na difusão da informação que se configura na nossa sociedade é fruto de um 

fenômeno que ocorre em escala mundial e inicia-se com as Grandes Navegações (século XIV), sendo 

acelerado com o surgimento da internet – a Globalização. A aceleração desse fenômeno, derrubando 

fronteiras nos mais diversos âmbitos da sociedade, favorece uma padronização do léxico (GALLI, 

2005) no tocante às especialidades, com o objetivo de atender a necessidades em situações de uso. 

Os usuários da internet, ao criarem uma linguagem própria do ambiente virtual, utilizam-se 

da sua competência lexical para a criação de gírias que circulam nesse meio. A gíria é um vocábulo 

tipicamente oral que historicamente está ligada aos grupos marginalizados da sociedade, grupos estes 

que buscam na criação de um vocabulário um signo de identidade e de agressão à sociedade. Ela 

apresenta forte teor de coesão e é formadora de comportamentos principalmente entre os jovens. 

Podemos estudá-la sob duas óticas: a gíria de grupo (criptológica) e a gíria comum (vulgarização da 

de grupo). 

Para esta pesquisa, delimitamos nosso trabalho no campo das redes sociais, que se enquadram 

em um modelo de comunicação pós-massivo. Elas são caracterizadas como sendo “sites com foco na 

conexão e relacionamento entre atores sociais presentes no ciberespaço” (RIBEIRO; AYRES, 2014, 

p. 200). 

Todos esses apontamentos nos levam a perceber a linguagem da internet como um novo 

modelo de comunicação, que é acessível a todos os que circulam nesse ambiente, a partir de uma 

linguagem adequada a esse meio. Dessa forma, este estudo  questionou: Quais as principais gírias 

que circulam  no meio digital, especificamente nas redes sociais?  

Para respondermos a este questionamento, tivemos como objetivo geral: Analisar as principais 

gírias que circulam no meio digital. Como objetivo específico: identificar as principais gírias que 

circulam nas redes sociais Facebook e WhatsApp. Este artigo estrutura-se em uma seção de revisão 

da literatura, na qual apresentamos as contribuições de estudos prévios acerca da linguagem da 

internet, gírias e redes sociais, a seção da análise dos dados coletados nas redes sociais e nossas 

considerações finais, além de uma introdução e referências lidas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Com vistas a responder ao primeiro questionamento proposto neste estudo – quais são as 

principais gírias que circulam no Facebook e no WhatsApp? - partimos do princípio de que língua e 
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sociedade estão imbrincadas de tal forma que se torna impossível separá-las no campo dos estudos 

linguísticos. É impossível conceber o homem sem a sua relação com a língua e esta com a sociedade. 

É através de sua língua que o homem se constitui como sujeito histórico, materializa suas ideologias, 

é ouvido, convence ou é convencido (ALKMIM; CAMACHO, 2001). 

Diante disso, defende-se a ideia de que a forma de comunicação se adequa aos momentos 

vividos pelos seres humanos. É neste sentido que alguns teóricos, como Galli (2005), apontam que 

estamos vivenciando uma nova fase da nossa história – a Era Digital - que traz consigo inúmeras 

novas formas de interagirmos através da palavra, via computador, interligados com milhares de outros 

usuários para atender aos mais diversos fins comunicativos: pesquisar, estudar, divertir-se, debater, 

comprar, etc. Vivemos, portanto, na sociedade da informação, cujo tipo de comunicação prototípico 

mais difundido é conhecido como Comunicação Mediada pelo Computador (CMC), ou Comunicação 

Eletrônica, inserido em uma espécie de discurso eletrônico (MARCUSCHI, 2005).  

Para entendermos este universo, Lévy (2000, apud RECUERO, 2018) traz há uma tipologia 

de três dispositivos comunicativos que se baseia nas relações entre emissores e receptores. O modelo 

um, o tipo ‘Um e Todos’, é representado pelos meios de comunicação de massa modernos, tendo a 

mensagem um único sentido para os receptores, sem interatividade, como é o caso da televisão, cuja 

projeção não permite a interação com os telespectadores. O modelo do tipo ‘Um e Um’ não possui o 

coletivo na transmissão da informação, sendo limitado à interação entre dois sujeitos, como exemplo, 

temos o telefone. O modelo três, cujo tipo é o ‘Todos e Todos’, se constitui na ausência de distinção 

entre emissores e receptores: todos podem ocupar ambas as posições, ou seja, todos emitem dados e 

todos recebem dados; a informação é descentralizada. Em relação à comunicação nos ambientes 

virtuais, esse terceiro modelo é o que prevalece, tendo em vista a amplitude do alcance desse meio 

digital na sociedade, cuja influência cresce exponencialmente. Além disso, nas redes sociais, todos 

têm a possibilidade de emitir e de receber a informação, assim como de interagir acerca da mensagem. 

Nesse modelo em que todos interagem com todos, sem haver a centralização da informação, 

retomamos o que Galli (2005) aponta como linguagens especiais.  Estas são formas e expressões 

linguísticas que, motivadas por fatores como idade, gênero, profissão e condição social, surgem como 

variedades próprias de grupos que compartilham uma forma específica de comunicação, como as 

gírias. É válido salientar que, sendo a globalização um fenômeno que tem derrubado fronteiras 

mundiais, fazendo inovações surgirem em todos os âmbitos da sociedade, inclusive na língua, as 

adequações pelas quais a comunicação passou ao longo desse período do mundo globalizado 

permitem que consideremos a linguagem do meio digital  como específica, própria para esse 

ambiente, no sentido de ser distinta da linguagem oral, por exemplo, uma vez que é materializada em 

termos específicos, como os termos técnicos e as gírias, que possibilitam aos usuários movimentarem-

se na internet. 
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É nesse sentido que, dentre as linguagens, uma ocupa papel de destaque. Os comportamentos 

linguísticos dos falantes de uma comunidade foram convencionados a serem conhecidos por uso e, 

de acordo com Preti (1984), a sociedade tende a transformar o uso em uma espécie de lei linguística 

– a norma, fator de padronização no tocante à língua. Assim, surge um vocabulário que foge aos 

parâmetros da norma linguística instituída normativamente pelo uso, que tem por função social 

asseverar a identidade de um grupo socialmente invisível, mediante a agressão ao padrão: a gíria . 

A gíria é um vocábulo típico da oralidade, fator que dificulta datar precisamente seu 

surgimento, cuja história remete aos grupos marginalizados da sociedade, isto é, àqueles que sempre 

estiveram à margem socialmente. Conhecer a gíria, conforme aponta Patriota (2014), significa 

adentrar no mundo da “marginalidade”, dos grupos excluídos da sociedade, quer por condições 

naturais de pobreza, quer por suas atividades. Esses grupos buscam, na linguagem, por meio da 

criação de um vocabulário fechado, de caráter criptológico e efêmero, um instrumento de defesa – de 

suas comunidades, de seus grupos, de suas atividades ilícitas (PRETI, 2004). A gíria, no campo da 

Sociolinguística, tanto em sua abordagem variacionista quanto interacional, se classifica em dois 

tipos: de grupo e comum. 

A chamada gíria de grupo, na perspectiva de Preti (2004), preserva o aspecto mais 

característico do fenômeno: o criptológico. Significa dizer que se constitui em um vocabulário de 

grupos sociais fechados e restritos, os quais se afastam da maioria da sociedade pelo conflito ou pelo 

inusitado. No conflito, faz-se menção àqueles que vivem à margem das leis e das normas da 

sociedade, como os grupos vinculados ao mundo do crime; no inusitado, no sentido oposto aos 

conflituosos, àqueles que, por exemplo, estão ligados ao esporte ou à música.  

Segundo Preti (2004), a gíria é um vocábulo empregado por falantes de um grupo restrito e 

que, por esse motivo, tem a função de impedir a interação verbal de sujeitos alheios a esse grupo com 

seus integrantes, de modo que estes não sejam entendidos pelos que não são iniciados, materializando 

uma linguagem essencialmente secreta. Ou seja, a gíria de grupo reúne em si um aspecto criptológico. 

O seu significado deve ser compreendido apenas pelos falantes do grupo que a emprega. Por esse 

motivo, podemos afirmar que a gíria de grupo é efêmera: ora, se ao criar o vocábulo, o grupo pretende 

não ser entendido por outros sujeitos, faz-se necessário que um novo termo seja criado quando o 

antigo tem seu significado apreendido pela sociedade.  

O segundo tipo corresponde à gíria comum. Quando o signo de grupo, criptológico e efêmero, 

passa pelo processo de vulgarização, ou seja, passa a ser usado pela sociedade em geral, a gíria deixa 

de ser de grupo e passa a ser comum, fazendo parte do vocabulário popular dos indivíduos e perdendo 

sua identificação inicial. A gíria pode, assim, circular em todos os ambientes que utilizam a linguagem 

verbal para suas interações, inclusive o ambiente digital. 
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Atualmente, vivemos o paradigma das tecnologias da comunicação, capazes de expandir o 

poder de interação entre os usuários, com espaços cibernéticos não voltados exclusivamente para o 

consumo de informações, mas lugares onde usuários podem produzir, distribuir e compartilhar 

informações em escala mundial, através de, por exemplo, sites de redes sociais. Falar em redes sociais 

significa referir-se a um fenômeno que não é recente, mas de algo que sempre existiu em nossas 

sociedades, sendo motivadas pela necessidade que os sujeitos possuem de partilhar entre si 

conhecimentos, informações ou preferências (MOREIRA & JANUÁRIO, 2014). As redes sociais são 

espaços interativos, colaborativos e coletivos, de comunicação e troca de informações, como o 

Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat.  

Para nosso estudo, limitamos nosso campo a duas redes sociais: Facebook, criado em 2004 

por um grupo de jovens universitários de Harvard, composto por Mark Zuckerberg, Dustin 

Moskovitz, Eduardo Saverin e Chris Hughes; e WhatsApp, criado no ano de 2009, pelo ucraniano 

Jan Koum, com a intenção de se comunicar com amigos. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é de base descritivo-interpretativa, com abordagem qualitativa. O caráter 

qualitativo justifica-se pela ideia fato de que há uma relação intrínseca entre mundo real e sujeito, 

entre este e o objeto de estudo e entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. Optamos pela 

pesquisa descritiva, pois, como bem nos situam Gil (2002), Severino (2000) e Oliveira (2010), ela é 

a pesquisa que tem seu interesse voltado a descrever, observar fenômenos, com a meta de explicar 

esses fenômenos através de interpretações. Já a interpretativa visa a interpretar, tomar uma posição a 

respeito das ideias analisadas, é ler nas entrelinhas, é forçar um diálogo com vistas a se entender o 

objeto em análise, o que consideramos como um de nossos objetivos: identificar as principais gírias 

que circulam no âmbito das redes sociais.  

 Nosso corpus de análise constitui-se das gírias que circulam nas redes sociais, em específico 

no Facebook e no WhatsApp. Pelo impacto que as redes sociais têm, hoje, na dinâmica de interação 

das pessoas em geral, vemos o estudo do uso dessas gírias como um objeto que necessita de um estudo 

sistemático, tanto pela influência que exercem nos usos dos falantes, quanto pela necessidade de se 

compreender a gíria como possibilidade de uso linguístico.  Sendo assim, fizemos um levantamento 

em relação às principais gírias que circulam tanto no Facebook, como no WhatsApp através da 

observação, principalmente, das interações que ocorrem nessas redes sociais através das publicações 

comentadas, posts publicados, enfim através das dinâmicas de contato direto dos usuários dessas 

redes.  Todos eles não têm suas identidades reveladas, pois nosso interesse é, apenas, nas interações 

realizadas por eles, para, a partir delas, identificarmos as gírias mais usuais nesses dois ambientes 
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virtuais. Esta coleta de gírias foi feita no período de agosto a novembro de 2018 e encontra-se na 

discussão de nossos resultados.  

 

RESULTADOS DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Os sites de redes sociais, no contexto atual, se constituem em ferramentas pertinentes para a 

convivência social, por sua capacidade de integração. Na prática, vê-se constantemente pessoas 

resolverem questões de trabalho, estudantis ou até mesmo familiares em instantes através da interação 

mediada pelo WhatsApp ou Facebook. Os grupos, em ambas as redes, funcionam como meio 

facilitador, por exemplo, de resolução de problemas e planejamento de atividades entre os estudantes 

nos mais diversos níveis de ensino. Isso serve para asseverar a grande importância e espaço que as 

redes sociais adquiriram ao longo da história em determinadas localidades, como é o caso do Brasil. 

Dito isso, durante o período de quatro meses (agosto a novembro de 2018), fizemos um 

levantamento de vocábulos giriáticos que circulam pelas redes sociais que delimitamos – Facebook 

e WhatsApp. Muitas dessas gírias, como percebemos, são originárias da língua inglesa, ou seja, são 

anglicismos, reafirmando que o ciberespaço é um ambiente próprio de criação de palavras específicas 

desse meio. Apresentamos abaixo o Quadro 1 com as gírias coletadas, a rede social predominante e 

os seus respectivos significados. Salientamos que os exemplos apresentados para cada uma das gírias, 

classificadas em ordem alfabética, foram fruto de intuição. 

Quadro 1: Identificação e significado das gírias coletadas. 

Nº de 

ordem 
Gíria Rede Significado 

1 Brotar 
Facebook e 

WhatsApp 

Tal termo significa ‘aparecer’, ‘surgir’ em uma determinada 

situação comunicativa nas redes.  

Ex: “Ana, brota aqui no grupo.” 

2 Bugar 
Facebook e 

WhatsApp 

O vocábulo significa, em termos gerais, ‘travar’, podendo ter 

ramificações dessa matriz semântica a depender do contexto. 

Pode referir-se a um aplicativo, Ex: “O Whats do João bugou 

geral.”); ou a uma interação (Ex: “Mano, eu buguei nisso aí.”). 

3 Canxar WhatsApp 

É empregada para caracterizar o ato de um indivíduo estar no 

ápice de sua autoestima ou para atribuir  uma característica 

positiva para si mesmo. 

Ex: “A gente vai canxar nesse ônibus novo.” 

4 Crush 
WhatsApp 

e Facebook 

Advindo da língua inglesa, que significa literalmente ‘colidir’ 

e criado no português brasileiro como um vocábulo para jovens 

que estão na fase da adolescência, esse termo  nomeia a pessoa 

pela qual o sujeito nutre sentimentos amorosos platonicamente, 

sem que necessariamente seja do conhecimento da outra parte. 

Ex: “Meu crush eterno da sala é o Antônio.” 

5 Date 
WhatsApp 

e Facebook 

Oriunda do universo LGBTQ, essa gíria significa ‘encontro’, a 

mesma tradução que encontramos ao buscar as raízes dessa 

gíria na língua inglesa.  

Ex: “Ontem eu tive um date com o carinha do tinder.” 
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6 Dar ban WhatsApp 

Geralmente, essa gíria é usada quando um usuário é banido de 

um grupo, sendo expulso/removido pelo administrador. 

Ex: “O adm precisa dar ban naquele cara.” 

7 
Dar 

block 
WhatsApp 

Oriundo do inglês, o termo ‘block’ significa bloquear. Junto ao 

verbo ‘dar’, é usado no português para significar o ato de 

bloquear alguém de uma rede social, normalmente o 

WhatsApp.  

Ex: “Olha, foi mal, mas vou te dar block.” 

8 Embuste 
WhatsApp 

e Facebook 

No meio virtual, essa gíria significa ‘indesejável’, 

‘insuportável’. 

Ex: “Alguém tira esse embuste daqui, por favor?” 

9 Flopar 
WhatsApp 

e Facebook 

Sendo derivado do termo em inglês flop, que significa 

fracassar, é usada nas redes sociais com o significado de algo 

que não fez sucesso, que fracassou ou que deu errado. 

Ex: “Miga, a festa da Joyce flopou de tão desanimada.” 

10 Flodar WhatsApp 

Na linguagem das redes sociais, flodar significa o ato de 

publicar ou enviar informações sem sentido ou desnecessárias, 

de maneira que uma ou mais pessoas se sintam irritadas ou 

prejudicadas, sendo, portanto, uma inundação de links sem 

importância. 

Ex: “Flodar no grupo leva ao ban.” 

11 Fechar 
WhatsApp 

e Facebook 

Essa gíria pode ser usada com dois sentidos: (a) um semelhante 

ao de lacrar, com o mesmo significado de “arrasar”; e outra (b) 

com o sentido de ‘combinar’, de confirmação de algo. 

Ex: “Vamos amanhã à praia?” “Fechou!” 

12 Hater Facebook 

Usada bastante nas redes sociais com o intuito de denominar 

aqueles que possuem discursos de ódio e, geralmente, atacam 

gratuitamente outras pessoas. 

Ex: “Os haters estão perseguindo aquele youtuber.” 

13 LOL 
WhatsApp 

e Facebook 

Do inglês Laughing Out Loud (Rindo Muito Alto), essa gíria é 

usada para expressar o quão engraçado e divertido foi o 

comentário de alguém, por exemplo.  

Ex: “Mano, LOL!” 

14 Lacrar 
WhatsApp 

e Facebook 

Seu significado é semelhante ao de ‘arrasar’, sendo uma 

exaltação a algo publicado por um usuário. 

Ex: “A Júlia lacrou nessa foto!” 

15 Mitar Facebook 

O significado permanece o de ‘arrasar’, numa exaltação de algo 

feito por alguém. 

Ex: “Ele mitou no comentário do Face.” 

16 Poc 
WhatsApp 

e Facebook 

Significa um homossexual considerado ‘sem nível’ ou ‘pudor’. 

Ex: “As poc tão comentando direto sobre o show.” 

17 Pdp 
WhatsApp 

e Facebook 

(Pode pá) Significando a afirmação ou confirmação de 

determinado assunto, essa gíria é usada com o intuito de 

mostrar concordância com o que está sendo dito por um amigo, 

por exemplo. Nas redes sociais, ela se materializa na abreviação 

pdp. 

Ex: “Cê vai hoje pra o shopping? Pdp, velho!” 

18 Pegação 
WhatsApp 

e Facebook 

Significa o momento em que duas ou mais pessoas começam a 

beijar, “ficar”e trocar carícias.  

Ex: “Eles dois tavam de pegação.” 

19 Plugar Facebook 
Nas redes, ela significa o momento em que o usuário se conecta 

ao site, numa espécie de “ato de plugar”. 
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Ex: “Tô plugado.” 

20 Rt 
WhatsApp 

e Facebook 

(Retweet) Bastante comum no Twitter, significa copiar o que 

foi dito por outra pessoa.  

Ex: Simples “Rt.” 

21 Stalkear 
WhatsApp 

e Facebook 

Com origem no inglês stalker (perseguidor), essa gíria é usada 

para designar quem investiga as redes sociais de outras pessoas.  

Ex: “Eu tavastalkeando ele e descobri que tava namorando.” 

22 Shippar 
WhatsApp 

e Facebook 

Gíria com origem no inglês relationship (relacionamento), é 

utilizada quando um ou mais indivíduos torcem para que duas 

pessoas formem um casal e fiquem juntas.  

Ex: “Sempre shippei eles dois.” 

23 Trolar 
WhatsApp 

e Facebook 

Com origem do inglês, essa gíria significa o mesmo que 

‘zombar’, ‘tirar sarro’.  

Ex: “Trolei minha mãe dizendo que o gato morreu.” 

24 TBT Facebook 

Do inglês throwbackthurdsday, pode ser traduzida como volta 

ao passado. É usada apenas uma vez por semana, na quinta-

feira, e tem o propósito de resgatar uma foto antiga nas redes 

sociais. 

Ex: “Postei uma foto nossa no TBT de hoje.” 

25 Tqr 
WhatsApp 

e Facebook 

A gíria tqr é a abreviação de ‘Tem que respeitar’, sendo este o 

significado do termo. 

Ex: “Tqr a minha Paraíba.” 

26 Treta 
WhatsApp 

e Facebook 

Significa confusão, discussão ou briga. Nas redes sociais, 

utiliza-se desse termo quando alguns usuários entram em atrito. 

Ex: “Deu treta ontem no grupo da sala.” 

27 Top 
WhatsApp 

e Facebook 

Essa gíria é usada para designar algo visto como bom, incrível 

e maravilhoso. 

Ex: “Tu tá top nessa foto.” 

28 Talarica 
WhatsApp 

e Facebook 

Geralmente, usa-se esse vocábulo como adjetivo para uma 

pessoa que ficou com o(a) namorado(a) do(da) amigo(a), 

podendo ter o mesmo sentido de falsidade. 

Ex: “A talarica tá mandando mensagem pra ele.” 

29 Vibe 
WhatsApp 

e Facebook 

Nas redes sociais, seu sentido é estendido para energia, 

significando boas vibrações/boa energia. 

Ex: “Essa vibe é boa.” 

30 @ 
WhatsApp 

e Facebook 

O significado de @ é semelhante ao de crush: a pessoa pela qual 

um sujeito está apaixonado. Nesse caso, temos uma nova gíria 

que concorre no uso dos falantes, sendo esta oriunda não do 

inglês, mas das próprias redes sociais. 

Ex: “Vou chamar meu @.” 

 

Diante do quadro apresentado, parece-nos consensual admitir que a criatividade de que dispõe 

os falantes das línguas naturais associada à existência do ciberespaço como lugar, por excelência, de 

criação de novos vocábulos na era atual permite a materialização das diversas construções lexicais 

apresentadas no corpora desta pesquisa. Necessário se faz, ainda, ressaltar que as ocorrências de uso 

das gírias nas redes sociais aparecem de maneira distinta, ou seja, consideramos, a partir da maior ou 

menor frequência de uso, que algumas dessas palavras são mais prototípicas do que outras. 
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 Uma dessas gírias é “Stalkear”, na sua forma verbo-nominativa de infinitivo, assim como as 

demais flexões verbais, respeitando as características sociolinguísticas do usuário, isso porque a 

ocorrência de sua origem é reduzida (stalker), não caracterizando necessariamente um vocábulo gírio. 

De acordo com Valadares e Moura (2016), essa gíria começou a ser usada aproximadamente ao final 

do da década de 1980, descrevendo a perseguição que as celebridades sofriam em relação a seus fãs. 

Nesse contexto de caça, os stalkers perseguem o stakeado como o caçador persegue a sua presa, 

insistindo, seguindo e coletando informações.  

Embora isso, aparentemente, possa causar algum dano psicológico à vítima, comumente ela é 

utilizada por pessoas enamoradas ou por um usuário que nutre sentimentos por outro, utilizando o ato 

de stalkear para inteirar-se dos acontecimentos do primeiro. Um exemplo de stalker (no sentido de 

agente que realiza o ato de ‘perseguição’) que não implica em danos dessa natureza pode ser vista em 

uma das ocorrências registradas por nós, em um diálogo no WhatsApp, no qual o sujeito admite que 

visitou o perfil social de um outro indivíduo. 

Neste caso, percebemos que o usuário faz uso da gíria no sentido de buscar informações sobre 

a vida de um outro sujeito, sem que isso assemelhe-se à ideia de perseguição. Em muitos casos de 

uso, a gíria é usada para caracterizar a coleta de dados de um sujeito X acerca de um indivíduo Y, 

sendo que o primeiro possui interesses amorosos pelo segundo, tal qual o crush que mencionamos no 

quadro de significados.  

A gíria seguinte merece uma atenção especial. Não se tem registros na literatura sobre a 

origem desse termo nem de motivações que levaram os jovens a fazerem o uso dele. Quando 

buscamos na etimologia da palavra, a partir do inglês, percebemos que ela tem por sentido ‘colidir’. 

Essa colisão, possivelmente, tem estreita relação com o fato de crush ser usado para se referir ao 

sentimento por vezes não correspondido, num choque entre expectativas e realidade. Vê-se, portanto, 

uma estreita relação entre o aspecto psicológico da juventude/adolescência, gerações em conflito que 

transmitem isso para os seus usos linguísticos. 

Algo que é ainda mais relevante sobre a gíria crush é que, tendo em vista a efemeridade da 

gíria, outra gíria está assumindo a posição dela; referimo-nos ao vocábulo @. Devido ao fato de não 

termos registros que precisem o surgimento da gíria @, resta-nos analisarmos sua semântica sob a 

ótica de seu uso, referindo-se, novamente, a uma pessoa que desperta sentimentos amorosos em outra. 

Além disso, se analisarmos sob a ótica funcional, o Instagram utiliza o símbolo que mencionamos 

para citar nomes de usuários e até mesmo marca-los em determinadas publicações. Tendo em vista 

que quando dois jovens estão enamorados o fluxo de marcações aumenta, esse pode ser um dos 

motivos pelos quais surgiu a gíria ‘@’. Nas ocorrências abaixo, materializa-se o uso de ambas as 

gírias, uma em contexto de interação, num diálogo de WhatsApp e outra em um meme, publicado no 

Facebook. 
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Nos últimos anos, aparentemente criada apenas com a finalidade de ser uma espécie de tag91, 

a sigla TBT está sendo usada com o objetivo de significar ‘lembrança’ ou algo que remeta ao passado, 

posta em publicações de fotos antigas para sinalizar esse fato. Criou-se em torno desse vocábulo a 

ideia de que deve ser usado apenas nas quintas-feiras, ou seja, uma vez por semana. Ainda assim, ao 

observarmos seu uso, percebemos que muitos usuários já fazem uso da gíria em dias que ultrapassam 

a quinta, o que caracteriza uma mudança de funcionalidade da palavra, um dos processos de formação 

gíria. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo, problematizamos o uso de gírias no contexto digital, mais especificamente, nas 

redes sociais, tendo em vista que esse ambiente é propício à criação de termos específicos que 

circulam prototipicamente nele, como é o caso dos vocábulos que destacamos (GALLI, 2005). Para 

essa observação analítica, delimitamos como fonte da corpora deste trabalho as redes Facebook e 

WhatsApp, das quais, num período de quatro meses, coletamos trinta gírias, apresentadas 

anteriormente.  

A fim de verificar a importância do conhecimento desse vocabulário específico para a 

interação e, consequentemente, a efetiva comunicação entre os usuários das redes sociais, 

construímos um questionário online, mediante o qual obtivemos respostas de sessenta colaboradores, 

os quais asseveraram a necessidade de se conhecer os sentidos ocultos pelas gírias que circulam nas 

redes, para que haja interação e comunicação. A partir disso, defendemos o nosso posicionamento 

favorável à classificação das gírias elencadas no nosso Quadro 1 como sendo de grupo, assim como 

prevê Preti (2004). 

Descrever sistematicamente os usos linguísticos dos usuários das redes sociais, em específico 

no tocante às gírias, se torna tarefa necessária aos estudos linguísticos contemporâneos. Os avanços 

tecnológicos que favorecem a integração entre os indivíduos não cessam, e a Linguística não pode 

nem deve ficar aquém disso. 
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Introdução 

 

Em cada época sempre se segue uma determinada tendência no que se refere ao processo de 

ensino, isto também é decorrente dos recursos tecnológicos disponíveis que podem ser utilizados para 

esta finalidade. 

A metodologia aplicada pelos professores é fruto de estratégias, técnicas, métodos e recursos 

que buscam aprimorar as aulas. Nos dias atuais, os recursos tecnológicos e digitais podem oferecer 

novos elementos jamais imaginados, sendo capazes de romper com paradigmas no processo de 

ensino-aprendizagem quando utilizados de maneira adequada e não sendo subutilizadas ao reproduzir 

os modelos tradicionais. 

A aprendizagem adaptativa consiste na personalização dos materiais de acordo com o estilo 

de aprendizagem do aprendiz, no caso da pesquisa realizada. De acordo com Claxton e Murrell (1987 

apud PENA, CAVALCANTE e MIONI, 2014, p.66) é recomendável “que professores busquem 

compreender as necessidades pessoais dos alunos, bem como suas formas diferentes de aprender, e 

as apliquem [...]” nas aulas. 

Desta maneira, seja no ensino presencial ou a distância, cabe ao professor observar os estilos 

de aprendizagem de seus estudantes e buscar desenvolver atividades personalizadas a fim de 

aprimorar o conhecimento de cada um. 

Quando se desenvolve um ambiente de parceria, é possível perceber que tanto o estudante 

quanto o professor podem aprimorar suas maneiras de utilizar os recursos tecnológicos digitais. O 
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letramento digital ou a alfabetização digital podem ser desenvolvidos ao longo do percurso das aulas, 

aprimorando, desta forma, o manuseio destas ferramentas que são importantes na mediação do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

1. O ensino na modalidade a distância 

 

Os métodos educativos sempre foram influenciados pelas tendências pedagógicas e pelos 

recursos tecnológicos disponíveis em cada época, desta forma variando o processo de ensino-

aprendizagem e a atuação do professor na sala de aula. Barros (2012, p.99) explica que 

 

las herramientas y las máquinas aumentan en complejidad en la misma proporción en que el 

conocimiento científico se expande. En los tiempos actuales, los denominados sistemas 

digitales han ganado cada vez más espacio entre las innovaciones tecnológicas. Gran parte 

de los instrumentos tecnológicos de hoy incluyen sistemas digitales, principalmente en el 

caso de los ordenadores  

 

Quando nos referimos a novas formas de aprendizagem podemos estar falando tanto da 

maneira de o professor trabalhar em sala ou as mudanças cognitivas do aprendiz. De acordo com 

Aedo, Garcia e Fadraga (2001, p.1) 

 

cuando se habla de nuevas formas de aprendizaje debemos analizar si se trata de cambios e 

innovaciones en términos de los procesos cognitivos del individuo o de nuevos 

procedimientos, metodologías y modelos para promover el aprendizaje, aprovechando para 

ello diversos recursos y estrategias a nuestro alcance, en especial la introducción de las redes 

que en la educación ha venido a ampliar y acelerar el manejo e intercambio de información 

y de comunicación y en especial la educación a distancia 

 

Este trabalho é um relato de experiência e relata o acompanhamento escolar de alunos na 

modalidade a distância, on-line. Neste contexto, o professor utiliza-se de recursos tecnológicos 

digitais, como computador, internet, celular; além de redes sociais, como: facebook, skype, whatsapp, 

hangouts para poder mediar o conteúdo aos seus estudantes. 

De maneira geral, os estudantes estão bastante acostumados a utilizar, ao menos, uma destas 

redes sociais, porém não com um viés educativo. Eles as manuseiam para conversar, trocar ou buscar 

informações, no entanto, esta tecnologia por muitas vezes é menosprezada ou subestimada com 

relação ao seu uso para a formação intelectual, escolar ou acadêmica do indivíduo. 

Assim como as tecnologias veem passando por contínuo processo de mudança, a forma de 

pensar e refletir das pessoas também mudam. Com o processo de ensino-aprendizagem não poderia 

ser diferente. Na visão de Barros (2012, p.84) “hoy en día la tecnología de lo virtual tiene un papel 

innovador en ese proceso que se concreta en el cerebro, produciendo efectos distintos, además de 

tener influencia en la forma de asimilar la información”. 
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A forma de buscar informações, de utilizar os recursos tecnológicos, a maneira de pensar e 

aprender, de comunicar-se, tudo acaba por ser influenciado pelas transformações e evoluções dos 

dispositivos tecnológicos, a educação também faz parte deste contexto de mudanças e dinamismo. 

Durante as observações das aulas on-line, por romper com o método tradicional presencial de 

acompanhamento escolar, o professor começou a perceber que cada aluno apresentava não só 

necessidades diferentes, o que é esperado, mas também, formas distintas de estudar na modalidade a 

distância, apresentando preferências, uns por vídeos, atividades on-line e outros, necessitando 

imprimir o material com antecedência para fazer anotações, ou mesmo anotar informações no 

caderno. 

Concordamos com Haviaras, Machado e Teixeira (2015, p.42100) quando afirmam que 

 

a utilização das tecnologias na educação desempenha papel de grande importância, pois 

permite ao professor rever sua prática pedagógica, adotar diversificadas estratégias 

metodológicas e desempenhar o papel de mediador do conhecimento, deixando de ser mero 

detentor do conhecimento para compartilhá-lo com os alunos e pares.  

 

A partir da percepção das características pessoais de estudo dos aprendizes durante a aula, o 

professor iniciou a desenvolver atividades ainda mais personalizadas de acordo com o estilo de 

aprendizagem de cada um. 

Aparentemente, estes estilos ficaram muito mais perceptíveis com a utilização dos recursos 

tecnológicos digitais, uma vez que o professor utiliza-se de vários recursos além de fichas e slides, 

indicando também links de vídeos (curta-metragem, longa-metragem, documentários, comerciais, 

entrevistas, videoaulas, cursos, tutoriais), exercícios on-line e sites educativos. 

 

Com o advento das novas tecnologias, principalmente a Web 2.0, as pessoas, antes meras 

consumidoras de informação, passaram também a produzir conhecimento de forma 

progressiva. A geração de alunos de hoje foi fortemente influenciada por essa tendência, 

contrastando profundamente com o modelo tradicional (HAVIARAS, MACHADO e 

TEIXEIRA, 2015, p.42101) 

 

A partir da exposição a uma Web mais interativa, de interface amigável, e a estes variados 

materiais, os aprendizes começaram a demonstrar suas preferências e estilos de aprendizagem, 

também deixando mais evidente, ao professor, melhores maneiras de poder ampliar as possibilidades 

de ensino de acordo com suas habilidades/competências. 

O professor, segundo Haviaras, Machado e Teixeira (2015, p.42100) “age como um mediador 

do processo de aprendizagem do aluno, apoiando-o na superação das dificuldades e oportunizando 

condições para que ele siga seu caminho personalizado de aprendizagem”. [grifo nosso] 
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O projeto ainda está em curso e não chegamos a classificar qual o estilo de aprendizagem de 

cada estudante. Porém, como resultados parciais, é possível perceber que nenhum dos estudantes 

costuma participar e utilizar os recursos disponibilizados pelo docente da mesma maneira. 

Dos 8 alunos observados, 3 escrevem no caderno as anotações e as respostas das atividades, 

2 imprimem o material para anotar alguma informação da aula e os outros 3 respondem oralmente as 

questões e consultam o material on-line. Demonstrando que cada um apresenta uma forma 

diferenciada de lidar com o estudo de acordo com seu estilo de aprendizagem e ritmo. 

O docente, para tentar atender as necessidades de cada aprendiz, busca aprimorar o material 

com: imagens, links (de dicionários, músicas, vídeos, atividades on-line) e formular fichas extras 

quando necessário. 

Na perspectiva de Negreiros, Silva e Lima (2015, p.281)  

 

com o avanço tecnológico, as formas de se adquirir esse aprendizado vêm se modificando, 

provocando mudanças também no contexto educativo. O acesso à informação se tornou mais 

amplo, transformando assim o modo de aprendizagem das pessoas. Nessa perspectiva, faz-

se necessário que o professor utilize novas metodologias para que ocorra o processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

Desta maneira, o professor não poderia continuar replicando os métodos antigos, mesmo a 

distância, é necessária uma mudança de paradigma a fim de contemplar as características de cada 

aprendiz. Assim, as aulas estão sendo criadas seguindo a tendência do modelo de ensino adaptativo. 

Na perspectiva de Lima (2007, p.17) 

 

um sistema é dito adaptativo (adaptatividade) se é capaz de modificar suas características 

automaticamente de acordo com as necessidades do usuário. Modificações na apresentação 

da interface ou no comportamento do sistema dependem da maneira que o usuário interage 

com o mesmo. Desta forma, o sistema é quem inicia e executa as modificações apropriadas 

para o usuário. 

 

É fundamental pensarmos que a tecnologia por si só poderia mudar ou melhorar o processo 

de ensino-aprendizagem, na verdade, a postura docente, com a utilização destes recursos é que faz 

toda a diferença. Caso o professor envolvido, não estive disposto a aprimorar seu trabalho e observar 

a maneira de estudar/aprender de cada indivíduo envolvido neste processo, a tecnologia não o faria e 

estaria sendo subutilizada. 

Es cierto que el trabajo en redes genera procesos de interacción y de diálogo entre personas 

donde la información adquiere nuevos significados mediante el intercambio de mensajes con 

otros, no debemos olvidar que el medio por sí mismo no hace de los estudiantes mejores 

aprendices, su incorporación requiere modelos de uso muy claros de manera que permitan la 

apropiación de los contenidos presentados. (AEDO, GARCÍA e FADRAGA, 2001, p.3) 

 

Principalmente com o avanço tecnológico é possível se pensar em aulas mais dinâmicas e 

capazes de atender as reais necessidades de cada um. Apesar de não ser utilizada uma plataforma 
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específica, ou mesmo um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) para fins educacionais, as aulas 

na modalidade a distância utilizando-se as redes sociais, podem também ser utilizadas e os materiais 

para as aulas podem ser adaptados de acordo com os estilos de aprendizagem dos estudantes, cabe ao 

professor promover estas adaptações no momento de seu planejamento. 

 

os estímulos do virtual instigam no pensamento uma maneira diferente de assimilação,  cujas 

características visíveis são: mais rapidez na leitura e visualização textual; maior capacidade 

de dar atenção a uma diversidade de opções ao mesmo tempo; percepção aguçada para 

seleção de informação; uso da imagem como referencial; e a visualização do texto como uma 

imagem (BARROS, 2008, p.20) 

 

Aedo, García e Fadraga (2001, p.1) também explicam que “en la actualidad hay diversas 

maneras de concebir un ambiente de aprendizaje en la educación formal”, não podemos de deixar de 

levar em consideração que atualmente com o uso das tecnologias digitais, tanto a forma de ensinar e 

aprender, quanto a forma de pensar acabam sendo influenciados por estes recursos. E professores e 

alunos não podem simplesmente ignorar este aspecto. 

É importante também refletir que, durante este processo, tanto o professor quanto o aluno 

possam se sentir à vontade na utilização destes recursos tecnológicos digitais e que ambos possam 

aprender a manuseá-los, criando uma parceria, desenvolvendo, assim, a alfabetização digital dos 

autores que utilizam estes recursos. 

 

2. Estilos de Aprendizagem 

 

Antes de pensarmos em como ensinar algo ao outro, devemos refletir sobre como cada pessoa 

aprender. Ao longo do processo de aprendizagem é necessário desenvolver competências e 

habilidades dos aprendizes e utilizar diversos recursos para isto. De acordo com Barros (2008, p.14)  

 

para refletirmos sobre as diversas maneiras de aprendizagem, devemos pensar em como 

atender as individualidades pessoais no contexto da sociedade. Essas são compostas por 

temas sobre competências e habilidades, formas de construção do conhecimento, uso de 

tecnologias, multiculturalidade e demais teorias e referenciais que privilegiam ou tenham 

como enfoque o indivíduo e seu desenvolvimento integral. 

 

Os diferentes estilos de aprendizagem é um tema que vem sendo pesquisado por muitos 

estudiosos Kolb (1976), Claxton e Murrell (1987), Coffield et al. (2004a) e Peter, Bacon e Dastbaz 

(2010). É necessário buscar maneiras que respeitem os estilos de cada aprendiz, os estilos de 

aprendizagem podem ser definidos, na visão de Barros (2008, p.15), como “maneiras pessoais de 

processar informação, os sentimentos e comportamentos em situações de aprendizagem”. 

É bom ter em mente que os estilos de aprendizagem não são invariáveis, na verdade, eles se 

modificam ao longo da vida. Desde a infância a construção do estilo de aprendizagem vai se 
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consolidando até a vida adulta, e, mesmo assim, ainda não se exclui a possibilidade de sofrer 

alterações. 

Conhecer os estilos de aprendizagem dos estudantes pode ser uma ferramenta crucial para os 

profissionais, uma vez que, desta forma, podem desenvolver aulas mais significativas e, ao mesmo 

tempo, respeitar a característica de cada indivíduo. Para Schmitt e Domingues (2016, p.362) “o 

conhecimento sobre os diferentes estilos de aprendizagem é uma ferramenta crucial para professores 

e instituições de ensino. Todos os indivíduos possuem um estilo próprio para aprender fatos novos”. 

Podemos observar outros conceitos citados em Schmitt e Domingues (2016, p.363-364) 

para Dunn e Dunn (1978), estilos de aprendizagem são um conjunto de condições por meio 

das quais os sujeitos começam a concentrar, absorver, processar e reter informações e 

habilidades novas ou difíceis. Seguindo a mesma linha, Gregorc (1979) define os estilos de 

aprendizagem como características do comportamento que indicam como a pessoa aprende 

e se adapta a partir do ambiente em que está inserida, uma definição que remete ao indivíduo 

e sua interação com o contexto. […] Os estilos de aprendizagem de acordo com Alonso e 

Gallego (2000), com base nos estudos de Keefe (1991) são rasgos cognitivos, afetivos e 

fisiológicos, que servem como indicadores relativamente estáveis de como os alunos 

percebem, interagem e respondem aos seus ambientes de aprendizagem.  

 

De maneira geral, percebemos que seja por meio do comportamento, das condições ou das 

maneiras de cada indivíduo, o fato é que cada pessoa adquirirá o conhecimento de uma forma distinta 

da outra. Neste trabalho analisaremos dois modelos de estilos de aprendizagem, o sugerido por Kolb 

e o Vark. 

No modelo de Kolb, Schmitt e Domingues (2016, p.364-365) explicam que 

 

Kolb em 1984 desenvolveu um instrumento de medida denominado Inventário de Estilos de 

Aprendizagem (Learning Style Inventory – LSI), que tem como base teórica o modelo 

estrutural da aprendizagem, centrado na pessoa [...] O ciclo de aprendizagem proposto por 

Kolb (1984) oferece um referencial para conduzir o processo educacional. O ciclo contribui 

também para descobrir o ritmo de estudo e a forma como administrar o tempo para que a 

aprendizagem ocorra de forma organizada e disciplinada. Essa característica propicia o 

desenvolvimento da autonomia do aprendizado. 

 

Observando o quadro 1 abaixo, podemos perceber as principais características associadas a 

cada estilo de aprendizagem. Pensando desta maneira, percebemos que é necessário variar as 

atividades desenvolvidas em sala a fim de que cada estilo de aprendiz possa compreender o assunto, 

caso o professor apenas utilize uma forma de explicar, é possível que poucos estudantes apreendam 

o conteúdo. 

 

Quadro 1 – Características dos modos de aprendizagem 

 

Modos de aprendizagem Principais características 
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Experiência concreta (EC) 

* Aprendizagem relacionada às situações práticas 

* Analogia à momentos correntes 

* Troca de informações com outros indivíduos 

Observação reflexiva (OR) 

* Aprendizagem relacionada à observação de situações 

* Reflexão do objeto de estudo sob vários ângulos 

* Correlação de informações com fatos do cotidiano 

Conceptualização abstrata 

(CA) 

* Aprendizagem relacionada à produção de conceitos 

* Análise da realidade 

* Criação de hipóteses sob a perspectiva lógica 

Experimentação ativa 

(EA) 

* Aprendizagem relacionada à execução de conhecimentos 

* Experimentação de conhecimentos obtidos através de 

reflexões 

* Resolução de problemas e rápida tomada de decisões 

Fonte: Kolb (1984) 

 

A partir da compreensão de como as pessoas em cada estilo aprende, fica mais significativo 

desenvolver materiais para as aulas, uma vez que o professor pode perceber as melhores formas de 

trabalhar um assunto da melhor maneira, a fim de aprimorar o conhecimento do aprendiz, ou seja, 

debatendo, criando atividades práticas, escritas, a partir de leituras, utilizando vídeos, jogos etc. 

Existem técnicas que o professor pode utilizar para identificar o estilo de aprendizagem de um 

aluno específico. Primeiramente é necessário fazer uma análise preliminar através de breves 

entrevistas pessoais com os alunos e observação formal de seus comportamentos característicos em 

sala de aula, ou no caso, a partir das ações e atividades que os alunos desenvolvem nas aulas a 

distância. Fleming (2001) comenta que há outro passo para avaliar o estilo de aprendizagem de um 

aluno é uma entrevista em profundidade pessoal.  

O próximo passo na classificar efetivamente o estilo de aprendizagem é a utilização de listas 

de verificação e o questionário VARK. Fleming (2001 apud SCHMITT e DOMINGUES, 2016, 

p.372) explica que “embora a maioria dos alunos podem e usam todas as modalidades sensoriais 

trabalhadas no VARK, quando ocorre a incorporação inconsciente de informação, muitos preferem 

utilizar-se de modalidades específicas”. 

Em 1992, Fleming criou um procedimento denominado VARK (Visual, Aural-Read, Write 

and Kinesthetic) que se refere aos estilos de aprendizagem de cada pessoa, a sigla é uma abreviação 

das palavras que se referem a estes estilos: V – visual, AR – auditivo e por leitura, K – sinestésico. 
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Quadro 2 – Relação das técnicas de ensino e estilos de aprendizagem VARK 

Visual Auditivo Leitura/Escrita Sinestésico 

Diagramas 
Debates, 

palestras 
Livros, textos Estudos de caso 

Gráficos/Imagens Discussões Folhetos Modelos de trabalho 

Aula expositiva Conversas Leitura de artigos Palestrantes convidados 

Vídeos CDs de áudio Comentários escritos Demonstrações 

Resolução de 

exercícios 
Áudio e vídeo 

Desenvolvimento de 

resumos 
Atividade física 

Pesquisas na internet Seminários Ensaios 
Resolução de 

exercícios 

Aulas práticas Música Múltipla escolha Palestras 

Projeções (slides) Dramatização Bibliografias Aulas práticas 

Fonte: Fleming, N. D. Teaching and learning styles: VARK strategies. Christchurch, New Zealand: 

N. D. Fleming, 2001. 

 

Podemos perceber que para cada estilo existe uma forma mais adequada para que o estudante 

assimile o conteúdo com maior facilidade. Por exemplo: os estudantes visuais, necessitam de mais 

diagramas, imagens, vídeos que os autidivos, que necessitam de mais leituras, comentários escritos e 

assim sucessivamente. 

Isto não signifique que o professor trabalhará apenas com uma destas maneiras, pelo contrário, 

principalmente em sala de aula, é necessário que haja uma integração de todas estas maneiras de se 

trabalhar a fim de desenvolver atividades e explicações que sejam mais significativas para todos os 

alunos. 

Já no modelo de ensino a distância, como no caso das observações das aulas on-line, como as 

aulas são individuais, cabe ao professor promover mais atividades de acordo com o estilo do aprendiz 

e, então, tornar o conteúdo, além de mais atrativo, favorecer a forma de aprendizagem, adaptando-a 

às verdadeiras necessidades de seu estudante. 

 

Considerações Finais 

 

Esperamos que este trabalho venha a auxiliar na compreensão da importância de se utilizar as 

ferramentas tecnológicas de acordo com a necessidade dos indivíduos, adequando o material de 

maneira que favoreça o processo de ensino-aprendizagem. 

Foi possível observar, de acordo com a teoria dos estilos de aprendizagem, que ninguém 

aprende da mesma maneira, desta forma, cabe ao professor proporcionar situações nas quais os alunos 

possam compreender melhor o conteúdo, tornando a aprendizagem significativa. 
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A partir do momento em que o professor compreende a forma que seus estudantes aprendem, 

ele pode criar materiais e dinâmicas de aula que potencializem este aprendizado, seja na modalidade 

a distância ou presencial. 

É fundamental que o docente esteja atento a maneira de aprender de seus alunos, a fim de 

ajudá-los cada vez mais no processo de ensino-aprendizagem usufruindo dos estilos de cada um. 

Também não podemos deixar de refletir sobre a disponibilidade e a perspectiva de mudança 

e uso das pessoas envolvidas, que apresentaram estar abertas a quebrar com o paradigma tradicional 

de ensino, e a repensar sobre as diversas possibilidades de trabalho presentes na atualidade, pois, caso 

contrário só a presença dos recursos tecnológicos digitais não fariam a menor diferença nesta 

mediação. 
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Introdução 

O presente trabalho é o recorte de uma investigação que examina a ocorrência do fenômeno 

semântico-argumentativo e enunciativo da Polifonia de Locutores no gênero Reportagem Jornalística. 

Partimos de uma seleção de reportagens que abordava variadas temáticas políticas, publicadas durante 

o ano de 2017 nas revistas VEJA e ISTOÉ, com o propósito de demonstrar como a Argumentação se 

materializa no gênero reportagem jornalística, bem como analisar que vozes há nos textos, a quem 

pertencem e através quais estratégias linguísticas são introduzidas e ativadas essas vozes.  

Convém ressaltar que este artigo é um recorte de um trabalho de conclusão de curso que 

ampliou uma investigação iniciada em um projeto de Iniciação científica (PIBIC/CNPQ) vinculado a 

um projeto de pesquisa maior, o ESAELD (Estudos semântico- argumentativos e enunciativos na 

língua e no discurso: marcas de (inter)subjetividade e de orientação argumentativa), que investiga o 

funcionamento de diferentes estruturas e fenômenos semântico-argumentativos e enunciativos, tanto 

no âmbito da língua como do discurso, a partir de diferentes gêneros discursivos e em diversos 

contextos de uso da língua.  

A noção de argumentação utilizada aqui é a empregada pela Semântica Argumentativa, para 

esta linha de estudos, argumentar é dar direcionamento ao nosso discurso em razão de determinadas 

conclusões, a fim de atingir determinados objetivos comunicativos. Fazemos isso através do uso de 

estruturas linguísticas específicas que nos permitem imprimir argumentatividade em nossos 

enunciados. 
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Os principais estudos teóricos que fundamentam este trabalho são os estudos sobre os Gêneros 

Discursivos, de Bakhtin (2003), a Teoria da Argumentação na Língua, de Ducrot (1988) e os estudos 

sobre Modalização de Nascimento e Silva (2012). Nossa investigação assume natureza descritiva e 

interpretativa, dados os objetivos propostos de descrever e analisar os dados obtidos. Para a 

constituição do corpus da investigação, foram selecionadas 10 reportagens políticas extraídas de duas 

revistas de grande circulação nacional: VEJA e ISTOÉ, tratando de fatos da política brasileira 

veiculados pela imprensa durante o ano de 2017.  

Para fins de organização, além desta seção introdutória, organizamos este trabalho em mais 4 

seções. Na primeira seção, apresentaremos algumas informações e noções básicas sobre o gênero 

Reportagem Jornalística, enquanto um gênero discursivo e  um breve questionamento sobre a 

possibilidade de impessoalidade nos gêneros jornalísticos. Na segunda, trataremos, resumidamente, 

dos estudos sobre polifonia e alguns dos tipos de polifonia de polifonia de locutores, baseando-nos 

nos estudos de Ducrot (1988) e de outros autores. Logo após, apresentaremos a análise de algumas 

das ocorrências da  polifonia de locutores nas reportagens selecionadas. A última seção traz uma 

sumarização dos resultados obtidos e alguns apontamentos e conclusões sobre o gênero reportagem 

e a polifonia de locutores. 

 

A Reportagem como um gênero discursivo 

 

Para Mikhail Bakhtin (2003) os gêneros constituem-se como formas mais ou menos 

organizadas de estruturação formal, ou “tipos relativamente estáveis de enunciados”. Em outras 

palavras, os gêneros discursivos seriam enunciados que têm uma forma muito particular de ocorrer, 

pois possuem uma estrutura ou um padrão inerente de forma, conteúdo e linguagem que possibilitam 

determinados tipos de interação verbal, em determinados contextos sociocomunicativos.   

Todos os gêneros conhecidos possuem três aspectos básicos em comum, conforme Bakhtin 

(2003). O autor postula que os gêneros são dotados de conteúdo temático, estilo verbal e construção 

composicional. O conteúdo temático equivale aos possíveis temas sobre os quais o gênero pode tratar 

em uma dada situação comunicativa. A reportagem jornalística, por exemplo, é um gênero de 

conteúdo temático amplo, podendo abordar desde desde lazer, saúde, tecnologia, política, até fatos 

de grande repercussão ou comoção coletiva dependendo dos interesses e expectativas do público de 

determinado veículo comunicativo.  

O estilo verbal, o segundo aspecto básico citado por Bakhtin (2003) como característica 

comum dos gêneros discursivos, corresponderia aos mecanismos e construções linguísticas mais 

recorrentes em um determinado gênero. Quanto ao estilo verbal do gênero reportagem, observamos, 

a partir da análise do corpus, a recorrência de construções fraseológicas voltadas à descrição e 
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detalhamento da informação veiculada, dados os objetivos sociocomunitavos do gênero de 

contextualizar, informar e aprofundar uma informação ou um fato que repercutiu no entorno coletivo.  

O último aspecto característico dos gêneros proposto por Bakhtin (2003) seria a construção 

composicional, o qual está relacionado à estruturação geral interna do enunciado, isto é, como ele 

está organizado formalmente em termos estruturais. De um modo geral, teríamos como elementos 

constitutivos da reportagem jornalística, um texto informativo escrito geralmente, em colunas, com 

um título que resume ou desperta a atenção ao fato que há de ser enunciado. Ela pode, também, 

subdividir-se em partes menores, chamadas retrancas, as quais são iniciadas por subtítulos que têm 

por objetivo fornecer informações específicas ou tratar de um aspecto particular do fato noticiado.  

A reportagem insere-se no domínio discursivo dos gêneros jornalísticos. Para Nascimento 

(2010), os gêneros desse domínio têm eminentemente a função de transmitir, divulgar ou analisar 

informações e divulgar à sociedade. De um modo geral, os gêneros que fazem parte dessa esfera 

discursiva são geralmente divididos em dois grandes grupos de acordo com os objetivos 

comunicativos específicos que se propõem a realizar. Em outras palavras, de um lado teríamos um  

jornalismo mais voltado a opinar sobre fatos e, de outro lado, teríamos um jornalismo de teor mais 

informativo, voltado mais à transmissão de informações, cf. Melo (2003). A reportagem, enquanto 

gênero, é classificada por Melo (2003) como um gênero informativo, cuja função seria principalmente 

transmitir acontecimentos que repercutiram na coletividade social, com um grau de aprofundamento 

maior.   

Um autor que questiona essas pretensa objetividade dos gêneros jornalísticos é Nascimento 

(2010). Para o autor, parece incerto assegurar que tais gêneros tidos como informativos sejam de fato 

totalmente informativos, isto é, como se estivessem livres de ter qualquer grau de posicionamento 

ideológico ou análise opinativa. Nascimento (2010), fundamentando-se na TAL (Teoria da 

Argumentação na Língua), demonstra, em seus trabalhos a respeito do estudo da argumentação, que 

é possível encontrar diversas marcas de (inter)subjetividade nos mais variados gêneros do universo 

jornalístico, inclusive no gênero que nos diz respeito aqui neste trabalho - a reportagem jornalística - 

conforme será demonstrado por nós logo mais na seção de análises. 

Na seção que se segue, teremos uma breve explanação de algumas das referidas marcas de 

(inter)subjetividade que materializam a argumentação nos enunciados linguísticos. Também 

abordaremos o conceito de um fenômeno semântico-argumentativo através do qual o locutor 

responsável pelo discurso como um todo expressa sua subjetividade mediante o dizer do outro; o 

fenômeno em questão é a polifonia de locutores. 

 

O que é Polifonia de Locutores?  
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O uso do termo polifonia não teve origem nos estudos linguísticos, mas sim no âmbito dos 

estudos musicais. Originalmente era um termo utilizado para designar composições musicais nas 

quais diversas vozes se sobrepõe. Posteriormente, o termo foi introduzido nos estudos linguísticas 

por Oswald Ducrot, linguista francês, que ao observar os enunciados da língua postulou que é possível 

estender o conceito de sobreposição de vozes da polifonia musical também ao âmbito do enunciado 

linguístico. Ele chega a essa conclusão ao analisar enunciados produzidos por falantes de uma dada 

língua e descobrir neles a existência de variadas vozes. O autor constata, desse  modo, que não 

teríamos em um dado enunciado apenas as vozes dos sujeitos responsáveis pelo enunciado como um 

todo, mas também as vozes de outros sujeitos discursivos, chamados de Locutores (L2, L3, Ln...) 

introduzidos pelo primeiro locutor discursivo responsável pelo discurso como um todo (L1). Podemos 

dizer então que Ducrot (1988) tinha como objetivo demonstrar que em um dado enunciado linguístico 

podemos encontrar diversas vozes, personagens linguísticos, que são colocas em cena pelo locutor 

responsável pelo discurso como um todo.  

Enunciados em que o sujeito falante traz em seu discurso a voz de um outro sujeito discursivo, 

como, por exemplo, em citações de fala, relatos em estilo direto, citações em estilo indireto, entre 

outras formas de evocar o dizer alheio, são exemplos da ocorrência do fenômeno semântico e 

enunciativo da polifonia de locutores. Podemos dizer também que o fenômeno da polifonia de 

locutores é multifacetado, haja vista que pode ser ativado  através de diferentes estratégias semântico-

argumentativas. Vamos tratar aqui neste trabalho de algumas dessas estratégias ativadoras, entre elas 

estão o discurso relatado em Estilo Direto e o em Estilo Indireto,  as aspas de diferenciação e o 

fenômeno do SE-locutor. 

O discurso relatado implica a evocação do discurso de um segundo locutor, o que  pode ocorrer 

de duas maneiras principais – Direta ou Indiretamente. O discurso relatado em estilo direto ocorre 

quando se retoma ipsi literalis as vozes de outros locutores, em sua materialidade textual, quer por 

meio das aspas duplas, verbos dicendi, dois pontos, travessão ou outros recursos linguísticos. Já o 

discurso relatado em estilo indireto implica paráfrase e reformulação de um discurso para que possa 

ser acomodado em uma nova situação textual, como propõe Nascimento (2015). 

Ducrot (1987) não considera o discurso relatado em estilo indireto como um tipo particular de 

polifonia. Nascimento (2015), opondo-se a Ducrot, constatou que é possível identificar o fenômeno 

da polifonia de locutores também no estilo indireto. O autor justifica sua posição através do fato de 

que, no discurso indireto, o sujeito responsável pelo enunciado como um todo também atribui a 

responsabilidade do dito a um outro locutor, o qual também está identificado no enunciado. 

Entre os recursos linguísticos que o sujeito da enunciação pode lançar mão estão as aspas (“ 

”). Vários estudiosos averiguaram que seu uso em enunciados linguísticos pode estar associado a 

diferentes sentidos, um dos quais envolve um posicionamento de afastamento e negação de um ponto 
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de vista apresentado, ou a indicação de que aquele discurso é estranho, alheio, ao sujeito responsável 

pelo enunciado. O uso de aspas pode também implicar a evocação de discursos com os quais não nos 

identificamos; para Koch (2001, p. 53), uma das funções das aspas incluiria a diferenciação 

discursiva, ou seja, envolveria tanto a demarcação textual por meio de um elemento gráfico do que é 

alheio a determinado discurso, quanto a um posicionamento enunciativo de afastamento, de que 

“somos ‘irredutíveis’ às palavras apresentadas”. 

Ainda em outras situações da comunicação verbal, o locutor responsável pelo discurso (L) 

coloca em cena um locutor impessoalizado, “demarcado pela presença de um verbo dicendi (um verbo 

que como função relatar e introduzir trechos textuais) seguido da  partícula se, em construções do 

tipo diz-se, afirma-se etc” (NASCIMENTO, 2015, p. 348). Nascimento (2015), a partir dos estudos 

de Anscombre, diz que o SE-locutor, um tipo particular de polifonia, constitui-se como uma voz 

introduzida no discurso por citações genéricas, como segundo, diz-se, afirma-se etc, e está associado 

também a uma voz da coletividade, mais especificamente, uma voz anônima de aspecto objetivo e 

impessoal que aparenta apresentar a si mesmo e que o, assim, um tipo de polifonia  

Após apresentada uma síntese teórica sobre o fenômeno que analisamos, vejamos os efeitos 

de sentido gerados por esse fenômeno semântico-argumentativo e enunciativo no gênero reportagem 

jornalística, a partir de análises de algumas das reportagens de nosso corpus. 

 

A Polifonia de Locutores nas reportagens da VEJA e ISTOÉ 

 

A pesquisa que realizamos é de natureza descritiva, uma vez que descreve o funcionamento 

semântico-argumentativo e enunciativo do fenômeno da polifonia de locutores no gênero reportagem. 

Além disso, a presente investigação assume caráter interpretativo visto que analisa os dados à luz dos 

referenciais teóricos: a Teoria dos Gêneros Discursivos, de Bakhtin (2003), a Teoria da 

Argumentação na Lingua, de Ducrot (1988) e os estudos sobre Modalização, de Nascimento e Silva 

(2012). 

O corpus de nossa investigação é composto por 10 reportagens de temática política, 

publicadas no ano de 2017, em duas revistas de grande circulação nacional: VEJA e ISTOÉ; sendo 

cinco (05) reportagens desta e cinco (05) daquela. O acesso a essas revistas foi realizado virtualmente 

mediante a rede mundial de computadores, de modo que obtivemos acesso ao conteúdo no formato 

digital das mesmas. Após coletarmos um total de cerca de 50 reportagens, passamos a selecionar, 

dentre esse número, dez. Contudo, aqui apresentaremos apenas a análise de quatro reportagens que 

ilustram os principais e mais recorrentes fenômenos analisados dentro do corpus de investigação, a 

saber: a polifonia de locutores ativada pelo (1) discurso relatado em estilo direto, (2) discurso relatado 

em estilo indireto, (3) aspas de diferenciação, e o fenômeno do (4) SE-Locutor. 
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Como dissemos as análises foram realizadas a partir do tipo de fenômeno encontrado, desse 

modo selecionamos alguns excertos em que um determinado fenômeno ocorria e os analisamos 

identificando as vozes presentes, esquematizando como o locutor-repórter fez referência às vozes de 

outros sujeitos introduzidas por ele no texto da reportagem. Para facilitar a identificação, por parte do 

leitor, as vozes foram marcadas de diferentes cores, de acordo com o caso de polifonia em análise. 

Ao realizar as análises dos excertos selecionados buscamos contextualizar o leitor sobre o 

tema da reportagem, a data de sua publicação, o fato que ela noticiava e, sempre que possível e 

pertinente, comparar ou estabelecer relação entre os excertos selecionados. Além disso, averiguamos 

quais os verbos dicendi utilizados pelo locutor-repórter para introduzir vozes de sujeitos alheios e os 

efeitos de sentidos gerados pelo uso desses verbos. Passemos, então, as análises das reportagens. 

 

Reportagem 01: Estilo Direto 

No excerto a seguir, há dois casos de discursos relatados em estilo direto, marcados em 

vermelho, introduzidos no texto da reportagem pelo locutor-repórter através de um verbo um dicendi 

modalizador, marcado em negrito, e de um verbo dicendi não modalizador, marcado em sublinhado, 

em uma reportagem da ISTOÉ sobre a corrida presidencial de 2018. 

 

ISTOÉ 02/11/17: Além de tentar se desvencilhar de Dilma, o ex-presidente faz o possível para passar uma 

imagem mais moderada. Em outubro, afirmou que “aprendeu a não ter ódio, pois quem tem ódio tem azia”. 

Sabe-se, porém, que ele não poupa ataques ao juiz Sérgio Moro e aos investigadores da Lava Jato. “Nenhum 

canalha teve coragem de apontar nada de errado que eu fiz”, disse Lula, em João Pessoa. 

 

Publicada, em 2 de novembro de 2017, a reportagem em questão, cujo tema era Começou 

(cedo) a enganação eleitoral, tratava sobre várias discrepâncias nos discursos dos políticos que 

pretendiam se candidatar à presidência da república no ano de 2018. O locutor-repórter (L1) discorre, 

no excerto (ISTOÉ 02/11/17) mais especificamente sobre contradições no discurso eleitoral do ex-

presidente Lula. 

 Ele, L1, diz no texto da reportagem que Lula, o ex-presidente faz o possível para passar uma 

imagem mais moderada e, então, em seguida L1 apresenta um trecho da fala de Lula, que se 

caracteriza dentro do trecho da reportagem como um segundo locutor (L2) introduzido por L1. L1 

relata em estilo direto, através de aspas duplas, um trecho de uma declaração dada por L2 em um 

determinado momento por Lula  “aprendeu a não ter ódio, pois quem tem ódio tem azia”. Em seguida, 

L1 mostra que objetiva, textualmente, orientar o discurso da reportagem a uma conclusão contrária 

àquela que poderia ser extraída da declaração de L2  “aprendeu a não ter ódio, pois quem tem ódio 

tem azia”, isto é, que Lula não é uma pessoa que guarda ódio ou rancor. 

 Ao utilizar o operador argumentativo porém no enunciado (sabe-se, porém, que ele não poupa 

ataques ao juiz Sérgio Moro...), o locutor-repórter deixa textualmente sinalizado, que pretende 
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revogar o conteúdo da primeira declaração introduzida e que irá contrariá-la na declaração 

subsequente – como de fato o faz quando introduz outro trecho de fala de L2 “Nenhum canalha teve 

coragem de apontar nada errado que eu fiz”, a respeito do qual L1 julga contradizer a declaração 

anterior em que L2 afirma não ter ódio, pois quem tem ódio tem azia.  

Há dois verbos dicendi no trecho apresentado, o primeiro verbo dicendi afirmar é um 

modalizador epistêmico asseverativo94, haja vista que expressa convicção ou certeza sobre o que foi 

dito, já o segundo dicendi disse é não modalizador porque apenas introduz o dito de L2 dentro do 

texto jornalístico. O objetivo de L1 em retomar dois trechos do discurso de L2 é, perceptivelmente, 

argumentar que L2 (o ex-presidente Lula) se contradiz em seu discurso, pois uma hora afirma que 

aprendeu a não ter ódio de ninguém e, em outro momento, chama de canalhas os investigadores da 

Lava-Jato. A orientação argumentativa que se implica do discurso de L1 é, deste modo L2 se 

contradiz, portanto não é confiável para assumir um cargo de responsabilidade como a presidência da 

República. 

Reportagem 02 : Estilo Indireto 

No excerto a seguir, há um caso de discurso relatado em estilo indireto, marcado em azul, 

introduzidos no texto da reportagem pelo locutor-repórter através de um verbo dicendi não 

modalizador, marcado em sublinhado, em uma reportagem da VEJA sobre as eleições para a 

Procuradoria-Geral da República. Publicada em 5 de julho de 2017, cujo tema era Intrigas e suspeitas, 

a reportagem apresentava algumas das críticas feitas por opositores a então candidata à presidência 

da Procuradoria, Raquel Dogde. 

 

VEJA 05/07/17: Católica praticante, que conhece a Bíblia e vai à missa regularmente, ela foi acusada de ser 

simpatizante de grupos ultraconservadores da Igreja – o que, na visão de críticos, poderia interferir nas suas 

posições à frente da PGR. Em resposta, a procuradora negou que orientaria sua gestão por princípios religiosos. 

 

O locutor-repórter, L1, inicia o excerto descrevendo hábitos ou característica da procuradora 

Raquel Dodge (Católica praticante, que conhece a Bíblia e vai à missa regularmente) e apresenta a 

acusação que lhe foi feita, segundo a qual ela poderia ser simpatizante de grupos ultraconservadores 

da Igreja Católica – que, na visão de críticos, poderia interferir nas suas posições à frente da PGR. 

Após apresentar a crítica da oposição, L1 apresenta a refutação da procuradora de que não deixaria 

suas convicções religiosas interferirem em sua gestão. L1 apresenta, em estilo indireto, a reposta 

negativa de Dodge: a procuradora negou que orientaria sua gestão por princípios religiosos.  

 
94 De acordo com Nascimento e Silva (2012, p. 80), os modalizadores são "elementos linguísticos que materializam, 

explicitamente, a modalização", sendo sua classificação realizada de acordo "com o tipo de modalização que expressa”; 

entre os diferentes tipos de modalização existentes, há a modalização epistêmica asseverativa, que imprime a noção de 

certeza no conteúdo do enunciado. 
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O dizer de L2, Raquel Dodge, é introduzido pelo verbo dicendi negar, que aqui, nesse 

contexto, conjuntamente com a expressão “em resposta”, indica que a fala da procuradora é uma 

resposta negativa a uma asserção. O verbo dicendi negar não é modalizador, uma vez que 

simplesmente apresenta o ato de resposta negativa, que é oposto à ação de responder de forma 

positiva, portanto não expressa necessariamente valor modal argumentativo. Os efeitos de sentido 

gerados pela introdução do discurso de L2 são de rechaçamento da tese inicial apresentada no texto 

(a procuradora Raquel Dodge comprometeria sua gestão por ser uma pessoa religiosa), tese refutada 

logo, em seguida, com a apresentação da voz da própria Raquel negando tal possibilidade. Muito 

embora esse relato seja, por natureza, uma refutação, L1 não emite um posicionamento sobre o 

discurso relatado de L2, apenas o apresenta como tal – uma negação – que não assume caráter 

modalizador.  

Reportagem 03: Aspas de diferenciação  

No excerto a seguir, há dois casos de aspas de diferenciação, marcados em amarelo, 

introduzidos no texto da reportagem pelo locutor-repórter em uma reportagem da VEJA, cujo tema 

era Condenado, publicada em 19 de julho de 2017 tratava sobre acusações de que Lula locupletava-

se de proprinas recolhidas junto a empreiteiras que prestavam serviço à Petrobras. 

 

VEJA 19/07/17: [...] receber como suborno um apartamento triplex de frente para o mar do Guarujá, em São 

Paulo. Um “presente” providenciado pela OAS, uma das integrantes do chamado “Cartel das empreiteiras”, 

grupo que durante os governos petistas dividia entre si os contratos da petrolífera.  

 

Percebemos que o locutor-repórter insere dois trechos através de aspas de diferenciação, 

indicando distanciamento ou delimitação/demarcação de um discurso alheio. L1 caracteriza  a ação 

de dar a Luiz Inácio um apartamento triplex de frente para o mar do Guarujá, em São Paulo, como 

um “presente”, entre aspas. Ao usar as aspas, L1 deixa claro que esse termo não é seu, pertence a 

outros sujeitos, e que com ele não se engaja. Assim, o ponto de vista segundo o qual Lula teria 

recebido um presente da OAS não é assumido por L1, que o ironiza. 

A segunda ocorrência das aspas de diferenciação “Cartel das empreiteiras” indica 

distanciamento por parte de L1, note-se que ele faz uma evocação de um discurso alheio (do chamado 

“Cartel das empreiteiras”), isto é, não foi ele o criador dessa alcunha, ele apenas está fazendo uso de 

um termo que outra pessoa criou, e quando o faz joga a responsabilidade da acusação de que a OAS 

e outras empresas empreiteiras formariam um cartel, um tipo de acordo comercial ilegal no Brasil, 

para outro sujeito, isentando-se do caráter de responsabilidade pelo dito.  

Reportagem 04: SE-locutor 

No excerto a seguir, há um caso de discurso relatado em estilo indireto, marcado em azul, 

introduzidos no texto da reportagem pelo locutor-repórter através de um verbo dicendi não 
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modalizador, marcado em sublinhado, bem como uma ocorrência de um SE-locutor, marcado pela 

cor verde, em  uma reportagem da VEJA publicada em 25 de outubro de 2017, que comentava sobre 

os resultados de uma pesquisa realizada sobre o grau de confiança do povo nos Poderes do Estado, 

cujo tema era Hora do Acordão. 

 

VEJA 25/10/17: O Judiciário, o principal objeto de pesquisa, atingiu o nível mais baixo da série 

iniciada em 2009: só 24% das pessoas entrevistadas disseram acreditar na justiça.  

 

Observamos no excerto (VEJA 25/10/17) que o trecho acreditar na justiça é introduzida pelo 

locutor-repórter (L1), que é responsável pelo discurso como um todo, e que para falar sobre os 

resultados de uma pesquisa de opinião traz a voz de locutor coletivo não identificável - 24% das 

pessoas entrevistadas – o qual aponta para o declínio da confiança dos brasileiros no poder Judiciário.  

O SE-locutor, o grupo de entrevistados, é ao mesmo tempo coletivo e anônimo, porque é 

impossível identificar os indivíduos que o integram, isto é, é ininteligível descobrir precisamente os 

elementos que compõe o conjunto desse SE-locutor (24% das pessoas entrevistadas). O que temos é 

apenas uma noção de seus contornos, de que ele representa uma fatia de 24% de um conjunto total de 

100%, logo é uma voz anônima e coletiva introduzida por L1 dentro de seu discurso.   

Com relação ao verbo dicendi utilizado (dizer), ele não produz efeitos modalizadores no 

discurso, mas apenas introduz uma declaração atribuída ao SE-locutor. Apesar disso, uma palavra no 

excerto (VEJA 25/10/17) cria a argumentatividade do enunciado, expressando  avaliação por parte  

do locutor-repórter: o operador argumentativo só, que além de apontar para a negação de totalidade, 

apresenta a informação que o sucede como sendo algo considerado ínfimo, ou pequeno (só 24% das 

pessoas entrevistadas disseram acreditar na justiça), o que poderia ser parafraseado por:  um número 

pequeno de pessoas acreditam na justiça. 

As análises desses quatro trechos de reportagem apresentadas aqui, apesar de serem um 

recorte da nossa pesquisa, servem como uma amostragem de como o fenômeno fenômeno da 

Polifonia de locutores está presente no gênero reportagem jornalística. Na seção seguinte, traçamos 

mais alguns apontamentos finais sobre os resultados desta pesquisa. 

 

Considerações finais 

Através dos excertos analisados das 10 (dez) reportagens da VEJA e ISTOÉ, que compõem 

nosso corpus de investigação, concluímos que o fenômeno semântico-argumentativo da polifonia de 

locutores, por vezes associado com a Modalização discursiva, apresentam-se como elementos 

constitutivos do estilo linguístico do gênero reportagem e como estratégias argumentativas utilizadas 

pelo locutor-repórter para dar direcionamento no texto da  reportagem.  
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O estudo dos fenômenos argumentativos presentes no gênero reportagem permitiu-nos 

comprovar que o locutor-repórter, além de apresentar vozes de outros sujeitos discursivos, amiúde 

produz diferentes jogos semântico-argumentativos com essas vozes, de modo a expressar a 

subjetividade do locutor responsável pelo discurso como um todo. Ao analisar os trechos das 

reportagens, notamos quatro diferentes maneiras principais de introduzir vozes de externas, de outros 

locutores discursivos ao texto, cada qual atribuindo e gerando efeitos de sentido diferentes e próprios. 

Todas as supracitadas maneiras de introdução de vozes externas ao texto caracterizam-se 

como diferentes facetas do mesmo fenômeno - a Polifonia de Locutores - um fenômeno linguístico 

através do qual o locutor responsável pelo discurso evoca para dentro do seu discurso outros 

personagens linguísticos. Constatamos, também, que os fenômenos da Polifonia de locutores, do SE-

locutor e algumas em concomitância com a Modalização Discursiva são responsáveis por imprimir 

orientação argumentativa no gênero reportagem, uma vez que o sujeito discursivo jornalístico (o 

locutor-repórter) recorre frequentemente a vozes de sujeitos envolvidos direta ou indiretamente na 

questão informada no texto jornalístico. As principais estratégias ativadoras da Polifonia de locutores 

encontradas no corpus foram o discurso relatado em estilo direto e indireto e as aspas de 

diferenciação. Além da polifonia de locutores, identificamos o fenômeno do SE-locutor, um tipo de 

polifonia particular, que também imprime orientação argumentativa no texto.  

O estudo dos fenômenos polifônicos e argumentativos, presentes no gênero reportagem, 

permitiu-nos comprovar que o locutor-repórter, além de apresentar vozes de outros sujeitos 

discursivos, amiúde produziu jogos argumentativos com essas vozes, defendendo, rechaçando ou 

ironizando um ponto de vista relacionado à matéria da reportagem, a fim de evidenciar ou orientar o 

leitor a determinadas conclusões. 

As análises e descrições realizadas nos excertos de reportagem demonstraram que um locutor 

inicial (L1) introduz vozes alheias, de outros locutores (L2, L3, Ln) no texto da reportagem, o que 

caracteriza a polifonia de locutores, e, além disso, através de palavras ou expressões modalizadoras, 

em algumas circunstâncias, atribui determinados aspectos valorativos (avaliação axiológica, 

obrigação, delimitação, asseveração epistemológica etc) ao discurso alheio, a fim de deixar 

sinalizado, ao interlocutor, como o discurso deve ser lido. Concluímos, por fim, ao analisar o trato 

linguístico do locutor-repórter, que é possível constatar momentos de clara subjetividade, avaliação 

ou engajamento em relação aos fatos noticiados, desmistificando, assim, a pretensa 

objetividade/neutralidade do sujeito jornalístico. 
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1 Introdução  

O presente trabalho discute o funcionamento semântico-argumentativo da modalização 

epistêmica quase-asseverativa na construção argumentativa do gênero entrevista de seleção de 

emprego. Pretendemos, principalmente desvendar (i) que recursos linguísticos instauram a 

modalização quase-asseverativa em entrevistas de seleção de emprego; e (ii) como esses recursos 

funcionam estrategicamente para gerar orientação argumentativa durante o processo interativo no 

gênero em estudo. As entrevistas examinadas fazem parte do universo empresarial e são utilizadas, 

principalmente, por profissionais da área de Recursos Humanos para aprofundar questões 

relacionadas às competências e habilidades de candidatos à vaga de emprego, em processos de 

recrutamento e seleção de pessoal, conforme comenta Adelino (2016). 

A Teoria da Argumentação na Língua (TAL) de Ducrot e colaboradores (1988) juntamente 

com os estudos da modalização desenvolvidos por diversos pesquisadores, dentre eles Castilho e 

Castilho (2002), Neves (2011), Nascimento (2010), Nascimento e Silva (2012), entre outros, 

representam a base teórica deste trabalho. As pesquisas desses estudiosos têm servido de base para 

ancorar diversas investigações cujo propósito é discutir a argumentação como fator essencial para a 

compreensão do sentido do enunciado. Algumas dessas investigações, depositadas no campo da 

Linguística, têm contribuído principalmente para ampliar o entendimento a respeito do 

funcionamento da língua não apenas como estrutura, mas também enquanto prática social de 

interação verbal e, portanto, procura estudar como o falante usa a língua interativamente nas mais 

diversas esferas sociais. 

 Em diálogo com a TAL e com os estudos da modalização, a seguir, apresentamos alguns 

conceitos acerca da modalização, focando principalmente a modalização epistêmica quase-

asseverativa. Na sequência, após apresentarmos os aspectos metodológicos da pesquisa, analisaremos 

 
*Doutora em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística (PROLING) da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). Professora adjunta IV do Departamento de Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal da 

Paraíba. E-mail: janete_adelino@hotmail.com 

 

mailto:janete_adelino@hotmail.com


 

559 

os dados coletados do corpus e discutiremos os resultados alcançados. Por fim, apresentaremos 

algumas considerações sobre os resultados obtidos. 

 

2  Argumentação na língua e modalização:  algumas considerações 

 

A argumentação, para Ducrot e colaboradores (1988) está inscrita na língua e encontra-se 

marcada nas escolhas linguísticas que o locutor faz ao apresentar um enunciado. A grande 

importância dessa teoria para o desenvolvimento dos estudos linguísticos está em colocar a língua no 

centro da questão argumentativa, ou seja, a argumentação não deriva de condições de verdade, e sim 

está inscrita na própria língua. E a língua, por sua vez, oferece ao usuário uma infinidade de 

possibilidades de construção e também uma série de limitações de uso.   

Espíndola (2004, p. 13), ao analisar a TAL, reescreve a tese original de Ducrot e 

colaboradores e afirma que não apenas a língua é argumentativa, mas que “[...] língua e uso são 

fundamentalmente argumentativos”. Em outras palavras, a língua deve ser estudada considerando não 

só a sua estrutura, mas também o seu uso são, por natureza, argumentativos. Desse modo, sempre que 

possível, iremos marcar a relação argumentativa instaurada pela língua e seu uso em situações 

comunicativas.  

Entre as diferentes possibilidades, a língua oferece aos interlocutores um conjunto de 

recursos que se apresenta ao falante como possibilidades diversas de uso, de estratégias, de jogos de 

que ele pode dispor para cumprir seu propósito comunicativo. Dentre essas possibilidades, temos os 

modalizadores, que materializam a modalização discursiva, aqui considerada como um fenômeno 

semântico-argumentativo e pragmático através do qual o locutor deixa registrado, no seu discurso, 

marcas de sua subjetividade e, portanto, transmite o modo como esse discurso deve ser lido. É para 

esse fenômeno que voltamos nossa atenção agora. Vale ressaltar que é visando atender aos objetivos 

da nossa pesquisa que, de forma mais minuciosa, discorremos acerca da modalização, focando os 

tipos de modalizadores categorizados pelos estudos já realizados sobre o assunto. 

Assim, os estudos linguísticos da modalização estão vinculados aos estudos lógicos. Portanto, 

o conceito de modalidade não é novo e nem exclusivo da linguística. Além disso, existe um 

entendimento diversificado quanto a essa noção, o que exige de nós certa cautela ao percorrermos os 

escritos que versam sobre esse assunto. 

A lógica clássica é apontada por estudiosos da modalidade como a primeira área a utilizar tal 

noção, isso em termos históricos. É entre os gregos que temos o primeiro registro de uma concepção 

de modalidade (CERVONI, 1989). No entanto, esse termo também é mobilizado pelos linguistas, 

mais precisamente – mas não exclusivamente – pelos estudiosos do campo da semântica 

argumentativa. Cervoni (1989, p. 54) registra que “[...] é preciso lembrar que o conceito de 

modalidade pertence tanto aos linguistas quanto aos lógicos, mas que os lógicos foram os primeiros 
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a elaborá-lo e que ele permanece um de seus conceitos fundamentais”. Em sua proposta de estudo, 

Cervoni (1989) postula que tal conceito assume, na linguística, características próprias, uma vez que 

os estudos linguísticos vão se preocupar com os aspectos sintáticos, morfológicos, fonológicos, 

semânticos e pragmáticos do uso da modalidade.  

Nascimento (2009) conceitua a modalização ou modalidade como uma estratégia 

argumentativa96 que permite ao locutor, responsável pelo discurso, imprimir no enunciado uma 

avaliação ou ponto de vista sobre o conteúdo de sua enunciação ou sobre a própria enunciação. Essa 

concepção do fenômeno da modalização é desenvolvida por outros estudiosos da área, entre os quais 

Castilho e Castilho (2002), Koch (2011) e o próprio Nascimento (2005), que têm uma concepção 

mais semântico-discursiva ou semântico-pragmática a respeito do fenômeno.  

Castilho e Castilho (2002) ao analisarem o funcionamento dos advérbios modalizadores como 

recursos que marcam as expectativas do locutor sobre o conteúdo da proposição, organizaram um 

quadro com três tipos de modalização: modalização epistêmica; modalização deôntica e modalização 

afetiva. Algumas dessas se desdobram em subcategorias, como a modalização deôntica que veremos 

no decorrer desta discussão.  

Por sua vez, Neves (2011, p. 159) retoma as noções de “necessidade” e “possibilidade” que 

estão na base das modalidades para dizer que essas noções “se resolvem em subcategorias modais 

(alética/epistêmica/deôntica/bulomaica/disposicional)”. Ao reconhecer a diversidade de tipos de 

modalidades existentes nos mais diversos trabalhos da área de linguística, Neves (2011, p. 162) 

entende que elas podem ser resumidas “[...] na distinção genética entre modalidade epistêmica e não-

epistêmica (de raiz: deôntica e dinâmica)”. Assim, a autora mostra que os estudiosos da área 

apresentam distinções quanto à bipartição entre as modalidades.  

Considerando o objetivo deste artigo, faremos, a seguir, uma resenha de alguns dos principais 

conceitos da modalização epistêmica, sobretudo sobre o subtipo epistêmico quase-asseverativo. 

 

2.1 Modalização epistêmica 

 

A modalidade epistêmica, de acordo com Lyons (1977), está relacionada ao conhecimento 

ou crença do falante em relação à verdade de uma proposição. Dessa forma, um enunciado 

epistemicamente modalizado é aquele em que o falante qualifica explicitamente seu 

comprometimento com relação à verdade da proposição. 

 
96A noção de argumentação que trabalhamos é a perspectiva de Ducrot e colaboradores (1988) segundo a qual a língua é 

por natureza argumentativa, juntamente com o acréscimo proposto por Espíndola (2004) no qual a autora afirma que não 

só a língua é por natureza argumentativa, como também o uso que dela fazemos nas nossas interações sociais. 
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Na visão de Palmer (2001), esta modalidade indica o grau de comprometimento do falante 

no que diz respeito à evidência ou fonte do que se diz, assim como os julgamentos, opiniões ou 

conclusões do falante. 

Nessa mesma perspectiva, Castilho e Castilho (2002) asseveram que esse tipo de modalidade 

ocorre quando o falante expressa uma avaliação sobre o valor de verdade e as condições de verdade 

da proposição. Esses autores mostram como alguns advérbios e expressões adverbiais são suscetíveis 

de veicular uma avaliação do falante sobre as significações contidas na proposição. 

A respeito dessa modalidade, Neves (2011), por sua vez, também dedicou atenção à 

modalização epistêmica. Inicialmente ela situa essa modalidade como estando relacionada com a 

necessidade e a possibilidade epistêmicas. Essas modalidades dependem, segundo a autora, de como 

o mundo é. Além do mais, esse tipo de modalidade traz à tona os conhecimentos que o falante tem 

sobre o mundo, sendo esse conhecimento representável por meio de um conjunto de proposições. A 

autora explica: “Uma proposição p é epistemicamente necessária se p for acarretada por aquilo que o 

falante sabe sobre o mundo, e uma proposição p é epistemicamente possível se p for compatível com 

aquilo que o falante sabe sobre o mundo” (NEVES, 2011, p. 160).  

Ainda de acordo com Neves (2011), o uso da modalização epistêmica, embora esteja 

relacionado com a fonte do conhecimento, o falante pode não estar comprometido com tal 

conhecimento. Desse modo, conhecer a fonte do conhecimento é conhecer a própria informação ou 

pelo menos a origem dela. “Essa informação epistêmica é definida como a qualificação da informação 

em termos de sua origem ou da própria atitude do falante (crença, dúvida, etc.)”, explica Neves (2011, 

p. 164).   

 

2.2 A modalização epistêmica quase-asseverativa 

 

Os modalizadores quase-asseverativos são conceituados em relação aos asseverativos, tendo 

em vista que, enquanto nos asseverativos temos uma certeza, um envolvimento do locutor sobre o 

conteúdo da proposição, nos quase-asseverativos o conteúdo da proposição é apresentado como uma 

crença, ou seja, temos nesse último caso uma hipótese a ser confirmada, algo próximo da “verdade”, 

que “funciona como uma estratégia argumentativo-pragmática que permite ao locutor dizer algo ao 

interlocutor sem se comprometer pelo dito” (NASCIMENTO; SILVA, 2012, p. 82). 

Diferentemente dos asseverativos, ao escolher modalizadores quase-asseverativos, o locutor 

não se compromete ou não assume a responsabilidade pelo conteúdo da proposição, mas se resguarda 

de qualquer responsabilidade sobre a “verdade” ou falsidade da proposição. No dizer Castilho e 

Castilho (2002, p. 207), “através dos quase-asseverativos, avalia-se P como uma possibilidade 

epistêmica, decorrendo daqui uma baixa adesão do falante com respeito ao conteúdo do que está 

sendo verbalizado”. Nota-se, portanto, que, nesse tipo de modalizador, o falante/locutor assume uma 
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posição menos comprometedora, evitando marcar um posicionamento absoluto sobre o conteúdo da 

proposição.  

Castilho e Castilho (2002) listam alguns exemplos em que os modalizadores quase-

asseverativos marcam esse movimento subjetivo do locutor sobre o conteúdo de seu dizer: eu acho, 

eu suponho, é provável que P. No corpus investigado pelos referidos pesquisadores, foram 

constatados os seguintes modalizadores quase-asseverativos: talvez, assim, possivelmente, 

provavelmente e eventualmente. Seguem algumas ocorrências desses modalizadores constatados na 

pesquisa de Castilho e Castilho (2002, p. 227): 

 

(61) o fiscal gosta muito... assim... de presentes.  

(62) agora outro tipo de escola que talvez não tenha esse objetivo  

(63) mas realmente a cadeia de supermercados aqui é de Recife provavelmente é superior a 

qualquer uma do país  

(64) eventualmente eventualmente as linhas eróticas... e religiosas se cruzam  

(65) e possivelmente passe essa fase 

 

 Diante dessas cinco ocorrências, Castilho e Castilho (2002) desenvolvem uma análise 

apontando a diferença de graus nos modalizadores quase-asseverativos. Nas ocorrências em (61) e 

(63) temos uma incerteza menor por parte do locutor  – isso é intensificado com o verbo no indicativo.  

Já em (62) e (65), temos um grau maior de incerteza por parte do locutor, e o uso do verbo no 

subjuntivo confirma isso.  

Compartilhando dessa perspectiva, Nascimento e Silva (2012, p. 82) analisam o seguinte 

enunciado: provavelmente não haverá aula hoje. Conforme os autores, “o conteúdo é apresentado 

como uma crença: o falante acredita que não haverá aula, mas não se compromete com a veracidade 

do que afirma”. Nesse enunciado, a possibilidade epistêmica é materializada linguisticamente por 

meio do modalizador provavelmente.  

Com relação ao aspecto argumentativo expresso por meio do modalizador, os referidos 

autores explicam que ele funciona eximindo o locutor da responsabilidade pelo enunciado, já que ele 

é apresentado como uma possível “verdade” e, ao mesmo tempo, permite ao locutor dizer algo ao seu 

interlocutor sem se comprometer com o dito.   

Em síntese, ao escolher o modalizador epistêmico quase-asseverativo, o locutor não se 

compromete ou não assume a responsabilidade pelo conteúdo da proposição. Em outras palavras, o 

locutor se resguarda de qualquer responsabilidade sobre a “verdade” ou falsidade da proposição. 

 

3 Procedimentos metodológicos 

 

Neste artigo apresentamos dados da nossa tese de doutorado, na qual trabalhamos com um 

corpus composto de 22 entrevistas de seleção de emprego gravadas em áudio durante o processo de 

seleção de professores para os cursos técnicos de Logística, Radiologia e Vigilância em Saúde, em 
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um Centro Universitário do Estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal – RN. A transcrição 

do corpus foi realizada com base no projeto NURC-Brasil.  

A nossa investigação assume uma abordagem qualitativa devido à natureza do trabalho, que 

é a identificação e interpretação dos modalizadores epistêmicos quase-asseverativos presentes no 

gênero entrevista de seleção de emprego. Assume, ainda, um caráter descritivo de base interpretativa, 

porque procuramos descrever o funcionamento argumentativo do fenômeno da modalização 

investigado. 

A fim de facilitar a leitura e a identificação dos modalizadores materializados, os trechos 

selecionados para análise estão destacados em itálico. E as formas modalizadoras, em itálico e 

negrito. Na análise, os recortes aparecem codificados. Essa codificação, realizada por ocasião da 

catalogação do corpus inclui o tipo de modalizador, a entrevista de seleção de emprego da qual 

extraímos o modalizador e as linhas transcritas da entrevista. Por exemplo, na codificação MEQA03 

- EE01 - Linhas 21-31, a sigla MEQA03 corresponde ao Modalizador Epistêmico Quase-

Asseverativo 03. Essa numeração – 03 – corresponde à sequência dos modalizadores encontrados e 

tabulados no corpus da pesquisa original. Já a sigla EE01 corresponde à Entrevista de Seleção de 

Emprego 01, conforme a ordem atribuída a cada entrevista coletada. E Linhas 21-31 diz respeito às 

linhas da entrevista transcrita. O entrevistador (L1) e o entrevistado (L2). Por sua vez, o nome do 

Centro Universitário no qual realizamos a coleta do nosso corpus não será revelado, tendo em vista 

o compromisso que assumimos junto ao Conselho de Ética. Assim, usaremos o nome fictício 

denominado de Unixy. 

Ainda, quanto ao corpus, a entrevista de seleção de emprego é um gênero discursivo oral, 

produzido com mais frequência no universo empresarial, e que tem a função de coletar informações 

a respeito de um postulante a uma vaga de emprego. Assim, é um dos gêneros utilizados no processo 

de recrutamento de pessoal das instituições empresariais, fortemente marcado pela assimetria entre 

os participantes da interação (entrevistador e entrevistado), conforme assinala Adelino (2016).   

 

4 Resultados e discussão 

 

Constatamos na análise a ocorrência de 123 modalizadores epistêmicos quase-asseverativos. 

Esse fenômeno será exemplificado neste artigo a partir de 05 trechos recortados do corpus 

investigado. Conforme discutido anteriormente, a modalização epistêmica quase-asseverativa ocorre 

quando o locutor considera o conteúdo da proposição quase certo ou como uma hipótese a ser 

confirmada e por isso não se responsabiliza pelo valor de “verdade” da proposição. A partir dos 

trechos selecionados veremos os efeitos de sentido gerados  por esse fenômeno no gênero entrevista 

de seleção de emprego. 
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A seguir, mostraremos o funcionamento desse subtipo de modalizador, atentando para a 

orientação argumentativa decorrente do processo interativo entre o entrevistador (L1) e o entrevistado 

(L2).  

 

MEQA01-EE01  

L1 mas... eu já vejo por outro lado... acho que tem que ter sim... tem a necessidade... é 

um mundo que tá crescendo muito... uma área que está crescendo muito... 

 

No trecho MEQA01, o enunciado aparece em primeira pessoa e coloca L1 na posição de 

sujeito com autonomia para responder pela instituição, e esse ganha espaço para registrar sua opinião 

a respeito da inclusão da disciplina de Radiologia Veterinária na estrutura curricular do curso de 

Radiologia.  Evitando fazer asseverações e, assim, enunciando a expressão acho que (= é possível), 

L1 apresenta pouco comprometimento com o que diz, já que expressa seus argumentos como 

possíveis e não como certos.  

Com a intenção de preservar a sua face, ou porque não quer se comprometer com o dito, L1 

faz atenuações, que manifestam a sua opinião, e o seu discurso passa a constituir um enunciado 

possível de ocorrer ou não. Por isso emprega, estrategicamente, a expressão acho que para não se 

comprometer totalmente com o dito (NASCIMENTO; SILVA, 2012). 

É importante ressaltar que existe a possibilidade de substituir acho que por outro verbo 

epistêmico, por exemplo, (considero/penso) mantendo, dessa forma, o mesmo sentido do enunciado, 

ou seja, indica uma opinião de natureza quase-asseverativa, simbolizando um baixo nível de adesão 

ao conteúdo proposicional. 

Ademais, o efeito argumentativo nesse enunciado ocorre com a estratégia de proteção de 

face por parte de L1, ou seja, é possível perceber que L1 se protege, indicando que se trata de uma 

opinião particular que pode não ser compartilhada por outros, sendo possível diferentes modos de 

pensar. Assim, a modalização, nesse enunciado, constitui, então, uma estratégia argumentativa com 

vistas à atenuação do ato de fala no qual L1 se isenta da responsabilidade pelo dito. 

 

MEQA03-EE01  

[...] L1 no caso... podemos antecipar e colocaria... um exemplo... colocaria os dias que o 

senhor disse... os dias flexíveis que o senhor possa estar aqui (...) 

L2 até porque o nosso semestre lá vai acabar na primeira semana de dezembro... 

 

A modalização epistêmica nesse enunciado está marcada pela forma verbal podemos assim 

como pela palavra flexível. Através dessas expressões, L1 constrói um argumento pautado na 

possibilidade de organizar os horários de aula de L2 nos dias em que ele possa estar na instituição. 

Percebemos que L1 acredita nessa possibilidade, mas não se compromete com isso, pois não quer ou 

não pode assumir que vai realmente organizar os horários de L2 conforme a sua disponibilidade; por 

isso antecipa uma possível solução em forma de hipótese que dependerá de confirmação e que é 
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marcada pelos modalizadores epistêmicos quase-asseverativos podemos e flexível, ambos usados 

como sinônimos da expressão “possível”.  

Dessa forma, podemos observar também que essa hipótese é baseada em uma perspectiva 

futura, ou seja, L1 não pode verificá-la no presente, até porque depende também da disponibilidade 

de L2 para poder fazer uma projeção do quadro de horários. Desse modo, o emprego dos 

modalizadores epistêmicos quase-asseverativos, nesse enunciado, expressa a atitude de L1 ao avaliar 

em termos de possibilidade o que poderá acontecer com o horário de L2.  

Ao utilizar esse recurso estrategicamente, L1 se exime da responsabilidade e cria como efeito 

de sentido a atenuação do conteúdo do seu enunciado, evidenciando um baixo grau de adesão ao dito, 

de modo que não se compromete totalmente com o caráter de certeza do conteúdo, ou seja, L1 não 

assegura a L2 que vai encaixar os horários para atender a sua disponibilidade de tempo.  

Assim, de forma aparentemente intencional, L1 não faz uma asseveração, mas qualifica o 

dito como um compromisso epistêmico em forma de hipótese. Ou seja, trata-se de uma possibilidade 

epistêmica, pois L1 está dizendo que há essa possibilidade de “antecipar”. Não está dando, nem 

pedindo permissão, mas apresentando uma possível solução para tentar resolver o horário de L2 e, 

por isso, utiliza a modalização quase-asseverativa  (NASCIMENTO; SILVA, 2012), uma vez que o 

conteúdo da proposição é apresentado como uma crença, como uma hipótese a ser confirmada, que  

funciona como uma estratégia argumentativo-pragmática que permite ao locutor dizer algo ao 

interlocutor sem se comprometer pelo dito. 

Vale ressaltar que a palavra flexível é um adjetivo avaliativo, mas nesse contexto adquire 

um caráter quase-asseverativo. Por essa razão possui dupla função: modalizador avaliativo e 

modalizador quase-asseverativo. 

 

MEQA16- EE03  

[...] L2 só que o Senac de repente tem uma demanda muito GRANde... mas... de repente 

a demanda diminui entendeu? então... há a necessidade do chefe de família sair né?  

 

Esse trecho da EE03 representa o argumento de L2 a respeito da quantidade de turmas de 

outra instituição na qual ele também atua como professor. Podemos observar que L2 faz uma 

avaliação da demanda de turmas ao utilizar a expressão de repente, ou seja, às vezes há uma demanda 

muito grande, porém de repente, ou outras vezes, essa demanda diminui. Dito de outra forma, L2 

quer argumentar que não pode contar que sempre terá turmas nessa outra instituição em que ele 

desenvolve atividades docentes e para isso constrói seu argumento com base em relativizações. 

Portanto, a palavra de repente é um modalizador epistêmico quase-asseverativo, uma vez que adquire 

a função da expressão “às vezes”, ou seja, é sinônima dessa expressão, nesse enunciado. 

Assim, L2 faz uso da modalização epistêmica quase-asseverativa em destaque para criar um 

efeito de sentido de descomprometimento com essa instituição, ao mesmo tempo em que se coloca 
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disponível para assumir novos compromissos com a instituição de cuja seleção ele está participando. 

A avaliação epistêmica marcada nesse enunciado apresenta uma relação com a ausência de certeza. 

Dessa forma, avalia a proposição, “de repente tem uma demanda muito grande”, como algo incerto, 

ou seja, não é sempre que ele dispõe de turmas para ministrar aula no SENAC,  por isso revela  baixo 

grau de adesão ao conteúdo proposicional. 

 

MEQA97- EE17  

L2 eu acredito que sim... é trazer a economia pra o dia a dia... porque na verdade... a 

economia está no dia a dia... né? na sua família... no orçamento de casa... na economia 

doméstica... então está no dia a dia... 

 

Nesse trecho MEQA97 da EE17, L2 está respondendo ao questionamento de L1 a respeito 

das estratégias de abordagens dos conteúdos da disciplina de economia para os alunos do curso 

técnico em Logística, tendo em vista ser um curso de curta duração e que absorve alunos com pouca 

base de conhecimento nessa área. Ao apresentar o seu ponto de vista, L2 argumenta que considera a 

economia uma área que está no dia a dia das pessoas e é essa visão que ele considera possível de se 

trabalhar em sala de aula, para desmistificar o paradigma de que essa é uma disciplina difícil de ser 

ministrada com alunos de outras áreas do conhecimento. 

Tudo isso é externado por L2 como uma possibilidade epistêmica, que se materializa por 

meio da forma verbal acredito que cujo sentido externado nesse enunciado é o da crença, L2, 

portanto, não se compromete totalmente com o conteúdo da proposição, sinalizando que pode 

lecionar a disciplina de Economia associando as discussões para questões mais rotineiras. L2 acredita 

na veracidade do que diz, mas não pode comprometer-se com essa veracidade. Casos como estes já 

foram discutidos por diversos estudiosos da linguística, dentre eles podemos citar Castilho e Castilho 

(2002) e Nascimento e Silva (2012), que os denominaram de possibilidade epistêmica. 

 

MEQA122- EE22  

L2 eu... eu geralmente planejo pra o semestre inteiro... certo? eu considero quantas  aulas 

eu tenho por semana e:: eu planejo semana a semana... é:: muita gente pode dizer... a:: é 

muita coisa... mas não é:: porque a gente senta de uma vez... e tem o contato com aquilo 

de uma vez só... é:: então é... eu penso... sei lá... isso equivale... a:: geralmente... a:: vinte 

semanas... dezenove semanas... dezoito semanas... algo do tipo né? então... eu já faço o 

planejamento já pra o semestre inteiro... pensando pensando na continuidade do curso 

(...) 

 

O trecho MEQA122 apresenta o ponto de vista de L2 a respeito do planejamento de aula. L2 

inicia o seu argumento dizendo que na maioria das vezes ele costuma planejar para todo o semestre. 

Para não se comprometer com o conteúdo da proposição, faz uso do advérbio de frequência 

geralmente, visando deixar claro que essa prática não se aplica sempre em todas as suas turmas. Em 

seguida, faz um comentário sobre uma possível visão contrária a essa prática vinda de outros 
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professores, usando a forma verbal pode, que aqui nesse enunciado exerce um sentido hipotético, 

uma vez que L2 não pode afirmar com certeza o que outros docentes dirão sobre a maneira a qual ele 

escolheu para desenvolver o seu planejamento pedagógico. 

Dando sequência ao seu discurso, L2 mais uma vez faz uso do advérbio de frequência 

geralmente, para exemplificar que leva em consideração o número de semanas letivas do semestre 

quando vai elaborar o planejamento e isso ele faz visualizando a “continuidade do curso”, podemos 

considerar, portanto, que a modalização epistêmica quase-asseverativa nesse trecho é materializada 

linguísticamente pelos modalizadores geralmente e pode. Esses modalizadores funcionam, ao 

mesmo tempo, como proteção de face, construindo, assim, um efeito argumentativo na interação 

entre interlocutores.  

A alta ocorrência desse tipo de modalizador em nosso corpus revela que, em determinados 

momentos da entrevista, os locutores preferem não se comprometer muito com o conteúdo das 

proposições. Diferentemente dos asseverativos, ao escolher modalizadores quase-asseverativos, o 

locutor não se compromete ou não assume a responsabilidade pelo conteúdo da proposição, mas se 

resguarda de qualquer responsabilidade sobre as noções de certeza ou falsidade do conteúdo 

proposicional. Sendo assim, a função desse subtipo de modalização no enunciado é de certa forma,  

isentar o locutor da responsabilidade sobre o que enuncia. 

Percebemos ao longo das análises que, quando o locutor escolhe esse recurso para proferir 

um enunciado, é com o intuito também de assumir uma posição menos comprometedora, evitando 

marcar um posicionamento absoluto sobre o conteúdo da proposição. Desse modo, escolhe 

estrategicamente manter certo distanciamento ou pouca transparência ao que apresenta, conforme 

revelam os trechos analisados.  

 

Considerações Finais  

 

Neste artigo, focamos, sobretudo na modalização epistêmica quase-asseverativa que foi 

utilizada como recurso linguístico pelos locutores para orientar os argumentos na constituição do 

gênero entrevistas de seleção de emprego, gênero este que faz parte do universo empresarial e é 

utilizado, principalmente, por profissionais da área de Recursos Humanos para aprofundar questões 

relacionadas às competências e habilidades de candidatos a vaga de emprego, em processos de 

recrutamento e seleção de pessoal. Situamos nossa pesquisa nos postulados da Semântica 

Argumentativa, mais especificamente nos estudos sobre a Modalização Discursiva; articulados com 

os princípios da Teoria da Argumentação na Língua. 

Tendo como objetivo discutir o funcionamento semântico-argumentativo da modalização 

epistêmica quase-asseverativa na construção argumentativa do gênero entrevista de seleção de 

emprego. De modo mais específico, procuramos desvendar (i) que recursos linguísticos instauram a 
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modalização quase-asseverativa em entrevistas de seleção de emprego; e (ii) como esses recursos 

funcionam estrategicamente para gerar orientação argumentativa durante o processo interativo no 

gênero em estudo. 

Na análise empreendida, constatamos que ao fazer uso desse subtipo de modalização 

epistêmica, o entrevistado e o entrevistador demonstram certo distanciamento em relação ao que 

apresentam em seus discursos. Percebemos que esse distanciamento fica marcado pela atenuação 

impressa no conteúdo da proposição, pela relativização da força da asserção e também pela isenção 

da responsabilidade com o dito. Ao usar esse subtipo de modalizador, os locutores não se 

comprometem com o conteúdo enunciado e assim, apresentam a proposição em forma de hipótese 

que depende de confirmação.  

Encontramos ocorrências significativas deste tipo de modalizador no corpus investigado, 

somando 123 modalizadores materializados principalmente pelas seguintes expressões: “acho que”, 

“podemos”, “flexíveis”, “de repente”, “provavelmente”, “pretende”, “acredito que”, pode  e 

“geralmente”.  Esses modalizadores revelam, no gênero estudado, uma avaliação feita pelos 

locutores em termos de chances, de probabilidade do conteúdo enunciado se realizar. O efeito de 

sentido que se percebe, portanto, é o da atenuação do conteúdo proposicional, resultando 

comprometimento parcial dos locutores em relação ao que enunciam.  

Essa estratégia argumentativa se faz presente nos relatos dos entrevistados (L2), 

principalmente quando estes apresentam argumentos a respeito dos seguintes tópicos: domínio da 

área à qual estava concorrendo à vaga de professor;  possibilidade de encaixar horários; cuidados 

com a saúde; perfil do aluno; didática que pretende utilizar; capacidade para lidar com conflitos em 

sala de aula; escolha pela carreira docente; oferta de disciplinas nas outras universidades; 

possibilidade de contribuir com a formação dos alunos da ETEC;  conteúdos trabalhados na área de 

atuação; papel do professor em sala de aula; gosto pela docência; habilidade para lidar com os alunos; 

disponibilidade de tempo para assumir disciplinas na instituição recrutadora; qualificação 

profissional; possibilidade de assumir outras disciplinas; solicitação de informação a respeito das 

demais fases da seleção; conhecimento da matriz curricular do curso e planejamento de aula. Essas 

são as principais situações em que os entrevistados fazem uso do modalizador epistêmico quase-

asseverativo. 

Já nos relatos proferidos pelos entrevistadores (L1), percebemos que estes fazem uso dos 

modalizadores epistêmicos quase-asseverativos principalmente para discorrer sobre os seguintes 

assuntos: inclusão de determinadas disciplinas na estrutura curricular do curso; possibilidade de 

ajustar horários; resolução de conflitos entre os alunos; competência do professor quanto ao 

planejamento de aula; contribuição do professor para com a formação dos alunos; transferência dos 
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cursos técnicos para outra unidade da Unixy; possibilidade de explorar outros horários para os cursos 

técnicos; possibilidade de progressão funcional na Unixy e experiência profissional do entrevistado.  

Os achados da nossa pesquisa, portanto, ajudam a sustentar o postulado de que a 

argumentação, inerente à língua, mobiliza diferentes recursos semântico-discursivos e que esses 

recursos variam de um gênero do discurso para outro, dadas as funções de cada um e as esferas nas 

quais estão inseridos. As análises empreendidas vêm corroborar as conclusões postulas pelo 

LASPRAT – Laboratório Semântico-Pragmático de Texto da Universidade Federal da Paraíba –, ao 

qual este estudo se filia.  
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A MODALIZAÇÃO DEÔNTICA E AVALIATIVA NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NO 

MANUAL DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA. 

 

 
Maria da Guia Santos de França (UFPB)97 

 

Erivaldo pereira do Nascimento (UFPB)98 

Introdução 

Este artigo consiste em um recorte de um Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – elaborado 

em 2016 na Universidade Federal da Paraíba – UFPB –, no qual investigamos a ocorrência do 

fenômeno da modalização discursiva, em manuais do professor de língua portuguesa, adotados no 

município de Itapororoca. Os manuais do professor são ferramentas que o docente tem ao seu dispor 

para realizar o seu fazer pedagógico. De acordo com Andrade (2014), o manual do professor contém 

orientações de como o professor pode tratar os conteúdos apresentados no livro didático.  

A investigação realizada em 2016 já nos mostrou que esse fenômeno é bastante frequente no 

gênero manual do professor. Porém, verificamos que alguns tipos de modalização se sobressaíram 

em relação a outros: modalização avaliativa e deôntica. Considerando isso, neste trabalho, 

investigamos como as duas modalidades mais frequentes no gênero corroboram para a construção de 

sentidos, no corpus analisado.  

Nesse sentido, esta pesquisa possui caráter qualitativo, interpretativo e descritivo, uma vez 

que descrevemos e interpretamos os trechos em que os modalizadores apareceram.  

Para tanto, nos debruçamos nas investigações teóricas de diversos estudiosos que se 

preocupam em analisar o fenômeno da modalização, a exemplo de Cervoni (1989), Castilho e 

Castilho (2002) e Nascimento e Silva (2012).  

A nossa hipótese é a de que, como esses modalizadores se sobressaíram em pesquisas 

anteriores, talvez, esse fenômeno possa constituir-se em estratégia “coringa” usada para direcionar o 

interlocutor a seguir as orientações apresentadas nos manuais. Além disso, acreditamos que tais 

modalidades fazem parte do estilo linguístico desse gênero. 
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98 Pós-Doutor pela Universidad de Buenos Aires-Argentina. Professor da Universidade Federal da Paraíba 

(PROLING/PROFLETRAS/UFPB). João Pessoa-PB, Brasil, erivaldo@ccae.ufpb.br. 
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Assim, buscamos observar a incidência dos modalizadores, deônticos e avaliativos no manual 

do professor, observando: Quais os efeitos de sentidos gerados pelo uso desses modalizadores, 

avaliativos e deônticos, no gênero manual do professor? E de que maneira a presença desses 

modalizadores se constitui em uma peculiaridade do estilo linguístico do gênero? 

Essa investigação é relevante, pois permitiu que compreendêssemos as possíveis intenções 

dos locutores dos manuais ao sugerir as atividades apresentadas nesse gênero discursivo, e de que 

forma a utilização dos modalizadores discursivos pode orientar os interlocutores (os professores que 

adotarão o manual) a determinadas ações pedagógicas, presentes no manual.  

 Inicialmente, apresentamos uma discussão a respeito do fenômeno da modalização, em 

seguida, apresentamos a classificação dos modalizadores e, por fim, analisamos o funcionamento 

discursivo da modalização deôntica e avaliativa nos manuais investigados. 

 

1 Fenômeno da modalização discursiva  

 

A modalização é um fenômeno argumentativo que permite que o locutor imprima um juízo 

de valor sobre o conteúdo veiculado em seu enunciado.  Porém, dois termos vêm sendo empregados 

nesse sentido modalidade e modalização.  

Apesar de diversos estudiosos apresentarem esses dois termos como fenômenos distintos, 

preferimos trata-los como sinônimos, uma vez que, adotamos a perspectiva de alguns autores, como 

Castilho e Castilho (2002 e Nascimento e Silva (2012), de que não é interessante tratar esses 

fenômenos separadamente já que eles estão intrinsecamente ligados no discurso. 

De acordo com Castilho e Castilho (2002), o termo modalidade refere-se ao modo como o 

falante apresenta o conteúdo proposicional: em uma forma assertiva (afirmativa, negativa), 

interrogativa (polar ou não-polar) e jussiva (imperativa ou optativa). Por outro lado, o fenômeno da 

modalização, para os teóricos, relaciona-se ao fato de o falante apresentar seu relacionamento com o 

conteúdo proposicional julgando seu valor de verdade ou imprimindo sua avaliação a respeito da 

forma selecionada para a veicular esse conteúdo.  

No entanto, segundo os referidos autores, separar esses estes dois fenômenos é uma tarefa 

complexa, pois sempre há um julgamento prévio do locutor sobre o conteúdo da proposição que ele 

vai transmitir, derivando daí suas decisões a respeito de asseverar, interrogar, ordenar, negar, permitir, 

expressar certeza ou dúvida sobre o conteúdo. Sendo assim, os referidos autores preferem não 

distingui-los trocando um termo pelo outro.  

Castilho e Castilho (2002), ainda classificam os modalizadores em três tipos: epistêmicos 

(asseverativos, quase-asseverativos e delimitadores), deônticos e afetivos.  
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Segundo Nascimento e Silva (2012), a modalização é um fenômeno argumentativo que 

permite que os locutores expressem sua subjetividade através do seu discurso. Conforme os linguistas, 

a modalização é expressa, nos enunciados e textos, através de certos elementos denominados de 

modalizadores discursivos. Nessa perspectiva, Nascimento e Silva (2012) definem os modalizadores 

como elementos linguísticos que materializam a modalização e se classificam de acordo com o tipo 

de modalização que expressam, nos enunciados em que eles aparecem. 

Ao reformular a classificação proposta por Castilho e Castilho, Nascimento e Silva (2012) 

apresentam como tipos de modalização: modalização epistêmica (que se subdivide em asseverativos, 

quase-asseverativos e habilitativos), modalização  deôntica (que se divide em obrigatoriedade, 

proibição, possibilidade e volitiva), modalização avaliativa e modalização delimitadora. Nesta 

pesquisa, adotamos essa reformulação de Nascimento e Silva (2012), a respeito dos modalizadores 

discursivos, por melhor se adequar aos nossos objetivos de pesquisa. 

Na seção seguinte, apresentamos a definição de cada uma dessas modalidades, a partir dos 

postulados dos referidos reformuladores. 

 

2 Classificação das modalidades segundo Nascimento e Silva (2012) 

 

2.1 Modalização epistêmica  

De acordo com Nascimento e Silva (2012), esse tipo de modalidade é aquela em que o locutor 

imprime uma avaliação a respeito do valor de verdade do conteúdo de um enunciado, apresentando, 

também, seu conhecimento sobre o conteúdo expresso, e, além disso, esse conteúdo pode ser julgado 

em termos de verdade ou falsidade. A modalização do tipo Epistêmica ainda se divide em três 

subtipos: asseverativa, quase-asseverativa e habilitativa. 

A modalização epistêmica asseverativa, conforme Nascimento e Silva (2012), ocorre quando 

o locutor considera como certo ou verdadeiro o conteúdo proposicional do enunciado e, portanto, se 

responsabiliza pelo proferido. 

Já a modalização quase-asseverativa, segundo os pesquisadores, ocorre quando o locutor 

considera o conteúdo da proposição como algo possível; em razão disso, deixa registrado no 

enunciado que ele não se responsabiliza pelo dito.  

Por fim, a modalização epistêmica habilitativa, segundo os autores, ocorre quando o locutor 

apresenta a capacidade de algo ou alguém realizar o conteúdo enunciado. 

 

 2.2 Modalização deôntica  

Esse tipo de modalidade conforme mencionado na sessão anterior, divide-se em deôntica de 

obrigatoriedade, de proibição, de possibilidade e volitiva. 
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 Para Nascimento e Silva (2012), a modalidade deôntica de obrigatoriedade apresenta o 

conteúdo do enunciado como algo que deve acontecer obrigatoriamente e, portanto, o locutor deve 

agir conforme a instrução expressa.  

Segundo os autores, a modalização deôntica de proibição ocorre quando o falante apresenta 

que o conteúdo proposicional como algo proibido e deve ser considerado como tal pelo seu 

interlocutor.  

Em relação à modalização deôntica de possibilidade, os autores afirmam que esta ocorre 

quando o conteúdo do enunciado é apresentado como uma possibilidade ou quando o ouvinte possui 

permissão para realizá-lo. 

Por fim, a modalização deôntica volitiva, conforme os pesquisadores, ocorre quando o 

modalizador expressa um desejo da parte do locutor no enunciado. 

 

2.3 Modalização avaliativa  

A modalização avaliativa, conforme a classificação elaborada por Nascimento e Silva (2012), 

indica um ponto de vista, ou uma avaliação a respeito do conteúdo do enunciado e, ao mesmo tempo, 

orienta o interlocutor a interpretar o enunciado conforme as intenções do locutor.   

Assim, esse tipo de modalização possui uma função persuasiva, já que ao avaliar seu discurso, 

ou o discurso de outro, o locutor orienta o seu interlocutor a aderir tal posicionamento e 

consequentemente a agir conforme o sugerido. 

 

2.4 Modalização delimitadora 

De acordo com Nascimento e Silva (2012), a modalização delimitadora é aquela que permite 

que o locutor estabeleça limites dentro dos quais se deve considerar o conteúdo da proposição.  

 

3 A modalização deôntica e avaliativa na construção de sentidos no manual do professor de 

língua portuguesa 

 

O manual do professor, contido no livro didático, é uma ferramenta relevante, pois  oferece 

muitas informações importantes aos docentes, a exemplo de dicas de atividades, orientações 

metodológicas, sugestões de leitura e aprofundamento.  

Além disso, é importante observar que os manuais possuem características que os caracteriza 

como gênero discursivo: com estilo, estrutura composicional e temática específicos e delimitados, 

características que, segundo Bakhtin (2010),  definem o universo de cada enunciado e constitui cada 

gênero discursivo.  
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Conforme Andrade (2014), o conteúdo temático do manual do professor de Língua Portuguesa 

consiste na discussão do ensino e aprendizado da língua materna. 

No que diz respeito ao estilo, a autora afirma que “o manual do professor assume um estilo 

com tonalidade instrucional e formativa”. (p. 64). Acreditamos que isso ocorre, principalmente, 

devido a utilização da modalização deôntica e também pela própria natureza do gênero: instrução. 

Por fim, “quanto à construção composicional, o manual do professor tem o feitio condizente 

com a função que desempenha.” (ANDRADE, 2014. p.64). Segundo a autora, o manual apresenta o 

livro do aluno, ao passo que dialoga com o professor no sentido de orientá-lo no tratamento das 

atividades propostas no livro do aluno, tornando, assim, o professor um leitor privilegiado deste. 

Observando os manuais do professor, verificamos que os locutores, autores que assinam os 

livros, utilizam diversas estratégias argumentativas99 para direcionar discursivamente seu 

interlocutor, o possível professor de língua portuguesa que utilizará o(s) manual(is) em suas aulas. 

Dentre as diversas estratégias utilizadas, investigamos a modalização discursiva, presente nos textos 

que compõe esses manuais. 

A seguir, apresentamos a análise dos trechos em que foi constatado a presença da 

modalização. 

 

4.1 Análise do corpus 

  O nosso corpus é composto por dois manuais adotados pela rede pública de ensino de 

Itapororoca-PB, o Português linguagens e o Língua portuguesa.  

 Inicialmente, selecionamos os trechos catalogados, na pesquisa realizada em 2016, que 

apresentaram as modalidades do tipo deôntica e avaliativa ao mesmo tempo. E, posteriormente, 

realizamos a descrição e a análise interpretativa desses modalizadores, com a finalidade de observar 

qual sua função nos textos em que aparecem. 

 
99 É importante ressaltar que neste trabalho adotamos a concepção de argumentação proposta por Ducrot (1989) e 

Espíndola (2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ot (1989) e Espíndola (2004).  
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Os trechos são apresentados por número do trecho, manual de onde foi retirado, manual A 

(Língua portuguesa) e manual B (Português linguagens), e a página em que se encontra no manual 

(exemplo: manual A, trecho 01 página 1).  Agora passemos à análise descritiva do corpus: 

 

Nesse trecho, a primeira palavra em destaque, cite, apresenta uma orientação ao interlocutor. 

O verbo no imperativo está imprimindo a obrigatoriedade de o conteúdo do enunciado ser realizado 

pelo 

interlocutor, ou seja, do professor citar alguns grandes escritores que não utilizaram a linguagem 

padrão na comunicação cotidiana informal. Em razão disso, esse elemento atua como um modalizador 

deôntico de obrigatoriedade, pois orienta o seu interlocutor a agir em razão da instrução dada. Além 

disso, percebe-se que esse enunciado apresenta ainda outro tipo de modalização, a avaliativa. Esta 

última aparece expressa, pelos adjetivos grandes e cultas. A partir de tais expressões o locutor 

apresenta sua impressão sobre o conteúdo do enunciado. Assim, o professor apresentará, não simples 

autores, mas autores considerados como grandes e cultos. Desse modo, o locutor, apresenta um juízo 

de valor sobre os escritores ou pessoas que não utilizam a linguagem formal em contextos não 

formais. Nesse sentido, o locutor orienta o interlocutor a aderir à concepção, de “autores grandes”, 

que ele adota. Sendo assim, consideramos que tais elementos linguísticos foram utilizados para 

orientar e persuadir o interlocutor a seguir as orientações apresentadas no referido manual.  

 

No trecho 35, ocorre algo semelhante ao que ocorre no trecho anterior. O verbo Explique que se 

encontra no imperativo, imprime uma instrução direta ao interlocutor, o possível docente que adotará 

o manual. Sendo assim, consiste em um modalizador deôntico de obrigatoriedade, uma vez que o 

verbo expressa uma “ordem/orientação” direta ao destinatário do manual. O professor deve ler como 

uma obrigação que é preciso que ele explique aos alunos que o ato de narrar é comum. Além do 

Trecho 38 

Manual A 

Página 7 

“Como base, cite grandes escritores, ou pessoas cultas, que não utilizaram a linguagem 

padrão na comunicação cotidiana informal.” 

Trecho 35 

Manual A 

Página 5 

 

“Explique que o ato de narrar é comum: o tempo todo fazemos isso, ainda que informalmente. 

Assim nascem os famosos causos, histórias casuais vivenciadas ou recontadas de maneira oral 

pelas pessoas, muito comuns nas cidades do interior do país.” 



 

576 

deôntico assinalado, os autores ainda utilizam comum, informalmente, famosos , comuns para 

apresentar uma avaliação a respeito do conteúdo do enunciado. O adjetivo comum incide sobre o 

conteúdo o ato de narrar é, no qual os autores deixam expresso um relacionamento a respeito do 

conteúdo, ou seja para o autor, a atitude de narrar é uma atividade natural/comum. Segundo o locutor, 

mesmo de maneira informal as pessoas narram, assim, ao utilizar o advérbio informalmente, o 

locutor, também imprime um juízo de valor uma vez que considera algumas situações de 

comunicação como informais. Nesse mesmo sentido, o adjetivo famosos é utilizado apresentando um 

juízo de valor ou sua avaliação sobre as histórias contadas pelas pessoas. Por fim, com o adjetivo 

comuns, o locutor apresenta uma avaliação segundo o qual essas histórias são frequentes em algumas 

cidades do interior. Assim, a partir de todos esses elementos modalizadores verifica-se que o locutor 

busca persuadir o seu interlocutor a seguir as sugestões apresentadas, seja por meio da modalização 

deôntica, seja por meio da modalização avaliativa. 

 

No trecho 104, é possível observar que a expressão há necessidade apresenta a 

obrigatoriedade de o professor mostrar aos alunos que a escrita movimenta diversos elementos da 

língua. Ao utilizar esse modalizador, o locutor, apresenta seu posicionamento a respeito do conteúdo 

mostrando-o como algo importante e, portanto, necessário. O locutor apresenta, ainda, um juízo de 

valor, a respeito desses elementos que o falante movimenta, apresentando-os como essenciais. 

Portanto, se são essenciais devem ser apresentados pelos professores. Esse adjetivo, essenciais, 

apresenta o posicionamento do locutor em relação aos elementos usados pelo falante, por esse motivo 

é considerado como um modalizador avaliativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Trecho 104 

Manual B 

Página 33 

“(...) há necessidade de que o professor demonstre ao aluno que o ato de escrever 

pressupõe alguns elementos essenciais (...)” 

Trecho 109 

Manual B 

Página 35 

“(...) o ensino de produção de textos deve envolver uma prática de leitura 

constante e diversificada (...)” 
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No trecho acima (109), o locutor utiliza o modalizador deve para deixar registrada a 

obrigatoriedade de o ensino de produção de textos envolver uma prática de leitura constante e 

diversificada. Além desse modalizador, que imprime essa instrução, o autor do manual imprime um 

juízo de valor a respeito das práticas de leitura, que deve ser constante e diversificada. Ao utilizar 

tais adjetivos, o locutor, faz uso da modalização avaliativa, visto que apresenta um relacionamento 

valorativo em relação ao conteúdo proferido. Ele considera que a leitura deve acontecer, mas de 

maneira constante e diversificada, ou seja, avalia o modo como essas leituras devem ocorrer. Sendo 

assim, os modalizadores apresentados atuam em conjunto de maneira a convencer o interlocutor a 

aderir às estratégias e instruções dadas. 

 

6 Considerações finais  

 

A partir das nossas investigações, contatamos que a modalização deôntica e avaliativa são 

fenômenos frequentes no manual do professor. Observamos, também, que, como o manual apesenta 

os elementos, apontados por Bakhtin (2010), que caracterizam os gêneros discursivos, o manual do 

professor consiste em um gênero de texto. Além disso, constatamos que as modalizações deôntica e 

avaliativa, no gênero manual do professor, atuam como estratégias utilizadas para instruir e convencer 

o interlocutor, o professor de língua portuguesa, a aderir ou seguir as sugestões apresentadas. Esse 

efeito de sentido foi observado, pois à medida que o locutor apresenta uma instrução, por meio de 

elementos modalizadores deônticos (verbos e adjetivos), ele apresenta, também, os modalizadores 

avaliativos com o sentido de avaliar positivamente as instruções dadas, de modo a persuadir, de 

maneira mais enfática, o interlocutor a seguir as instruções. Nesse sentido, acreditamos que a 

modalização deôntica e a avaliativa consistem em estratégias do estilo linguístico do gênero, uma vez 

que é da própria natureza do manual do professor expressar instruções, sendo assim, a incidência 

desses tipos de modalidade consiste e, uma marca do gênero em estudo. 
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1 INTRODUÇÃO  

Neste artigo, objetivou-se identificar o fenômeno da modalização no gênero discursivo 

regulamento de estágio supervisionado e de modo específico, mapear os modalizadores presentes no 

corpus investigado; catalogar os diferentes tipos de modalizadores e analisar a modalização como 

fenômeno que gera diferentes efeitos de sentido no regulamento de estágio. 

A modalização discursiva é vista, nesta pesquisa, como um fenômeno semântico-

argumentativo e pragmático que se materializa por meio da modalização de diferentes elementos e 

fenômenos linguístico-discursivos (verbos modais, adjetivos e advérbios modalizadores, verbos 

dicendi modalizadores, entonação, entre outros). Esses elementos e fenômenos, denominados de 

modalizadores discursivos, orientam argumentativamente os enunciados em razão de determinadas 

conclusões.  

A partir da compreensão que a modalização é um fenômeno que permite ao locutor atuar face 

ao seu interlocutor e imprimir marcas de intenções no discurso, a presente pesquisa contribui para o 

entendimento de que os modalizadores discursivos são estratégias argumentativas utilizadas em 

regulamento de estágio e possibilitam que o locutor, através da disposição de determinadas palavras 

em seu discurso, expresse suas crenças, atitudes, vontades e posicionamentos (NASCIMENTO: 

SILVA, 2012). 
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O regulamento de estágio tem por finalidade estabelecer as normas, direitos e deveres para a 

condução do estágio, com base em Leis, Decretos, Resoluções e Projetos Pedagógicos de Cursos, os 

quais orientam as ações de estudantes, professores, supervisores e empresas concedentes quanto à 

realização da prática da profissão a ser exercida.  Dessa maneira, a argumentação se materializa nesse 

gênero, permitindo não apenas que a visão tradicional de linguagem seja transmitida às partes 

envolvidas na condução do estágio supervisionado, mas também a explícita orientação do discurso 

no sentido de indicar determinadas conclusões.   

É característica do regulamento de estágio descrever a visão do curso sobre o estágio 

supervisionado; os setores que o aluno poderá considerar como campo de estágio; os documentos 

necessários para efetivação legal da prática; os métodos de avaliação, entre outras informações 

cabíveis para a formalização do estágio.   

Fundamentou-se, principalmente, nos estudos sobre a modalização discursiva, apresentados 

por Cervoni (1989), Castilho e Castilho (1993) e Nascimento e Silva (2012). No que se refere aos 

aspectos metodológicos, adotou-se as abordagens qualitativa e quantitativa.  

Este artigo está estruturado em três seções, além desta introdução. Primeiro é apresentado o 

referencial teórico, em seguida os procedimentos metodológicos, na sequência os resultados e 

discussão e, por último, as considerações finais. 

 

2 A MODALIZAÇÃO DISCURSIVA 
 

De acordo com Nascimento e Silva (2012), a modalização se realiza como um ato de fala 

particular, possibilitando ao locutor deixar impressas marcas de suas intenções, além de atuar em 

função do seu interlocutor. Os autores ressaltam ainda que a modalização é “[...] um fenômeno que 

permite ao locutor deixar registrado, no seu discurso, marcas de sua subjetividade através de 

determinados elementos linguístico-discursivos [...]” (NASCIMENTO e SILVA, 2012, p. 64). 

 Segundo Nascimento e Silva (2012), diferentes autores, entre eles Koch (2002), ressaltam que 

a modalização é elemento constitutivo da linguagem, isto é, parte essencial à linguagem. Seguindo a 

linha de pensamento, Koch (2010) chega a questionar se há enunciados não modalizados. Concluindo, 

assim, que mesmo os enunciados em que não há presença de marcas linguísticas de modalização, 

possuiriam uma modalização implícita.  

Com base nos estudos de Koch sobre a modalização, Nascimento e Silva (2012, p.64) 

asseveram que os textos que não apresentam modalidade explícita não são neutros e que podem ser 

lidos de duas maneiras possíveis: sob o modo de opinião ou sob o modo de saber. Koch (2002, p. 82 

apud NASCIMENTO e SILVA 2012, p.64) revela que “ou a enunciação pertence ao discurso 

autoritário (eu sei, portanto é verdade) ou a um discurso de tolerância (eu creio, portanto é possível)”. 
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Castilho e Castilho (1993, p. 217 apud NASCIMENTO e SILVA, 2012, p. 66) “afirmam que 

o termo modalização expressa um julgamento do falante perante a proposição”. Ou seja, a 

modalização é um conjunto de elementos linguísticos, que ao ser utilizado pelo locutor, expressa um 

julgamento em fase da ideia apresentada. Nascimento e Silva (2012) classificam os modalizadores 

em quatro grupos, a saber: asseverativo, deôntico, delimitador e avaliativo, considerando os efeitos 

de sentindo que cada grupo gera nos enunciados.  

 Os modalizadores epistêmicos expressam uma avaliação acerca do valor de verdade do 

enunciado e se dividem em: asseverativo, quase asseverativo e habilitativo. A modalização epistêmica 

asseverativa acontece quando o locutor julga verdadeiro o conteúdo falado, assim sendo, o locutor se 

responsabiliza pelo que foi exposto no enunciado. Ao contrario da modalização epistêmica 

asseverativa, à  quase-asseverativa ocorre quando o locutor considera o conteúdo exposto, como algo 

quase certo ou como hipótese a ser confirmado futuramente, com isso o locutor não se responsabiliza 

pelo valor de verdade do enunciado. Já a modalização epistêmica habilitativa, acontece quando o 

locutor deixa claro que algo ou alguém tem a capacidade/habilidade de realizar algo, porque o mesmo 

tem conhecimento a esse respeito.  

  No que se refere ao grupo da modalização deôntica, Castilho e Castilho (1993, apud 

NASCIMENTO e SILVA, 2012, p. 83) “afirma que os modalizadores deônticos indicam que o falante 

considera o conteúdo da proposição como algo que deve ou precisa ocorrer obrigatoriamente”. 

Cervoni (1989, apud NASCIMENTO e SILVA, 2012, p.83) salienta que a modalidade deôntica, está 

presente em quatro eixos, a saber: obrigatoriedade, proibição, possibilidade e volitiva. Para 

Nascimento e Silva (2012), a modalização deôntica de obrigatoriedade exprime que o conteúdo do 

enunciado deverá suceder obrigatoriamente, e que assim o interlocutor deve considerar o conteúdo 

como uma obrigação, isto é, que deverá obedecer ao conteúdo do enunciado.  

 Ainda de acordo com os autores, a modalização deôntica de proibição apresenta o conteúdo 

do enunciado como algo proibido e ao ser lido pelo interlocutor deverá ser identificado como tal. Já 

a modalização deôntica de possibilidade apresenta o conteúdo da proposição como algo 

opcional/voluntário ou ainda quando o interlocutor possui a permissão para executá-lo ou adotá-lo. 

Na modalização deôntica volitiva, o locutor expressa um desejo ou vontade: “Além de deixar 

materializado, no enunciado a vontade do falante, a modalização deôntica volitiva pode funcionar 

como uma estratégia argumentativo-pragmática através da qual um locutor pode pedir ou solicitar ao 

seu interlocutor que realize algo que deseja”. (NASCIMENTO; SILVA, 2012, p.86). 

 Quanto à modalização avaliativa, Nascimento e Silva (2012, p. 88) afirmam que “é aquela em 

que um locutor expressa um juízo de valor a respeito do conteúdo do enunciado, excetuando-se 

qualquer avaliação de caráter deôntico ou epistêmico”. Em outras palavras, esse tipo de modalização 

dar-se por meio da avaliação pessoal/crítica em relação a algo ou alguém. Nesse caso, o locutor deixa 
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explícito em seu enunciado o seu ponto de vista, excluindo assim qualquer traço deôntico ou 

epistêmico. Os autores ainda asseveram que o modalizador avaliativo “não só serve para que o locutor 

imprima seu ponto de vista como também está direcionado para o interlocutor, na medida em que 

indica como esse deve ler o enunciado” (NASCIMENTO; SILVA 2012, p. 89). Assim, esse tipo de 

modalização deixa registrado um juízo de valor sobre o conteúdo no enunciado. 

  A modalização delimitadora determina os limites dentro dos quais é necessário 

observar/considerar o conteúdo do enunciado. Para Nascimento e Silva (2012, p. 90), “sua presença 

sugere uma limitação, como o próprio termo já indica, sobre o que se diz, sobre o que se informa, 

deixando explícita a intenção do locutor em agir apenas sobre uma parte do que afirma [...]”. Para 

Castilho e Castilho (1993, p. 22, apud NASCIMENTO e SILVA, 2012, p. 92), “os delimitadores tem 

uma força ilocucionária maior que os Asseverativos e os Quase Asseverativos, pois explicitam uma 

negociação entre os interlocutores necessária á manutenção do diálogo”. Essa característica dos 

delimitadores poderá ser observada no corpus analisado. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O objetivo geral desta investigação foi identificar a modalização no gênero discursivo 

regulamento de estágio supervisionado, concentrando-se nas características semântico-discursivas 

desse fenômeno; e de modo mais específico, mapear e catalogar os diferentes tipos de modalizadores, 

além de analisar a modalização como fenômeno que gera diferentes efeitos de sentido no referido 

gênero.  

No dia 08 de agosto de 2017, a profa. Dra. Francisca Janete da Silva Adelino, coordenadora 

do projeto de iniciação científica, fez a apresentação detalhada do projeto intitulado “Fenômenos 

Semântico-Argumentativos em Gêneros Discursivos: marcas de (inter) subjetividade e de orientação 

argumentativa no estágio supervisionado (FSAGD)”. Subsequente à apresentação dos planos, 

iniciaram-se os encontros semanais para estudar as teorias e construir as resenhas teóricas da pesquisa.  

Na sequência, partiu-se para a coleta do corpus nos cursos de Letras, Administração, 

Secretariado e Pedagogia. Ao nos depararmos com o gênero  regulamento, percebeu-se que este era 

repleto de modalizadores, os quais se repetiam conforme se diferenciavam os cursos. Além disso, 

percebeu-se também que os regulamentos selecionados eram muito extensos e em função do tempo 

previsto para a conclusão da pesquisa, não seria possível analisar tantos exemplares. Assim, com o 

intuito de evitar repetições nas análises, uma vez que as formas descritas eram semelhantes, decidiu-

se selecionar apenas 01 (um) regulamento de estágio do curso de Letras para compor o corpus desta 

investigação, embora no plano de trabalho estivesse previsto 15 (quinze) regulamentos envolvendo 

os cursos já mencionados.   
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Essa pesquisa é de caráter qualitativo, tendo em vista que, de acordo com Prodanov e Freitas 

(2013), esse tipo de abordagem leva em consideração a interpretação dos fenômenos estudados e, da 

mesma forma, o pesquisador realiza a análise descritiva dos dados. No entanto, vale ressaltar, que 

apresenta caráter quantitativo também, pois foram mapeados e catalogados todos os modalizadores 

presentes no corpus, por tipo de modalização. A quantificação aqui referida serve apenas para a 

verificação de que tipos de modalizadores são mais frequentes no corpus. Ressaltamos, no entanto, 

que nosso foco foi no aspecto qualitativo, em razão dos objetivos de pesquisa. 

A catalogação dos tipos de modalizadores foi feita com base na classificação apresentada por 

Nascimento e Silva (2012), a qual distribui a modalização de acordo com os seguintes tipos: 

modalização epistêmica asseverativa, modalização epistêmica quase-asseverativa e modalização 

epistêmica habilitativa; modalização deôntica de obrigatoriedade, modalização deôntica de proibição, 

modalização deôntica de possibilidade e modalização deôntica volitiva; modalização avaliativa e 

modalização delimitadora. 

 A seleção dos modalizadores para análise foi realizada de modo circunstancial, verificando 

os modalizadores que mais apareceram no corpus. Para facilitar a compreensão do leitor, foram 

usados os seguintes códigos para identificar os tipos de moralizadores: (MEA para a Modalização 

Epistêmica Asseverativa, MEQA para a Modalização Epistêmica Quase Asseverativa, MDO para 

Modalização Deôntica de Obrigatoriedade, MDDP para Modalização Deôntica de Possibilidade, MD 

para Modalização Delimitadora e MAV para Modalização Avaliativa). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O quadro 1 a seguir, ilustra os tipos e a quantidade de modalizadores presentes no corpus 

investigado. 

 

Quadro 1 Modalização no gênero regulamento de estágio 

Tipos de Modalização Subtipos Total de ocorrência 

 

Epistêmica 

 

Asseverativa 24 

Quase-asseverativa 01 

 

Deôntica 

de obrigatoriedade 37 

de possibilidade 04 

Avaliativa -- 15 

Delimitadora -- 77 

Total  158 
   Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa.   

 

4.1 Modalização Epistêmica Asseverativa (MEA) 

 

MEA06-Linhas 70-72 
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70.Art. 8º Nos períodos de avaliação, seja da Instituição de origem ou da Instituição 

72.concedente, será assegurado ao aluno estagiário a redução das horas de estágio, pelo 

73.menos à metade, segundo estipulado no Termo de Compromisso.  

 

No trecho MEA06, observa-se que a asseveração é revelada por meio do verbo será, seguido 

posteriormente do adjetivo assegurado. A expressão será assegurado é caracterizada como um 

modalizador epistêmico asseverativo com caráter de obrigatoriedade. Percebe-se que o locutor 

expressa a certeza de que será garantindo ao aluno nos períodos de avaliação da instituição de origem 

ou instituição concedente, a redução das horas de execução das atividades desenvolvidas no estágio. 

O locutor revela ainda o conteúdo do enunciado como algo obrigatório, uma vez que a redução de 

horas do estagiário deve acontecer obrigatoriamente, conforme descrito no Termo de Compromisso 

firmado entres as partes. 

  

4.2 Modalização Epistêmica Quase-Asseverativa (MEQA) 

 

MEQA23-Linhas 99-104 

99.Art. 11 Nas disciplinas de Estágio Supervisionado, a avaliação de cada disciplina 100.será 

realizada pelos professores orientadores e pelos profissionais responsáveis pelo 

101.acompanhamento do aluno na instituição escolar concedente. Serão considerados 

102.como instrumentos de avaliação, as fichas de observação, em modelos previamente 

103.estabelecidos pela Coordenação de Estágio, relatórios de conclusão de estágio, além de 

104.outros procedimentos que possam ser adotados pelo professor orientador.  

 

No trecho MEQA23, o enunciado é modalizado pelo verbo possam. Este modalizador é 

caracterizado como um epistêmico quase-asseverativo. De acordo com o enunciado, o locutor, ao 

utilizar a expressão em destaque, revela que existem possibilidades de ocorrer outras formas de 

avaliação nas disciplinas de Estágio Supervisionado; assim, é possível que além dos métodos já 

utilizados pelos professores no processo avaliativo dos alunos estagiários, estes ainda podem adotar 

outros meios de análise. No entanto, por não poder garantir que estes optaram por outros métodos, o 

locutor não se compromete com o dito, ficando esta decisão a critério do professor orientador. 

 

4.3 Modalização Deôntica de Obrigatoriedade (MDO)   

 

Esse tipo de modalizador é característico ao gênero regulamento de estágio supervisionado, 

pois surgiram 40 (quarenta) modalizadores dessa categoria no corpus investigado. 

 

MDO25-Linhas 134-136 

134.Art. 17 Os professores orientadores dos estágios, obrigatoriamente vinculados ao 135.Curso 

de Letras, deverão ter experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de 136.docência na 
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Educação Básica ou realizar pesquisas ou projetos de ensino também relacionados com a Educação 

Básica. 

 

No trecho MDO25, observa-se a ocorrência de dois modalizadores através do advérbio 

obrigatoriamente e do verbo dever. Por meio destes, o locutor expressa uma obrigatoriedade 

direcionada aos professores orientadores dos estágios, uma vez que indica que estes devem está 

necessariamente vinculados ao Curso de Letras e obrigatoriamente possuir experiência mínima de 01 

(um) ano no exercício de docência na área de Educação Básica ou fazer parte de pesquisas e projetos 

de ensino que também, estejam relacionados com a área de Educação Básica, para que possam 

orientar os estágios dos discentes do referido curso. Assim, os termos em destaque funcionaram no 

corpus investigado como modalizadores dêonticos de obrigatoriedade. 

4.4 Modalização Deôntica de Possibilidade 

 

Este tipo de modalização é utilizado pelo locutor para apresentar o conteúdo do enunciado 

como algo facultativo/optativo, isto é, como uma escolha por parte do leitor de realizar ou não a ação. 

Ao contrário do modalizador deôntico de obrigatoriedade, este não expressa o conteúdo como uma 

obrigação e sim como algo facultativo. 

 

MDDP67-Linhas 7-30 

7.Art. 2º Os Estágios Curriculares Supervisionados do Curso de Letras caracterizam-se pela 

busca dos seguintes objetivos:  

[...] 

13. II - promover a integração entre os estudantes das instituições escolares de 14.Educação 

Básica e as comunidades que compõem a Região do Vale do 15.Mamanguape, visando 

aproximar a Universidade de outras Instituições de Ensino 16.público e privado, permitindo 

assim, ao aluno, conhecer e vivenciar o cotidiano dos ambientes escolares;  

[...] 

28. VII – permitir aos estudantes, através da vivência prática, desenvolver  

29.potencialidades  individuais para complementar sua formação acadêmica nos 30.aspectos 

pedagógicos, culturais, científicos, técnicos e ético-profissionais. 

 

No trecho MDDP67, identifica-se a ocorrência dos seguintes modalizadores: permitindo e 

permitir; ambos caracterizados como modalizadores deônticos de possibilidade. Essas expressões são 

utilizadas pelo locutor para mostrar ao interlocutor (aluno-estagiário) qual o objetivo da realização 

do estágio. Desse modo, o modalizador permitindo, recai sobre o segmento “visando aproximar a 

Universidade de outras Instituições de Ensino público e privado”; e deixa explícito que a prática do 

estágio permite aos discentes conhecer e vivenciar o cotidiano dos ambientes escolares. O mesmo 

acontece com o modalizador permitir, que incide sobre o enunciado “aos estudantes, através da 
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vivência prática, desenvolver potencialidades individuais para complementar sua formação 

acadêmica nos aspectos pedagógicos, culturais, científicos, técnicos e ético-profissionais”.  

Com o uso desses dois modalizadores, percebe-se que o locutor expressa uma permissão 

para que o conteúdo do enunciado ocorra; a qual, nesse caso, está relacionada à aquisição, por parte 

dos discentes, de novas experiências práticas e a capacidade deste ampliar seus conhecimentos e 

desenvolver competências. Porém, isso é apresentado como algo facultativo, ou seja, que também 

depende do interesse do aluno, uma vez que cabe também a este contribuir para que isso ocorra ou 

não.  

 

4.5 Modalização Delimitadora (MD) 

 

No corpus investigado, os modalizadores delimitadores têm como finalidade estabelecer 

limites, no que diz respeito aos campos de estágios, a formação dos discentes, as horas exigidas e os 

tipos de estágio. O trecho apresentado a seguir exemplifica este tipo de modalização: 

 

MD59-Linhas 160-161 

160.Art. 20 Sem ônus serão formalmente encaminhados certificados comprovantes de 

161.participação aos supervisores dos estágios externos, desde que solicitados.  

 

No trecho MD59, observa-se que o temo formalmente é utilizado pelo locutor para delimitar 

o modo com os certificados deverão ser encaminhados para os supervisores de estágios, isto é, de 

modo formal e não informal. O termo em destaque se caracteriza como um modalizador delimitador. 

 

4.6 Modalização Avaliativa 

 

MAV66-Linhas 140-149 

140.Art. 19 Para os fins de realização de Estágios Curriculares Supervisionados 

141.Obrigatórios são consideradas partes concedentes as instituições escolares 142.públicas, 

privadas e de caráter fundacional que ministrem o Ensino Fundamental e 143.Médio, e 

estabeleçam instrumento específico de convênio com a UFPB, preenchendo os seguintes pré-

requisitos: 

[...] 

148. III - disponibilizem supervisão executada por profissional qualificado ou  

149. portador de notória experiência na área, para a conveniente orientação do estagiário; 

 

Percebe-se no trecho MAV66 a ocorrência de três modalizadores avaliativos: qualificado, 

notório e conveniente. Através da utilização destes termos, o locutor deixa claro o seu ponto de vista 

em relação ao perfil do profissional que irá supervisionar o estágio; para este, tais profissionais 
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precisam ser “qualificados” e portador de “notória” experiência na área. Ainda segundo o julgamento 

do locutor, apenas com estas características, os supervisores executaram uma “conveniente” 

orientação do estágio.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo geral desta investigação foi identificar a modalização no gênero discursivo 

regulamento de estágio supervisionado, concentrando-se nas características semântico-discursivas 

desse fenômeno. Pretendíamos mapear os modalizadores presentes no corpus investigado, assim 

como, catalogar os diferentes tipos de modalizadores e ainda analisar a modalização como fenômeno 

que gera diferentes efeitos de sentido no referido gênero.  

De acordo com as análises, podemos afirmar que a modalização se apresenta como um recurso 

estratégico para orientar o aluno, o professor e o supervisor do campo de estágio a respeito dos direitos 

e deveres das partes envolvidas nesse processo. Essa afirmação se sustenta na constatação das 

ocorrências desse fenômeno linguístico no corpus investigado, uma vez que foram identificados 158 

(cento e cinquenta e oito) modalizadores revelando diversos efeitos de sentido no enunciado. 

O que mais nos chamou a atenção foi a grande quantidade de modalizadores delimitadores. 

Esse tipo de modalizador apareceu 77 vezes no corpus investigado. Isso prova o cuidado por parte 

dos locutores em estabelecer limites para cumprimento de determinadas ações no que diz respeito à 

vivência prática dos alunos no estágio supervisionado, de modo a torná-las mais claras e objetivas, 

no intuito de evitar devidos transtornos entre as partes envolvidas no processo de estágio 

supervisionado.  

A modalização deôntica de obrigatoriedade também se revelou na pesquisa, pois este foi o 

segundo tipo mais recorrente no corpus, com um total de 37 ocorrências. Constatamos que este tipo 

de modalizador indicou, na maioria das vezes, obrigação da parte concedente do estágio 

supervisionado.  

A modalização epistêmica asseverativa representou o terceiro tipo mais representativo no 

corpus, pois foram identificadas 24 ocorrências. Esse dado é importante, considerando que o gênero 

em estudo serve de instrumento de orientação para a prática do estágio e, dessa forma, os 

modalizadores epistêmicos asseverativos imprimiram nos enunciados a ideia de algo certo e 

assegurando a responsabilidade pelo dito. 

 Com base nas análises, acredita-se que o fenômeno da modalização, mais precisamente por 

meio da modalização delimitadora, deôntica de obrigatoriedade e epistêmica asseverativa parecem se 

constituir como característica semântica-argumentativa do gênero regulamento de estágio, pois tais 

modalizadores se fizeram presentes no corpus investigado revelando diferentes efeitos de sentido 
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que, em alguns momentos, delimitam o campo de atuação, em outros, imprimem a ideia de obrigação 

e, ainda  expressa o comprometimento com o dito. 
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Introdução   

  

Este trabalho tem como objetivo demonstrar o funcionamento semântico-argumentativo e 

enunciativo dos fenômenos da modalização discursiva e da polifonia presentes no gênero Projeto 

Político Pedagógico das escolas públicas do Vale de Mamanguape. Partimos do questionamento sobre 

como ocorre o funcionamento real dos fenômenos da argumentatividade presentes nos gêneros 

discursivos, de maneira especial no Projeto Político Pedagógico, devido a necessidade de 

compreensão dos fenômenos estudados nesta pesquisa, considerando aspectos importantes de sua 

funcionalidade e de seu uso social. 

O gênero selecionado para análise é estudado segundo a perspectiva baktiniana, que considera 

os gêneros como tipos relativamente estáveis de enunciados. Segundo Bakhtin (2010) os gêneros 

discursivos são: 

 “Qualquer enunciado considerado isoladamente, é claro, individual, mas cada esfera de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que 

denominamos gêneros do discurso. ” (BAKHTIN, 2000 [1979], p. 279) 

Para embasar este trabalho, adotamos a concepção de argumentação linguística, postulada por 

Ducrot e colaboradores (1987 e 1994), a Teoria da Argumentação na Língua, para quem argumentar 

é orientar o discurso em razão de determinadas conclusões. Dispomos ainda dos estudos sobre a 

Modalização Discursiva, proposta por Koch (2002), Castilho e Castilho (1993), Nascimento e Silva 

(2012) e entre outros, que consideram o fenômeno da modalização como uma estratégia semântica-
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argumentativa e pragmática, que muitas vezes funciona em conjunto com diferentes fenômenos 

polifônicos, para imprimir orientação discursiva.  

O corpus desta investigação é composto por 06 (seis) Projetos Políticos Pedagógicos, os quais 

foram coletados em escolas da educação básica, em especial da rede pública da região do Vale do 

Mamanguape – PB (Litoral Norte da Paraíba). Essa pesquisa é de natureza descritiva, e de caráter 

interpretativista, de modo que investiga e analisa a ocorrência de modalizadores discursivos presentes 

no gênero escolhido, identificando fenômenos polifônicos que atuam em conjunto com os 

modalizadores, imprimindo argumentatividade.  

A seguir, iremos abordar o aporte teórico em relação a teoria da argumentatividade, a 

modalização discursiva e seus tipos, a polifonia, o gênero projeto político pedagógico e em seguida, 

serão abordados os métodos, os resultados obtidos e análise feitas a partir dos dados coletados, através 

do referencial teórico supramencionado. 

 

1. A Teoria da Argumentatividade proposta por Ducrot e Colaboradores e a Polifonia  

 

A proposta apresentada por Ducrot e os colaboradores, conforme assinala o próprio autor 

(1988), faz oposição à concepção tradicional de sentido, segundo a qual o sentido do enunciado é 

constituído por três aspectos, a saber: objetivo – que tem a função de representar a realidade –; o 

subjetivo – que revela a posição do locutor diante da realidade – e o intersubjetivo – que aborda as 

relações existentes entre os locutores e interlocutores diante ao discurso enunciado. Segundo esse 

autor, os aspectos objetivos, tradicionalmente, são chamados de denotação, e os subjetivos e 

intersubjetivos de conotação, entretanto, Ducrot (1988) propõe a necessidade de acabar como essa 

separação entre denotação e conotação, pelo fato que, se a linguagem ordinária descrever a realidade, 

isso ocorrerá por meio dos aspectos subjetivos e intersubjetivos.  

Por seguinte, Ducrot (1988) une os dois aspectos – subjetivos e intersubjetivos – e os 

denomina de valor argumentativo dos enunciados. Isto é, a palavra orienta o discurso em favor de 

determinadas conclusões, produzindo determinados efeitos de sentido, e isso se constitui no seu valor 

argumentativo.  

Ducrot (1988) ainda propõe que o sentido do enunciado é por natureza polifônica, e rejeita a 

ideia que nos enunciados há apenas uma única pessoa que fala, negando, assim, o princípio da 

unicidade do sujeito falante, como que trataremos na seção seguinte. 

 

1.1 A Polifonia e sua origem 

Ao estudar os romances de Dostoiévski, Bakhtin (2002a) utiliza o termo polifonia para 

caracterizar duas formas diferentes de literatura: a literatura dogmática e a literatura polifônica ou 
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carnavalesca. Esse termo é derivado do universo musical, que designa um tipo de composição musical 

em que se superpõem diversas vozes.  

Para tal, Bakhtin desenvolveu uma teoria a respeito do discurso, que partiu da premissa que o 

discurso é de natureza dialógica, ou seja, a relação entre a linguagem e o dialogismo é estabelecida 

através da interação verbal dos locutores e interlocutores no âmbito do discurso. Além de definir o 

dialogismo constituinte da linguagem, Bakhtin (2002ª), assinala um segundo tipo de relação que 

consiste no discurso bivocal ou polifônico, que aborda o discurso em que cruzam-se diferentes vozes, 

em contraposição ao discurso monovocal. Vale salientar a diferenciação entre os dois tipos de 

discursos: o discurso monovocal, que pode ser de dois tipos referencial direto (imediato ou 

plenissignificativo) – ele comunica e nomeia visando a interpretação referencial e direto do objeto – 

e objetificado (ou representado) – orientado exclusivamente para o seu objeto, mas ele próprio é o 

mesmo tempo objeto de outra orientação. Já o discurso bivocal, aborda que a voz do autor convive 

com a voz do outro, e se apresenta de três formas: Discurso bivocal de orientação única, Discurso 

bivocal de orientação vária e Tipo ativo ou discurso refletido do outro. 

Ducrot (1987) traz o conceito de polifonia para os estudos linguísticos para demonstrar que o 

sentido do enunciado é por natureza polifônico e discordar do princípio da unicidade do sujeito falante 

- é um princípio segundo o qual em cada enunciado há somente uma pessoa que fala -  e propõe a sua 

Teoria Polifônica da Enunciação. O autor apresenta três funções diferentes para o sujeito da 

enunciação: locutor (L) – é aquele que se apresenta como responsável pelo discurso, a quem referem 

as marcas da primeira pessoa do discurso; sujeito empírico (SE) – é o autor efetivo o produtor do 

enunciado; e enunciador (E) – são pontos de vista que o locutor apresenta em seu discurso assumindo 

determinadas posições a respeito desses enunciadores. 

Posteriormente, Ducrot (1987) identifica dois tipos de polifonia presentes no discurso: a 

polifonia de locutores e a polifonia de enunciadores. De acordo com o autor, a polifonia de locutores 

são encontradas nos discursos relatados em estilo direto, contendo pelo menos dois locutores 

distintos. Nascimento (2009), apresenta o seguinte exemplo: Carla me falou: "eu irei cedo", é notório 

a presença de dois locutores distintos: o primeiro L1= (me) que é responsável pelo enunciado como 

um todo, e o segundo L2 = (eu) a quem atribui o relato "eu irei cedo". Dessa forma, como exemplo 

de polifonia de locutor há o discurso relatado, as aspas, citações, referências, uma das formas de 

argumentação por autoridade e etc. 

A argumentação por autoridade é um dos casos de polifonia presentes no discurso, de acordo 

com Ducrot (1987). Trata-se de um mecanismo frequentemente observado no discurso e que se 

apresenta de duas formas: autoridade polifônica – o qual será explicado adiante, já que faz parte da 

polifonia dos enunciadores – e arrozado por autoridade – ocorre justamente quando o locutor 
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responsável pelo discurso L1, traz para o discurso outro locutor L2, com qual se identifica: "L 

assevera que há uma asserção de P por X" (DUCROT, 1987, p. 148). 

A polifonia de enunciadores ocorre quando, no mesmo enunciado são identificados pontos de 

vista diferentes (os enunciadores), colocados em cena pelo locutor. Segundo Ducrot (1987), os 

enunciadores – os pontos de vista no qual o locutor integra ao discurso – estão intrinsicamente 

relacionados ao sentido do enunciado. Este tipo de polifonia é encontrado na pressuposição, no 

humor, na ironia, na negação e em enunciados formados com operadores de contraposição. 

A autoridade polifônica é um caso de polifonia de enunciadores, que está inscrita na língua. 

Segundo Nascimento (2009), L mostra um enunciador E1 concordando com a proposição, dessa 

forma, L apoia-se em E1 uma segunda asserção E2, identificando-se com E2. Como por exemplo, no 

enunciado apontado por Ducrot (1987, p. 144): “ Parece que vai fazer bom tempo: nós deveríamos 

sair. ” Nesse exemplo vemos que locutor incluiu dois enunciadores. O enunciador E1, segundo o qual 

parece que vai fazer bom tempo, pode ser ou não o ponto de vista do L, mas ele traz nesse discurso. 

O enunciado E2, apresenta-se em nós deveríamos sair. Dessa forma, o enunciador E1 trata-se de uma 

autoridade trazida pelo locutor, para admitir a existência do E2. E nesse jogo de autoridade, permite 

que o locutor faça um convite ao seu interlocutor.   

 

2. Modalização discursiva 

 

O fenômeno da modalização é compreendido como um ato de fala particular que permite ao 

locutor expressar sua subjetividade e possibilita ainda que este atue em função do seu interlocutor, 

imprimindo determinadas orientações discursivas.  

Castilho e Castilho (1993) afirmam que o falante expressa um ponto de vista ou julgamento 

no discurso através da modalização, podendo ser ela na forma assertativa (afirmativa ou negativa), 

interrogativa (polar ou não polar) e jussiva (imperativa ou optativa), dessa maneira, o falante pode 

julgar a veracidade da proposição ou exprimir um julgamento sobre o modo selecionado para proferir 

o discurso.  

Segundo Nascimento e Silva (2012, p. 80), os modalizadores discursivos são “elementos 

linguísticos que materializam, explicitamente, a modalização e se classificam de acordo com o tipo 

de modalizador que expressam, nos enunciados e discursos em que aparecem”.  

Desse modo, Nascimento e Silva (2012) agruparam os modalizadores em quatro grandes 

grupos, que partem da classificação inicial de Castilho e Castilho (1993), de acordo com os efeitos 

de sentido, que geram nos enunciados ou na enunciação propriamente dita: Modalizadores 

Epistêmicos, Modalizadores Deônticos, Modalizadores Avaliativos e Modalizadores Delimitadores. 
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O Modalizador Epistêmico está vinculado a avaliação sobre o valor de verdade ou do grau de 

certeza do enunciado, que evidenciará conhecimento em relação ao conteúdo. Essa modalização 

divide-se em asseverativa, quase-asseverativa e habilitativa. 

A) Epistêmica asseverativa – ocorre quando o falante considera verdadeiro o 

conteúdo do enunciado e, consequentemente, e responsabiliza pelo dito. 

B) Epistêmica quase-asseverativa – ocorre quando o falante considera o conteúdo 

da proposição quase certo ou como uma hipótese a ser confirmada e por isso 

não se responsabiliza pelo valor de verdade da proposição. 

C) Epistêmica habilitativa – ocorre quando o falante expressa que algo ou alguém 

tem a capacidade de realizar algo e assim o faz porque tem conhecimento a 

esse respeito. (NASCIMENTO E SILVA, 2012, p. 82) 

 

A modalização Deôntica expressa obrigatoriedade, permissão, proibição ou desejo, e são 

classificadas da seguinte forma: 

A) Deôntica de obrigatoriedade –ocorre quando o conteúdo do enunciado expressa que 

obrigatoriamente algo deve acontecer, e o interlocutor deve obedecer ao conteúdo. 

B) Deôntica de proibição – está relacionado quando o enunciado expressa que algo é proibido, e o 

interlocutor deve considera-lo da mesma maneira. 

C) Deôntica de possibilidade – sucede quando o conteúdo do enunciado, segundo Nascimento e Silva 

(2012, p. 85), “é algo facultativo e/ou quando o interlocutor tem a permissão para exercê-lo ou 

adotá-lo. ” 

D) Deôntica volitiva – acontece quando o locutor expressa no enunciado desejo ou vontade de algo. 

O modalizador avaliativo apresenta quando o locutor exprime um julgamento de valor em 

relação ao conteúdo proferido, excetuando-se qualquer avaliação de caráter deôntico ou epistêmico.  

De acordo com Nascimento e Silva (2012, p. 88), a modalização Delimitadora “estabelece os 

limites dentro dos quais se deve considerar o conteúdo da preposição”.  

Além disso, um único modalizador pode exercer diferentes funções e em razão disso, pode ter 

mais de uma classificação. Temos como exemplo o verbo modal poder, presente nas frases “Exemplo 

20 - O livro pode ter sido escrito por Carlos” e “Exemplo 21 - Você não pode ver esse filme, porque 

você não tem 18 anos. ” (NASCIMENTO E SILVA, 2012, p. 93). No exemplo 20, o verbo poder 

exerce a função do modalizador epistêmico quase-asseverativo pois apresenta o conteúdo como algo 

quase certo ou que algo é provável de ter ocorrido. Já no exemplo 21, o fenômeno que ocorre na frase 

exerce a função de deôntico de proibição, já que o verbo poder vem acompanhada da palavra não.  

Assim, observamos que o verbo modal poder desempenhou sentidos diferentes de acordo com 

o contexto discursivo apresentado, assumindo funções modais diferentes. Desse modo, os exemplos 

mencionados demonstram que a classificação de um modalizador é suscetível à variação, conforme 

o seu uso. 

 



 

594 

3. Projeto político pedagógico 

 

Segundo Milani (2014) o Projeto Político Pedagógico é um documento que auxilia na 

organização do trabalho pedagógico escolar desenvolvidas na instituição, englobando suas 

especificidades, níveis e modalidades: Ensino Infantil, Fundamental, Médio e Superior. 

Este documento possui um caráter norteador, pois direciona todas as atividades desenvolvidas 

na esfera acadêmica, e seu principal objetivo é atender aos interesses dos educandos e de toda 

comunidade escolar na busca de conhecimentos que os levem a melhorar sua condição de vida. De 

acordo com a Coordenação de Apoio a Direção e Equipe Pedagógica (CADEP), este documento: 

• supõe reflexão e discussão crítica sobre os problemas da sociedade e da 

educação para encontrar as possibilidades de intervenção na realidade. 

• busca a transformação da realidade social, econômica, política. 

• exige e articula a participação de todos os sujeitos do processo educativo.  

(CADEP, 2005, p. 1). 

Assim, percebemos o quanto é essencial o envolvimento da comunidade escolar na elaboração 

do documento Projeto Político Pedagógico da escola, pois, desse modo, torna-se possível analisar o 

contexto social escolar, e planejar estratégias para o aperfeiçoamento do processo de ensino-

aprendizagem. 

De acordo com Vasconcellos (2010), o PPP está estruturado em três marcos, e eles são: Marco 

Situacional, Marco Conceitual e Marco Operacional. O primeiro deles – o Marco Situacional – está 

relacionado ao conhecimento do contexto social na qual a instituição está inserida, ou seja, conhecer 

a realidade sociopolítica, econômica, educacional da comunidade. 

Segundo Vasconcellos (2010), o Marco Conceitual/ou Filosófico refere-se ao momento de 

descrição dos ideais propostos pela comunidade escolar, e posteriormente, decidir as melhores 

estratégias que serão executadas na escola: “O Marco Filosófico corresponde à direção, ao horizonte 

maior, ao ideal geral da instituição. É a proposta da sociedade, pessoa e educação que o grupo assume. 

” (VASCONCELHOS, 2010, p. 183) 

Além disso, Veiga (2008, p. 50) levanta as seguintes indagações para formular os subsídios 

sobre o Marco Conceitual da instituição, essas são: 

• Que referencial teórico, ou seja, que concepções se fazem necessárias para a 

transformação da realidade?  

• Que tipo de alunos queremos formar? E para qual sociedade? 
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• O que significa ser uma escola voltada para a educação básica? 

• Que experiências queremos que nosso aluno vivencie no dia-a-dia de nossa 

escola?  

• Quais as decisões básicas referentes a que, para que e como ensinar, 

articuladas a para quem ensinar?  

• O que significa construir o Projeto Político-Pedagógico como prática social 

coletiva? 

Percebe-se claramente que a instituição precisa ter definido em seu Projeto o tipo de homem, 

sociedade, educação, enfim qual o seu papel enquanto instituição escolar frente a sociedade atual e 

suas múltiplas necessidades. 

Já no Marco Operativo é o momento em que se deve pensar nas estratégias escolhidas e nas 

linhas de ação concretas, permanentes e temporárias para responder às necessidades apontadas, 

sempre tendo como referência a intencionalidade assumida. De acordo com Vasconcellos (2010), no 

Marco Operativo, podem ser elaboradas diversas atividades, mas antes de tudo, os estudantes devem 

conhecer previamente as propostas de ação que foram desenvolvidas pelos funcionários da escola, 

com o intuito de atender as demandas diagnosticadas. 

Além disso, o plano de ação, segundo Milani (2014), é o momento de apresentar a forma de 

operacionalização e de implementação de todas as ações planejadas nos primeiros Marcos. Conforme 

a autora, o plano de ação deve conter:   

As metas ou objetivos específicos, a justificativa, as ações ou estratégias de ações, os 

responsáveis pela implementação das ações, o período em que elas vão acontecer e os recursos 

materiais e humanos necessários para a execução dessas ações ou estratégias. Metas ou 

objetivos; Justificativa das Ações; Estratégias; Responsáveis; Período e Recursos.  (MILANI, 

2014, p. 7).  

Vale ressaltar que, no plano de ação, é possível conter mais de uma meta para abranger as 

finalidades estratégicas traçadas no Marco Operativo. Portanto, na sequência do trabalho do Projeto 

Político Pedagógico, é essencial avaliar e rever as necessidades apresentadas no decorrer do ano 

letivo, para realizar os ajustes necessários através da reelaboração do documento, com o intuito de 

atender as reais demandas da escola. 

4. Análise dos modalizadores discursivos catalogados no corpus da pesquisa 

 

Essa pesquisa possui cunho de natureza descritiva, que está relacionada a descrição do 

funcionamento das estratégias, estruturas e fenômenos semântico-argumentativo e enunciativos 

presentes no gênero político pedagógico. Dessa forma, a pesquisa possui o caráter interpretativista, 

já que analisamos o funcionamento dos fenômenos mencionados à cima através do referencial teórico 

adotado, nos enunciados e discursos catalogados. 
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O corpus dessa investigação é constituído por seis projetos políticos pedagógicos que foram 

coletados nas escolas públicas do Vale de Mamanguape. No total foram coletados onze documentos, 

os quais passaram por uma análise prévia para verificarmos se atendiam todos os critérios 

estabelecidos pelo documento, felizmente, todos estavam em condições satisfatórias e, dentre eles, 

escolhemos seis documentos, conforme a determinação do nosso plano de trabalho da pesquisa. 

Entretanto, como a pesquisa encontra-se em fase de andamento, possuímos até o momento dessa 

pesquisa resultados parciais sobre a catalogação dos modalizadores discursivos. 

Até o momento, os fenômenos da modalização mais ocorrentes no corpus da pesquisa foram: 

Quadro 01: Modalizadores discursivos mais recorrentes no corpus 

MODALIZADORES DISCURSIVOS OCORRÊNCIAS 

Epistêmico asseverativo 07 

Deôntico de obrigatoriedade 12 

Avaliativo 21 

Modalizador atuando com a polifonia de locutores 
02 

FONTE: Dados da pesquisa 

Considerando esses dados, iremos analisar alguns dos trechos dos modalizadores mais 

ocorrentes no corpus da pesquisa. Para tal, selecionamos um trecho de cada tipo modalizador 

mencionado no quadro 01, e os analisamos, a partir do referencial teórico abordado anteriormente. 

Modalizador epistêmico asseverativo 

Trecho 02 – PPP no 1 

 

Página 07 

 

“No contexto atual, a educação caminha em busca da qualidade, já que pretende formar homens 

que sejam conscientes, críticos e participativos. Por isso, podemos afirmar que a escola está em 

processo de democratização. ” 

 

No “trecho 02” destacado acima, o locutor modaliza o enunciado ao apresentar a noção de 

verdade e certeza, através dos termos “podemos afirmar”, pelos quais assegura que a escola está em 

processo de democratização, uma vez que está empenhando-se em buscar um ensino melhor que 

forme seres humanos conscientes e participativos. Assim, o locutor apresenta como certo ou 

verdadeiro que a instituição está avançando para se tornar democrática. 

Dessa forma, o locutor apresenta-se convicto sobre a eficácia da educação proporcionada pela 

instituição e se compromete com o que foi expresso no enunciado. Por esse motivo, ocorre a 
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modalização epistêmica asseverativa, uma vez que o locutor se compromete com o dito e apresenta-

o como algo certo ou verídico.  

 

Modalizador epistêmico asseverativo que introduz a polifonia 

Trecho 04 – PPP no 1 

 

Página 08 

 

“Os professores salientaram que em certos momentos seria necessário também usar a pedagogia 

tradicional. ” 

 

No trecho 04, percebemos a presença de dois locutores diferentes, o primeiro locutor (L1), 

responsável por todo o enunciado e que se apresenta na terceira pessoa do plural, e o segundo locutor 

(L2) – “os professores” que é responsável pelo trecho que vem após o verbo “salientaram”. 

Observamos que o L1 introduz L2, ao utilizar o verbo dicendi “salientaram”, modalizador epistêmico 

asseverativo, e trazendo o relato na sequência. Através desse verbo introduz o discurso relatado, em 

estilo indireto. 

Dessa maneira, L1 assimila o discurso de L2, apresentando-o como algo verídico ou certo, se 

comprometendo com o dito. Ao utilizar o verbo “salientaram”, L1 também registra, em seu discurso, 

como o relato do L2 deve ser compreendido, atribuindo assim um caráter de avaliação de verdade ou 

de conhecimento ao dito do segundo locutor. 

 

Modalizador deôntico de obrigatoriedade 

Trecho 17 – PPP no 1 

 

Página 07  

 

“Diante das transformações da educação contemporânea, faz-se necessário que a escola passe a 

exigir mudanças e que estas tragam resultados satisfatórios. ” 

  

No trecho 17, os termos destacados “faz-se necessário” e “exigir” modalizam o enunciado, 

pelo fato que o locutor utilizá-los para orientar sobre as medidas necessárias que devem ser tomadas 

pela escola, no sentido de que promovam mudanças que tragam resultados satisfatórios diante das 

mudanças da educação. Dessa maneira, os modalizadores utilizados são deônticos de obrigatoriedade 

por indicar uma instrução – a qual precisa acontecer. 
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Modalizador avaliativo 

Trecho 33 – PPP no 1 

 

Página 06 

 

“A Secretaria de Educação oferece vários programas, entre eles: PDE INTERATIVO, Brasil 

Alfabetizado, Proinfo, Gestar II, entre outros. Todos Voltados para a melhoria da qualidade da 

educação. ” 

 

No trecho 33, o locutor utiliza os termos “melhoria da qualidade” para modalizar o enunciado, 

no qual expressa um ponto de vista sobre os programas educacionais oferecidos pela Secretária de 

Educação para melhorar o ensino-aprendizagem. Desse modo, o locutor realiza uma avaliação da 

eficácia dos programas, a fim de levar o interlocutor a ler conforme o posicionamento do locutor. O 

modalizador utilizado no enunciado é do tipo avaliativo, uma vez que indica uma avaliação ou 

julgamento do falante em relação ao conteúdo do discurso. 

 

Considerações Finais 

 

Vale ressaltar que a pesquisa encontra-se em andamento, assim podem ainda ser catalogados 

outros modalizadores discursivo no corpus analisado. Até o momento os modalizadores discursivos 

mais recorrentes no documento imprimem argumentatividade nos enunciados, gerando ou seguintes 

efeitos de sentido: noção de certeza, de obrigação, de valor axiológico.  

Podemos observar que a presença desses fenômenos modalizadores no gênero projeto político 

pedagógico, imprimindo noções de certeza, de obrigação e de valor axiológico, estão intrinsicamente 

relacionadas ao ponto de vista do locutor sobre o conteúdo abordado no documento. Através dos 

modalizadores, o locutor considera o enunciado verdadeiro, obrigatório e em alguns trechos, expõe a 

sua opinião – geralmente através de adjetivos - em relação aos temas e assuntos apresentados. Assim, 

o locutor imprime sua subjetividade e orienta o seu interlocutor a compreender e retirar conclusões 

sobre o conteúdo expresso, através dos modalizadores discursivos. 

Essa pesquisa é de suma relevância para os profissionais de Letras e toda a comunidade, pois 

diante dos estudos realizados, podemos compreender como os mecanismos discursivos e semânticos 

são utilizados nos gêneros textuais que veiculam no nosso cotidiano, especialmente no gênero projeto 

político pedagógico.  
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Introdução 

 

O ato de se comunicar está tão presente no cotidiano que em um primeiro momento, o seu 

estudo pode parecer banal e irrelevante, no entanto, a linguagem é uma das qualidades mais 

complexas do cérebro e o principal elemento que diferencia nossa espécie de outros primatas não-

humanos. A maneira como o cérebro codifica significados, sistematiza sentenças e entende palavras 

faladas ou escritas permanecem como questões centrais nos estudos das ciências cognitivas, tais como 

a neurociência e a linguística cognitiva. 

 De acordo com o compêndio Ethnologue, há aproximadamente 7,000 línguas sendo faladas 

pelo mundo, tendo elas, diferenças maciças entre si. Essas diferenças vão desde a pronúncia de 

palavras até a estruturação de sentenças. A partir dessa observação, alguns questionamentos podem 

ser fomentados: A existência de línguas diferentes leva a diferentes formas de descrever o mundo? 

Falantes de línguas diferentes possuem diferentes maneiras de conceituar o mundo e seus elementos? 

Essas e outras perguntas são proposições recorrentes no que se conhece atualmente como o 

relativismo linguístico.  

O relativismo linguístico pode ser caracterizado como um composto de teorias científicas acerca 

da estruturação do conhecimento humano. Os estudiosos desse campo deliberam a respeito da 

possível influência provocada pela língua na construção da cultura em que as diferentes sociedades 
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estão inseridas, além de analisar a função da língua na concepção que tais povos possuem acerca da 

realidade.  

A internet e o processo de globalização ocasionam um impacto contundente nas formas de 

comunicação entre pessoas de todo planeta. Tal fenômeno acarreta em uma maior dinamicidade na 

relação entre língua e cultura. Portanto, se faz necessário verificar de que modo o cruzamento entre 

línguas afeta ou não os indivíduos que delas se dispõem, visto que Segundo Schmid (2004) o mundo 

antevê um aumento no número de pessoas que irão falar mais de uma língua.  

É nesse contexto de proliferação do bilinguismo, que o vigente artigo objetiva descrever se ao 

aprender uma segunda língua, os indivíduos poderiam assimilar não só os aspectos estruturais da 

língua como a fonética ou a gramática, mas apropriar-se do modo como os falantes da língua alvo 

representam os elementos da realidade em sua cultura.  

Visando contemplar o objetivo supracitado, a pesquisa irá reunir diversos estudos no qual a 

língua aparece como objeto central da representação de elementos da realidade e identificar se formas 

diferentes de caracterização aparecem para elementos idênticos. Para tal, o vigente artigo contará com 

o auxílio dos escritos sobre relativismo linguístico de Boroditsky (2001), assim como os de Flusser 

(2007), acerca da representação da realidade através da língua. Por fim, com o intuito de conceber a 

relação entre língua, realidade e cultura, a pesquisa se utilizará das definições antropológicas de 

Hoebel e Frost (2006). 

O trabalho será dividido em três seções, primeiramente será apresentada a teoria do relativismo 

linguístico, iniciando pela sua origem até os estudos mais recentes. Posteriormente há uma seção na 

qual será abordado os aspectos fenomenológicos da língua, partindo do pressuposto que ela é uma 

entidade viva que funciona como uma espécie de filtro, representando a realidade através das 

palavras. Por fim, a última seção irá deter-se no estudo da cultura humana e o papel desempenhado 

pela língua na criação de uma identidade cultural.  

 

1 Relativismo Linguístico 

 

 O relativismo é um conceito pertencente a diferentes campos de estudos, como a filosofia, as 

ciências sociais e a linguística. Tal conceito sugere que não poderia existir verdades absolutas para o 

conhecimento, tendo em vista que o seu valor é relativo às diferentes formas de concepção. De modo 
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geral, o relativismo consiste em afirmar que algum aspecto relacionado a temas como verdade, razão, 

experiência, percepção, é relativo a alguma outra coisa. (GONÇALVES, 2008) 

 Ao interagir com o mundo as pessoas estão se utilizando de um conjunto de significações para 

executar tarefas como supor, deduzir e antecipar. Dentro de uma perspectiva relativista, não seria 

possível que todos os indivíduos disponham do mesmo conjunto de significações para representar as 

experiências vividas. Portanto, seria preciso diferentes conjuntos de significação para que grupos 

diferentes representem a realidade. É nesse conceito que se materializa o relativismo linguístico. 

A concepção de que a língua exerce influência sobre a concepção da realidade é geralmente 

associada com a hipótese do Determinismo Linguístico, desenvolvida por Edward Sapir (1916), e 

Benjamin Lee Whorf (1939). Um de seus pilares se sustenta na crença de que a língua materna de um 

indivíduo determina sua visão de mundo. Tal hipótese foi abandonada devido a refutação (PINKER, 

1994) de algumas de suas proposições, bem como a ideia de que o campo semântico por si só 

explicaria a relação entre pensamento e linguagem, no entanto, nas últimas décadas houve um 

aumento no número de estudos que revisitaram os escritos de Sapir e Whorf, e trouxeram uma nova 

luz para o tema. 

Pesquisas tais como a de Boroditsky (2002), e Bloom (2007), possibilitaram uma nova 

compreensão dos escritos deixados por Sapir e Whorf, propondo uma nova hipótese para tentar 

responder às inquietações anteriores. Essa nova hipótese, nomeada Relativismo Linguístico, também 

conhecida como a “versão fraca” da teoria, concorda com a hipótese Sapir-Whorfiana de que a 

linguagem é capaz de influenciar a concepção da realidade, mas não de forma determinista como era 

previamente concebido.  

Para Boroditsky (2001), Whorf estava correto quando afirmou que a linguagem tem um impacto 

sobre os pensamentos e que falantes de diferentes línguas vêm ações similares sob diferentes 

perspectivas, entretanto, pensamentos não podem depender inteiramente da linguagem, como Pinker 

(1994) sugere, as pessoas são capazes de entender expressões ambíguas como “A moça pediu um 

prato ao garçom” (A palavra prato nesse exemplo pode adquirir mais de um significado), esta 

observação implica que se os pensamentos se baseassem apenas em palavras, uma palavra que 

expressasse mais de um sentido não poderiam existir porque seria impossível imaginar seu 

significado. Além disso, em uma pesquisa desenvolvida por Bloom (2007) foi constatado que crianças 

pequenas e primatas não-humanos são capazes de conceber formas sofisticadas de pensamento na 

ausência de linguagem. 
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É nesse contexto que os atuais seguidores da hipótese de Sapir e Whorf encaminharam seus 

estudos, mantendo a ideia de que a língua falada por um povo exerce influência na modelação de sua 

cultura, porém, em consequência de pesquisas recentes (BLOOM, 2007), optaram por uma versão 

menos determinista da hipótese.  

 

2. Língua e Realidade 

 

 Os sentidos se configuram como a primeira instância para a percepção do mundo que nos 

rodeia e os elementos que dele fazem parte. Como dizia Aristóteles: nada está no intelecto antes de 

ter passado pelos sentidos. De fato, uma parte considerável de nosso conhecimento deve-se ao 

sentidos na medida que eles são responsáveis por interpretar os sinais de informações que nos são 

apresentados. No entanto, até tais informações se aglomeraram ao que comumente denominamos de 

intelecto, faz-se necessário a passagem por inúmeros ‘filtros’ como os socioculturais e linguísticos.  

Um modelo de tais filtros pode ser ilustrado pela língua. Suponhamos que esteja ocorrendo uma 

conversa ao telefone, os inputs auditivos que são apresentados aos nossos ouvidos normalmente nos 

chegam de maneira organizada e específica. Suponhamos ainda que esta conversa esteja sendo 

materializada na língua inglesa, na qual é comum observar a ordem enunciativa sujeito + verbo + 

objeto. Os participantes de tal conversa estariam aptos a compreender que o desenrolar da conversa 

tenderia a seguir a ordem acima. O que nos leva a pensar a que se dispõe as palavras de uma 

determinada língua.  

As palavras podem ser qualificadas enquanto símbolos, e como símbolos possuem um 

significado. O seu significado está intrinsecamente associado na busca pela representação dos 

elementos que compõe a realidade. Acerca da língua portuguesa em específico, Flusser comenta:   

“No caso do português, podemos realmente distinguir o sujeito do predicado, do objeto etc., 

não porque uma realidade absoluta o exija, mas porque as regras da lógica o mandam. E nem 

sempre podemos fazer essa distinção, ou somente muito artificialmente a podemos fazer” 

(FLUSSER, 2012, p. 45)  

Como dito por Flusser, tais regras de separação fazem sentido no português pois seguem as 

normas em que a língua portuguesa está estruturada, tal fenômeno é o que Aristóteles em seu livro 

Retórica denomina de Silogismo. No entanto, apesar desta ser uma norma de separação presente no 

português, não significa que exista um vácuo linguístico presente em outras línguas, pelo contrário, 

o que há é uma nova configuração lógica a fim de representar tais aspectos da realidade. À título de 

ilustração, segue abaixo uma tabela contendo as principais informações da vigente seção:  

Fotografia 01: O processo linguístico da conceituação da realidade 
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Fonte: Francelino (2019) 

 

3. Aspectos Correspondentes Entre Língua e Cultura 

 

A formulação do ideal acerca da natureza da cultura é mais um daqueles conceitos que assim 

como os de estado e liberdade, são árduos de prover uma definição que seja unânime entre seus 

especialistas. Todavia, uma descrição comumente aceita entre antropólogos é que a cultura se 

caracteriza por ser um sistema complexo de padrões de comportamentos que são aprendidos por um 

grupo de indivíduos. Nas palavras de Hoebel e Frost a cultura é uma ‘invenção social’ (1981). 

Por ser uma área em que seu campo de estudo se propõe investigar proposições de organizações 

sociais, o conceito de cultura frequentemente é confundido com o de sociedade. Contudo, faz-se 

necessário esclarecer que a cultura não se refere diretamente à indivíduos mas aos seus 

comportamentos. O conjunto desses comportamentos formam a cultura, que por sua vez, unifica tais 

indivíduos e os ligam em elementos simbólicos e linguísticos.  

Figura 02: Estudante espera informação do sinal de trânsito para atravessar faixa de pedestre 

 

 
 

Fonte: Francelino (2019) 
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O conjunto dos elementos culturais obedece as regras de seu sistema simbólico. Em outras 

palavras, diferentes culturas possuem diferentes elementos simbólicos. Apesar de haver inúmeras 

semelhanças entre algumas culturas, os elementos simbólicos influenciam o modo como cada cultura 

vê e interage com a realidade, concebendo assim, distinções sólidas entre os postulados básicos entre 

uma cultura e outra.  

Um dos primeiros elementos utilizados para distinguir culturas é a língua, visto que a linguagem 

é a principal característica que define a humanidade. É verdade que os animais também possuem 

linguagem mas só a linguagem humana é capaz de habilidades como a problematização do mundo, e 

por isso sem a linguagem a cultura humana seria totalmente impossível (HOEBEL E FROST, 

1981).  Na presença dessas qualidades extraordinárias da linguagem, questionamentos podem surgir 

tais quais: De que modo chegamos nesse estágio de complexidade da linguagem humana? Se os 

primatas são capazes de reproduzir todos os sons humanos por qual motivo não o fazem? Estudos 

apontam (HOCKETT e ASCHER, 1964) que esse fato se deve a fatores genéticos, como o 

crescimento do cérebro.  

Como exposto acima, a cultura e a linguagem são elementos fundamentais para a caracterização 

da espécie humana em relação outras espécies. A medida que mudam-se as línguas, muda-se também 

a cultura, o mesmo acontece com a interação dos diferentes povos com os elementos da realidade, 

acarretando diferentes representações simbólicas para a concepção de tais elementos.  

 

4. Procedimentos Metodológicos 

O desenvolvimento da vigente pesquisa apresentou as correspondências entre língua, realidade 

e cultura como ponto de partido. Em seguida, foi realizada uma revisão da literatura concernente o 

relativismo linguístico, bem como a exploração de dados empíricos. Por fim, tais dados foram 

interpretados a partir da perspectiva Flusseriana, na qual a língua é percebido enquanto um filtro para 

o acesso das informações do que o autor chama de realidade.  

 

5. Resultados e Discussões 

 

5.1 Gêneros Gramaticais 

 

Gêneros gramaticais são uns dos componentes linguísticos mais comuns entre as diversas 

línguas existentes, dentre os gêneros mais recorrentes temos o masculino e feminino, todavia, pode 
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ser encontrado línguas que possuem gêneros designando pessoas e objetos neutros, como o Inglês 

que possui o léxico firefighter para nomear bombeiros, não deixando possibilidade de distinguir o 

sexo apenas pelo léxico. Há línguas no entanto, que vão além e possuem gêneros designando estados 

vegetativos. Os falantes de uma língua marcada pela presença de gênero precisam indicar tal gênero 

com artigos definidos, pronomes, adjetivos e em alguns casos, modificar o verbo principal a fim de 

concordar em gênero com o substantivo.  

Estudos recentes indicam que gêneros gramaticais designados para substantivos, influenciam a 

representação mental de objetos por seus falantes (Boroditsky et al). Por exemplo, falantes de 

espanhol e alemão, tendem a atribuir qualidades femininas e masculinas de acordo com o gênero 

gramatical do objeto, ao serem requisitados a descrever uma ‘chave’ (palavra masculina em alemão 

e feminina em espanhol), Alemães descreveram usando palavras como ‘dura’, ‘metálica’ e ‘útil, 

enquanto isso, espanhóis usaram palavras como ‘pequena’, ‘brilhosa’ e ‘bonita’. Ao que parece, até 

mesmo fragmentos de uma língua, como a caracterização por adjetivos, pode demonstrar módulos 

mentais diferentes para a caracterização da realidade.  

 

5.2 Tempo  

 

Outro aspecto pelo qual as línguas se diferenciam diz respeito ao modo como elas caracterizam 

o tempo. Falantes de língua inglesa por exemplo, se utilizam predominantemente de palavras como 

‘trás’ e ‘frente’ para falar sobre o tempo: looking forward to see you, falling behind schedule etc 

(Boroditsky, 2001). De um modo geral, esses termos se utilizam de uma visão horizontal entre as 

relações espaciais e o tempo. Falantes de Mandarim também se utilizam de termos horizontais para 

descrever o tempo, porém, termos que designam relações espaciais verticais são predominante mais 

comuns (Scott, 1989). Eventos que aconteceram anterior o momento da fala são classificados como 

shang  ou ‘cima’, enquanto isso, eventos posteriores a fala são classificados com xia ou ‘baixo’.  

Em um outro estudo, falantes de língua inglesa foram ensinados a descrever o tempo usando 

relações de espaço verticais, assim como no Mandarim, obtendo resultado similar em um teste que 

pedia que falantes de Inglês e Mandarim organizassem as relações de tempo verticalmente. A partir 

desse resultado, é possível concluir que a língua não determina o pensamento de acordo com a 

hipótese Sapir-Whorfiana, desde que é possível aprender uma nova forma de falar, e 

consequentemente, de pensar.  

 

5.3 Números 
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Para saber a especificação de uma quantidade exata tal qual o número 32, é necessário que um 

sistema numérico exato seja aprendido. Algumas fontes de evidência sugerem que esse sistema 

depende da língua. As palavras numéricas em Pirahã, uma língua falada por uma pequena tribo na 

Amazônia, variam entre ‘um’, ‘dois’ e ‘muitos’, os Pirahã não possuem palavras para números exatos.  

Gordon (2010) investigou as possíveis consequências dessa ausência de palavras numéricas em 

tarefas que exigem quantidades exatas. Em uma dessas tarefas, os Pirahãs foram solicitados a 

combinar itens ao longo de um eixo ortogonal usado pelo experimentador. O principal resultado foi 

que os Pirahã eram incapazes de realizar a tarefa com precisão, mas suas respostas não eram 

aleatórias: à medida que o número de itens aumentava, os Pirahãs tendiam a colocar mais itens, mas 

nunca o número exato. Os resultados sugerem que o cálculo da magnitude exata requer linguagem.  

 

Considerações Finais 

 

Em seus estudos Sapir e Whorf desenvolveram a concepção de que a língua de um indivíduo 

determina o modo como o ele interage com os elementos presentes no mundo. Após a revisitação de 

tal hipótese, inúmeros pesquisadores das áreas de ciências cognitivas optaram por abandonar a visão 

determinista, substituindo por um conceito relativista. Tais estudiosos apontam para uma influência 

da língua na maneira como as pessoas experimentam o mundo e a realidade que os cerca.  

Isso acontece pois as línguas se caracterizam por ser, entre outras coisas, sistemas simbólicos 

de representações. Esses sistemas são essenciais na formação de culturas, que por sua vez, são em 

muitos aspectos diferentes umas das outras, portanto, a medida que as culturas se diferem, também 

diferem-se as configurações simbólicas utilizadas por cada língua.  
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Introdução 

À qualquer pergunta rápida sobre a definição da palavra Semântica, poder-se-ia responder 

que ela é a ciência linguística que estuda os significados. Entretanto, como qualquer outro ramo de 

estudos que lide com questões subjetivas e interpretativas, a Semântica passa por um problema de 

objeto, pois não é possível explicar um significado sem enfrentar questões profundamente complexas. 

Isso significa que, embora o dicionário indique diversos significados para determinado termo, os 

estudos semânticos não são unânimes em uma definição para o que é o significado ou o sentido. 

Assim, para ser estabelecido um segmento de estudo na semântica, se faz necessário uma 

definição particular do que são significados e/ou sentidos. Uma tarefa árdua, pois cada vertente tem 

uma visão distinta desse objeto. 

Nesse artigo propomos analisar a definição de significado de três vertentes de estudos 

semânticos: as Semânticas Formal, Cognitiva e Argumentativa. 

A Semântica 

Dentro do currículo de estudos sobre a língua portuguesa é bastante comum deparar-se com 

a sua segmentação, a saber, a sintaxe, a morfologia, a fonética, a fonologia e a semântica. Cada um 

lida com determinados aspectos da língua, os estudos sintáticos, grosso modo, tratam da sequência 

dos termos em frases e orações, embasando-se no eixo sintagmático dos estudos saussurianos; os 

morfológicos se preocupam em descrever e classificar os componentes desses termos; os fonéticos e 

fonológicos tratam da menor unidade linguística, o som, e também tem correntes teóricas para estudá-

los; entretanto, quando para os estudos semânticos, uma definição simples, como o estudo dos 

significados, se torna um problema, pois não há unanimidade na definição de seu objeto de estudo, 

como explica Marques:  

mailto:joazsy@gmail.com
mailto:silvio@ccae.ufpb.br
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Um exame mais detido iria mostrar, contudo, que essas definições de semântica e a 

delimitação do objeto da semântica que delas se infere são parciais e insuficientes. Podem 

até ter valor operacional (...) mas, de fato, não esclarece um dado fundamental: o que é o 

significado (2011, p. 15). 

Não é suficiente explicar que a semântica estuda os significados, pois não haveria uma 

resposta simples à indagação sobre o que é um significado. Entretanto, “uma teoria semântica só 

poderá se constituir com base na real utilidade do conceito de significado” (MARQUES, 2011, p. 18). 

Assim, chega-se a um impasse aparentemente intransponível. Contudo, igualmente a outros estudos, 

como os literários e os físicos, não se faz necessário uma definição clara do objeto para que este seja 

estudado em suas estruturas. Sobre isso, Marques propõe  

que o tratamento que os linguístas têm dispensado à questão ‘o que é significado?’ precisa 

ser modificado, porque parte de respostas diretas e preestabelecidas, que não atendem às 

exigências necessárias à conclusão de uma teoria (2011, p. 19). 

 

Assim, não podendo responder à questão principal, o foco deve ser direcionado às questões 

específicas, como “o que é multiplicidade de significado? O que é igualdade de significado?” 

(MARQUES, 2011, p. 21) para se aproximar da resposta ao problema principal. 

Para tanto, existem as vertentes de estudos semânticos que se desdobram para definir seu 

conceito de significado, que embora não sejam unânimes, indicam questões relevantes sobre o 

entendimento e a interpretação das línguas. 

 

Semântica Formal 

A Semântica Formal (SF) tem sua gênese nos filósofos gregos e estóicos, juntamente com 

os lógicos. Estes que buscavam um sistema dedutivo lógico e válido, se apoiavam num sistema 

semelhante ao utilizado por pelo atual segmento de estudos semânticos. Um exemplo clássico de 

utilização da língua para se chegar a raciocínios lógicos são os silogismos propostos por Aristóteles, 

nos quais propunha-se uma premissa maior, acrescia-se uma premissa menor e chegava-se a uma 

conclusão lógica. Por exemplo, o silogismo clássico: Premissa: Todo o homem é mortal. Premissa: 

Sócrates é homem. Conclusão: Sócrates é mortal. Assim eram estabelecidos um dos princípios lógicos 

que utilizava a língua. 

É relevante observar que, “mesmo que uma premissa não seja totalmente verdadeira, se 

houver lógica, a conclusão é verdadeira” (CHARBOUNNEAU apud OLIVEIRA, 2012, p. 35). Como 

explica Oliveira: “Premissa: Todo homem é fiel. Premissa: Zé é homem. Conclusão: Logo, Zé é fiel” 

(2012, p. 35). 
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Assim, começaram a busca de raciocínios lógicos sobre a língua. De acordo com Borges 

Neto, Müller e Pires de Oliveira,  

Numa perspectiva mais próxima temporalmente, a semântica formal descende da vertente 

analítica e lógica da filosofia, uma tradição que tem Frege, Russell, Carnap, Wittgenstein, 

Tarski, Quine, Davidson, Kripke, Hintikka e Montague, para citar alguns expoentes (2012, 

p. 128). 

Com estes expoentes, a Filosofia analítica buscava “formalizar as línguas naturais para criar 

linguagens lógicas” para assim “livrar a ciência e a matemática das armadilhas presentes na 

ambiguidade e na vagueza das línguas naturais” (BORGES NETO; MÜELLER; PIRES DE 

OLIVEIRA, 2012, p. 128). Embora o método tenha evoluído, o objetivo era o mesmo dos silogismos: 

inserir a lógica na língua. 

O movimento da Filosofia Analítica em seus estudos acabou desenvolvendo condições para 

a criação de um tipo de Semântica que assumisse completamente o dever de estudar as línguas 

formalmente. Agora 

Não mais apenas um meio de aprimorar a pesquisa científica em outras áreas do 

conhecimento, o desenvolvimento de linguagens lógicas cada vez mais sofisticadas passou a 

incorporar mecanismos e operadores que tornaram essas linguagens mais adequadas à 

descrição do funcionamento complexo de aspectos das línguas naturais (BORGES NETO; 

MÜELLER; PIRES DE OLIVEIRA, 2012, p. 128). 

A Semântica Formal se estabelece com o desenvolvimento de quantificadores e operadores 

modais e temporais, sendo assumidamente uma área da semântica separada da filosofia e da lógica, 

ainda que continue a utilizar os métodos destas. 

É somente com um dos mais notáveis estudiosos da SF, o lógico Richard Montague, que 

aplicou seus conhecimentos da lógica à linguística, que a semântica formal consegue estabelecer um 

método de análise próprio para as línguas naturais. 

Nesse momento, já estão estabelecidas as seguintes características: 

Associação de aspectos do significado às condições de verdade das sentenças. Assim, o 

significado passa a ser visto como a capacidade que um falante tem de relacionar as 

expressões linguísticas ao que quer que seja a que elas se referem – mundo real, modelos 

desse mundo ou de outros mundos possíveis (BORGES NETO; MÜELLER; PIRES DE 

OLIVEIRA, 2012, p. 130). 

Essa é uma dos principais pontos a serem estabelecidos pelos estudiosos, pois delimita os 

estudos semânticos e caracteriza o conceito que os estudos formais têm de significado: a relação que 

o falante faz das expressões que ouve com as coisas. Assim, reforça-se o caráter empírico da SF, pois 

ela não visa conceituar longas definições de significados através de questões metafísicas, ao contrário, 

valendo-se de sua raiz lógica, descreve situações e classifica o significado como algo visível em 

qualquer diálogo entre falantes de determinada língua. 
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Ainda de acordo com Borges Neto, Müeller e Pires de Oliveira, “a semântica formal toma a 

‘sentença’ como sua principal unidade de análise, entre outras coisas, porque se um falante sabe uma 

língua, ele sabe em que condições uma da sentença é verdadeira”(2012, p. 125), ou seja, é capaz de 

estabelecer as suas condições de verdade.“No início do século XX, alguns filósofos passaram a se 

dedicar ao estudo das condições de verdade das sentenças e da verificação dessas condições por meio 

da lógica” (OLIVEIRA, 2012, p. 36). Sob essa ótica, “qualquer falante que sabe português sabe dizer 

quando a sentença está chovendo é ou seria verdadeira. Logo, ele sabe relacionar linguagem e mundo” 

(BORGES NETO; MÜELLER; PIRES DE OLIVEIRA, 2012, p. 125). Sendo essa a caracterização 

de significado desse estudo, resta-nos compreender mais sobre o que torna ou não uma sentença 

verdadeira. 

Se alguém diz que está chovendo e olhamos pelo vidro do carro e realmente está, a sentença 

proferida é verdadeira e nós expressamos entendimento do seu significado. Mas e quanto às sentenças 

que não constatam verdades explícitas? E quanto às perguntas?  

O significado de uma sentença vai além de sua verdade ou falsidade, pois “aquilo que nos 

interessa mais, é o fato de a sentença em questão não estar desprovida de significado, pois os 

significados das palavras que a compõem são conhecidos pelos falantes-ouvintes do português” 

(OLIVEIRA, 2012, p. 38). Logo, mais importante do que uma verificação daquilo que é ouvido ou 

lido é o entendimento e a ligação daquilo com o mundo real ou possível. Oliveira (2012) dá como 

exemplo a frase “A primeira mulher a pisar na lua é loira” (p. 38). Não é conhecida a informação de 

que alguma mulher já pisou na lua, ou muito menos da cor do cabelo dessa mulher. O falante-ouvinte 

conhece o sentido das palavras da frase e compreende o que lhe é comunicado, embora não seja 

verdade. 

Bárbara Parte propõe que “nem todos os lingüistas estão convencidos de que as condições 

de verdade têm a posição central (ou mesmo uma posição qualquer) na semântica linguística que a 

semântica formal dá a elas” (apud OLIVEIRA, 2012, p. 38). Os pilares dos estudos em SF, as 

condições de verdade, geram bastante polêmica, entretanto, não prejudicam o entendimento do 

conceito de significado para a SF, que se mantém, ainda hoje bastante produtivos. No Brasil, são 

representados, principalmente, pela UNICAMP, pelos pesquisadores Marcelo Dascal, Rodolfo Ilari 

e Carlos Franchi. 

 

Semântica Cognitiva 
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A Semântica Cognitiva (SC) se desenvolveu dentro da corrente de estudos da Linguística 

Cognitiva, que buscava compreender a linguagem “como meio de conhecimento e em conexão com 

a experiência humana do mundo” (SILVA, 2018, p. 1). Os principais estudiosos dessa área são Lakoff 

& Jonhson, que além de fundadores, mantêm uma vasta produção. 

Os estudos linguísticos a partir desta corrente se detêm em nas unidades e estruturas da 

linguagem como manifestações de capacidades cognitivas, não sendo mais tratadas como autônomas. 

Esses estudos surgem no final da década de 1970, incentivados pela busca da significação, mas apenas 

se solidificam na década de 1990, com a publicação de alguns periódicos norte-americanos, como o 

a coleção Cognitive Linguistics Research e a revista Cognitive Linguistics, e a criação da 

International Cognitive Linguistics Association. 

Na verdade, esse movimento se tratava de uma retomada moderna de um conceito bastante 

antigo, como propõe Silva: 

A perspectiva “cognitiva da linguagem não é nova, ao contrário do que alguns cognitivistas 

afirmam (...). Swiggers (1988) assinala uma longa tradição de estudo da linguagem em 

relação com a percepção e o conhecimento, com três marcos principais anteriores ao séc. XX: 

a hermeneia(...) de Aristóteles, a gramática especulativa medieval (...) e a gramática 

filosófica (...) dos séculos XVII e XVIII (SILVA, 2018, p. 4). 

 

A Linguística Cognitiva retoma alguns conceitos desses estudos antigos e, com suporte das 

teorias modernas da Linguística, construiu um modelo de análise das línguas, visando um conceito 

de significado que não leva em consideração apenas a referenciação, mas os efeitos de sentido no 

nível mental. Seu foco é a representação mental dos indivíduos e os sentidos/significados advindos 

da relação materialidade linguística x mente, ou seja, “apesar da importância da noção de referência, 

evidências sugerem que o significado tem lugar, não apenas entre o mundo e as palavras, mas também 

no nível da representação mental” (CAMPOS, 2013, p. 49). Assume, com isso, que nem tudo que 

existe na língua tem relação com o mundo real-empírico, a exemplo de conceitos filosóficos 

idealistas, as estruturas da psicanálise, entre outros. 

Além disso, os estudos da LC trabalham com a categorização da língua com a perspectiva 

da teoria de protótipos. “Mais precisamente, a Linguística Cognitiva afirma que os vários membros 

ou propriedades de uma categoria possuem, geralmente, diferente graus de saliência (uns são 

prototípicos e outros periféricos)” (SILVA, 2018, p. 6). Assim, na visão da LC, a língua está 

compartimentalizada em categorias, cada categoria contém um exemplo que a representa mais e outro 

que a representa menos. Por exemplo, na categoria das frutas, uma maçã representa melhor sua classe, 
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já o tomate, não. Por isso, o primeiro seria central e o último, um periférico. Esse conceito é 

interessante, porque 

Geeraerts (1997) procura demonstrar que, diacronicamente, a mudança semântica reflecte os 

efeitos de prototipicidade referidos e toma determinadas formas implicadas por esses efeitos. 

Assim, a não-igualdade entre os elementos de uma categoria lexical faz com que a mudança 

na extensão de um significado tome tipicamente a forma de modulações do seu centro 

prototípico e de uma consequente expansão deste (os membros mais salientes de uma 

categoria tendem a ser mais estáveis do que os menos salientes) (SILVA, 2018, p. 9). 

Assim, a teoria dos protótipos busca demonstrar como semântica de termos varia de acordo 

com “não-igualdade” na categoria em que se encontra. 

Outro ponto de destaque dos estudos da LC é o que se refere aos frames. Fillmore é o 

responsável por trazer esse estudo para o campo da linguística. Um frame seria “o conjunto dos meios 

lexicais e sintácticos disponíveis para referir uma cena ou cenário e cada opção lexical e sintáctica 

reflecte uma certa perspectiva sobre a uma situação dessa cena” (SILVA, 2018, p. 20), ou seja, um 

frame é uma  representação mental estereotipada cognitivamente elaborada por meio de scripts, 

cenários, roteiros, categorias, etc. (FILLMORE, 1977). 

Trata-se, portanto, da formação de ideias e significados a respeito de algo a partir das 

informações a seu respeito que vão sendo apresentadas. Porém, essas informações novas só serão 

efetivamente processadas se forem relacionadas cognitivamente aos frames anteriores, que são 

ativados por intermédio de indexadores linguísticos apresentados sucessivamente no/pelo discurso, 

ativando processos mentais. Esses indexadores são a imensa quantidade de palavras que utilizamos 

diuturnamente em todas as situações de nossas vidas (até um grito, dependendo de sua forma, ativa 

frames). São esses processos mentais que motivam os estudos em LC, o que se dá 

Porque sabemos que a linguagem é intimamente conectada a algum processo mental 

importante, em princípio temos uma fonte de dados rica e infinita para investigar alguns 

aspectos dos processos mentais (FAULCONNIER, 2009. P. 2-3)102. 

De acordo com Lakoff & Jonhson (apud SILVA, 2018), os seres humanos sistematizam 

muitos domínios através da utilização de metáforas. Além dos estudos cognitivos a respeito dos 

processos mentais e da ativação de frames no e pelo discurso, as metáforas e metonímias também 

bastante estudadas, pois “metáforas e metonímias são fenômenos verdadeiramente conceptuais e 

constituem importantes modelos cognitivos” (SILVA, 2018, p. 12), pois se referem a diferentes 

domínios. A principal diferença entre elas é que a metáfora se refere a dois domínios distintos, um 

domínio-origem e um domínio-alvo, ao passo que a metonímia se refere ao mesmo domínio, mas 

tratando de suas sub-categorias.  

 
102Because we know language to be intimately connected to some important mental process, we have in principle a rich, 

virtually inexhaustible source of data to investigate some aspects of mental processes 
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Por exemplo, quando utilizamos a metáfora: “Hércules é um leão”, estamos nos apropriando 

de domínios distintos para formar um sentido. Primeiramente nos valemos da pessoa Hércules, filho 

bastardo de Zeus na mitologia grega, e somamos o valor desse termo ao do animal leão, que é forte, 

bravo e feroz, para dar um único sentido à frase. A pessoa tem capacidades semelhantes às de um 

leão, dois domínios distintos que são unidos com um só propósito. No caso da metonímia, não se foge 

do domínio principal, pois ao tratar-se de uma sub-categoria, ainda se permanece nele. Por exemplo, 

na frase: “Estou lendo Machado de Assis”, que implica numa metonímia de parte pelo todo, pretende-

se referir a algum texto do autor brasileiro, mas em vez de fazer referência ao domínio principal em 

questão (o nome do livro), optou-se por usar uma sub-categoria do livro, seu autor. 

A LC mantém uma perspectiva diferente de outras correntes de estudos linguísticos, pois 

para ela, apenas “imagens não conseguem dar conta de todas as representações mentais, já que o 

significado de algumas palavras não é visual, mas sim, um elemento mais abstrato, um conceito” 

(CAMPOS, 2013, p. 49). Essas representações são formadas a partir de vivências, “dentro da teoria 

de semântica cognitiva encontramos o significado construído a partir das suas experiências de 

crescerem a agirem no mundo” (CAMPOS, 2013, p. 50). Essa seria a razão de somente algumas 

pessoas compreenderem determinados textos, pois o significado dele reside em vivências 

(conhecimento de mundo) específicas. 

O fenômeno da significação na LC estão baseados nos 

processos cognitivos envolvidos na organização de uma cena são idênticos a mecanismos de 

percepção (em particular, visual). Tal como um observador, também o "conceptualizador" 

divide uma cena em partes que constituem o plano de fundo e partes que constituem o 

primeiro plano, distingue um objecto como figura proeminente que se destaca da base, 

assume uma posição estratégica a partir da qual consegue uma determinada perspectiva da 

cena, e realiza operações cognitivas tais como focalizar determinada região, salientar ou 

secundarizar certos elementos, examinar as unidades relevantes de uma cena. Estes processos 

cognitivos são imagéticos por natureza, constituem imagens mentais; (SILVA, 2018, p. 25). 

O significado da cena será relativo à perspectiva que se tem do objeto focalizado, a partir 

dessa focalização se realizarão operações cognitivas baseadas em vivências com a finalidade de 

significar o objeto em questão. Por exemplo, duas pessoas observam o número 6, porém em 

perspectivas opostas, uma dirá, após realizar algumas operações cognitivas, que se trata de um 6, já 

a outra dirá da mesma forma que o número é um 9. Assim, observamos que o significado aqui 

transcende o objeto em questão. 

Semântica argumentativa 

De acordo com Barbisan (2013), para compreendermos a semântica argumentativa 

(doravante SA), precisamos compreender sua origem filosófica. Ela foi desenvolvida na França, a 

partir dos estudos de Oswald Ducrot, considerado pai da maioria das perspectivas da SA, na École 
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des Hauntes Études em Sciences de Paris. Partindo de estudos clássicos e saussurianos, Ducrot 

assume como fundamentação para a semântica o conceito de alteridade, de Platão, dentro do estudo 

linguístico de Saussure. 

Bem próxima à Pragmática, a Semântica Argumentativa tem a linguagem não “para falar 

algo sobre o mundo, mas para convencer o ouvinte a entrar no jogo argumentativo” (CANÇADO, 

2008, p. 172). Assim, a SA não está preocupada com questões morfológicas ou fonológicas, os 

estudos são voltados à utilização da língua como instrumento argumentativo, é também chamada de 

Semântica da Enunciação, pois o significado é visto como dentro de determinado contexto linguístico, 

inicialmente, mas que pode ser também influenciado por questões contextuais gerais, posto que a 

enunciação é entendida como ato individual de utilização da língua pelo falante, ao produzir um 

enunciado num dado contexto comunicativo. 

O falante sempre utiliza recursos linguísticos de seu arcabouço mental para produzir 

sentenças. Essas sentenças têm uma superfície (as palavras), uma organização (regida pela sintaxe), 

que se sustentam no que é dito e no que se pressupõe do que se diz. Ducrot define essas categorias 

em “conteúdo posto a informação contida no sentido literal das palavras de uma sentença, e de 

conteúdo pressuposto ou pressuposição as informações que podem ser inferidas da enunciação das 

sentenças” (MOURA, 2013, p. 13). 

Por exemplo, quando alguém diz: Maria não anda mais de bicicleta. Assim, se entende que 

ela desistiu de pedalar, pois é o que está expresso, sendo esse o posto. Contudo, nosso entendimento 

não se retém à informação posta, também depreendemos da informação explícita que Maria andava 

de bicicleta antes dessa ocasião, sendo esse o pressuposto. Neste caso, a palavra “mais” ativa a 

pressuposição. Note que a sentença “Maria não anda de bicicleta” diz que ela não pedala hoje (posto) 

e a pressuposição de que ela nunca andou. Por outro lado, a sentença “Maria ainda não anda de 

bicicleta” tem como posto que não pedala agora, mas pressupõe-se que irá pedalar futuramente. 

Em todas as frases tem-se o que está posto, as palavras e o sentido que elas apresentam. 

Quando vamos à interpretação, percebe-se que ela não se limita ao conteúdo explícito, mas tange 

também o implícito, as inferências que faz-se de determinada frase. Assim, “na inferenciação toma-

se um conjunto de premissas como input e produz-se, como output, um conjunto de conclusões 

garantidas pelas próprias premissas” (SILVEIRA, 2007, p. 9). As conclusões que são feitas a partir 

do que é explicitado pelo falante é o posto, mas o que é interpretado a partir do dito são inferências. 

De acordo com Ducrot, o pressuposto “pertence plenamente ao sentido literal” (1987, p. 19) da 

palavra, a interpretação que se tem dele está ligada ao dito. Enquanto “o subentendido permite 

acrescentar alguma coisa ‘sem dizê-la, ao mesmo tempo em que ela é dita’” (1987, p. 19). Por 
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exemplo, quando se diz “João não bebe mais”, pressupõe-se que antes desse momento, João 

costumava beber, e subentende-se que João costumava beber álcool antes da ocasião. 

Todavia, nem toda inferência é um pressuposto, algumas podem ser classificadas como 

acarretamento. A diferença é que se “uma proposição a implica em uma proposição b, isso significa 

que se a é verdadeira, então b é necessariamente verdadeira” (MOURA, 2013, p. 15). Quando uma 

proposição tem a sua verdade aceita, por acarretamento, outras também se tornam verdadeiras. Por 

exemplo: A) José sofreu um acidente de carro. B) José estava de carro. Se tomarmos a afirmativa A 

como verdadeira, logo a afirmativa B, consequentemente, também se torna verdade. 

Quando se trata de argumentação, a interpretação é um conceito basilar, por isso a SA define 

e diferencia ambiguidade e vagueza, sendo “A ideia geral é que, em exemplos de vagueza, o contexto 

pode acrescentar informações que não estão especificadas no sentido; e, em exemplos de 

ambiguidade, o contexto especificará qual o sentido a ser selecionado.” (CANÇADO, 2008, p. 58). 

Ambiguidade ocorre quando um termo utilizado tem mais de um sentido e pode confundir as 

interpretações, nesse sentido, o contexto explicitará o sentido adequado. Quanto à vagueza, se dá por 

expressões polissêmicas, como o verbo “beijar”, que pode ser utilizado diversas vezes sendo mais 

que um “toque de lábios” (como toque leve do vento, por exemplo). Nesse caso para escapar da 

vagueza, o contexto acrescentará as informações necessárias à definição do verbo. 

Diferente das outras correntes, na semântica argumentativa alguns significados produzidos 

impedem automaticamente da geração de outros. 

Do ponto de vista semântico, a Teoria da Argumentação na Língua postula que a palavra 

contém, na língua, uma significação que permite certas continuações no enunciado e impede 

outras. Na medida em que essas continuações são efetivadas, um sentido que surge das 

relações entre as palavras se constitui. (BARBISAN, 2013, p. 20). 

Assim, na semântica da argumentação o significado seria a parte do texto que permite ou 

impede determinadas continuações no discurso. É a partir dele que o texto, o diálogo, decorre. 

Ducrot escreveu um Prefácio para o livro de Carlos Vogt, que tinha por título “O intervalo 

semântico”. Nesse texto, conforme Barbisan, ele afirmou que  

A função fundamental da linguagem é a intersubjetividade, o lugar onde o locutor encontra 

o outro, seu interlocutor. Então, quando um locutor produz um discurso, está expressando 

seu pensamento por meio de enunciados, e levando seu alocutário a dar-lhe uma resposta. 

(2013, p. 20, 21). 

No discurso se estabelece um jogo, no qual o locutor tenta levar seu interlocutor a produzir 

determinadas reações linguísticas, sendo este o jogo da argumentação. De acordo com este 

pensamento, o discurso seria a representação da intenção do locutor e da forma como este busca sua 

resposta. 
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Considerações finais 

Como visto, a semântica não tem um conceito uniforme para o significado. Assim, ela se 

assemelha mais a ramos da ciência que não tem seu objeto delimitado, como a física, a psicanálise, 

etc. 

A Semântica formal se atenta às condições de verdade das sentenças, mas também estuda se 

o locutor e o ouvinte compartilham do mesmo conhecimento a respeito do assunto que é tratado. 

Enquanto isso, a Semântica Cognitiva se fixa nos exercícios que o sistema cognitivo humano 

performa para a concretização do significado, sendo este relativo também à perspectiva do ouvinte. 

Para a Semântica Argumentativa, o discurso representa a intenção do locutor em buscar determinadas 

reações de seu interlocutor, assim, o significado é o que permite ou não algumas atitudes responsivas 

no debate. 

As três vertentes de estudos semânticos apresentadas têm sua interpretação particular sobre 

o que é o significado, pois cada uma o analisa em uma determinada ocasião linguística. Não há como 

classificar qualquer uma como correta ou incorreta, o que fizemos foi mostrar o valor dos estudos de 

cada uma para representar a complexidade que é estudar o significado na linguística. 
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Introdução 

  

 A mudança linguística não é algo pertinente apenas na atualidade. Sem muito esforço, é 

possível que um falante do português brasileiro, por exemplo, identifique como nosso idioma é 

diverso e perceba o quanto ele foi transformado ao longo do tempo. 

 As variações linguísticas são  estudadas pala área da Sociolinguística, a qual se dedica em 

apresentar a realidade linguística de uma língua, mostrando que é possível a existência simultânea de 

normas diferentes num mesmo espaço social. Através dos estudos sociolinguísticos, é possível 

constatar que as mudanças ocorrem em todos os níveis linguísticos. 

Dessa maneira, este estudo, o qual é fruto de uma monografia apresentada como Trabalho de 

Conclusão do Curso de Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa, do Campus IV da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), objetiva realizar uma análise da variação morfossintática presente nas 

letras de canções nordestinas, especificamente naquelas que tematizam o Sertão e são interpretadas 

por Luiz Gonzaga, direcionando este trabalho para o ensino de Língua Portuguesa sob o prisma da 

Variação Linguística. 

 As modificações linguísticas impulsionaram uma revisão em práticas metodológicas, haja 

vista que o principal objetivo a ser alcançado, no que diz respeito ao ensino-aprendizagem, é o 

desenvolvimento da capacidade discursiva dos estudantes, para que, sobretudo desempenhem, de 

modo pleno, seu papel, na sociedade em que vivem.  
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 Apesar das novas orientações metodológicas, não é incomum práticas de ensino de Língua 

Portuguesa de maneira descontextualizada gerando afastamento e desinteresse nos estudantes. Não 

propomos, dessa forma, o descarte das atividades metalinguísticas, mas é fundamental que o ensino 

de Língua Portuguesa seja mediado através de abordagens reflexivas. 

 Diante disso, vislumbramos discutir sobre o ensino de Língua Portuguesa a partir dos 

fenômenos encontrados nas canções entoadas por Luiz Gonzaga, para que haja uma reflexão sobre a 

língua de forma espontânea e regional, gerando, dessa maneira, no estudante a consciência da 

variação morfossintática na língua portuguesa brasileira. 

 Nas letras de canções nordestinas do intérprete musical Luiz Gonzaga, o Sertão é, portanto, 

configurado como um espaço de saudade, de seca, mas também de conforto e esperança, além disso, 

há nas canções a presença do homem sertanejo representado, sobretudo, através da fala, o que o 

caracteriza como tal. Partindo da concepção de que as músicas são representativas para um espaço e 

um ser sociais, surgiram algumas problemáticas, a saber: Quais fenômenos da variação 

morfossintática ocorrem nas letras de canções nordestinas? Através dos fenômenos vistos é possível 

reforçar a abordagem da variação linguística, especificamente da variação morfossintática no âmbito 

do ensino? 

 Admitimos que é possível encontrarmos tais fenômenos, os quais são reflexo da língua 

portuguesa do Brasil e também que é possível direcionar o ensino da variação na morfossintaxe para 

os estudantes terem maior domínio e conhecimento da própria língua. 

 É importante ressaltar nosso corpus é formado pelas canções “Alvorada Nordestina”, “Sequei 

os olhos” e “Vozes da Seca”. Este estudo foi gerado a partir da observação de variações 

morfossintáticas presentes nas canções e também da concepção de que há práticas de ensino de língua 

materna centradas apenas em exercícios estanques e em regras, desvinculadas de textos que circulam 

socialmente, como as letras de canções.  

 Elencamos aqui alguns estudos teóricos e teórico-práticos que serviram de aporte para este 

trabalho: CEZARIO; VOTRE (2008); BORTONI-RICARDO (2009); CALLOU (2013); 

ALBUQUERQUE JR. (2011); MARCUSCHI (2010); COSTA (2010); VIEIRA; FREIRE (2014); 

BRASIL (1998), entre outros autores. 

 Estruturamos o trabalho nas discussões teóricas, subdividindo em seções sobre a 

Sociolinguística, sobre o ensino de Língua Portuguesa na perspectiva da Variação Linguística, sobre 

o gênero letra de canção; além de discutirmos brevemente sobre a produção musical de Luiz Gonzaga. 

Após as discussões delineamos os procedimentos metodológicos, para em seguida apresentar os 

resultados e discussões baseadas nas análises do corpus e por fim, dedicamos uma seção para as 

considerações finais. 
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1 A Sociolinguística: breve discussão 

 

A Sociolinguística é uma área da Linguística que concentra seus estudos na língua vinculada 

ao contexto dos falantes, isso significa que a língua é estudada a partir de situações reais de fala. 

Portanto, podemos entender que nesta abordagem a língua é considerada “uma instituição social e, 

[...] não pode ser estudada como uma estrutura autônoma, independente de seu contexto situacional, 

da cultura e da história das pessoas que a utilizam como meio de comunicação.” (CEZARIO; VOTRE, 

2008, p. 141). 

A língua que proporciona a comunicação entre falantes pode variar. Essas variações decorrem 

de fatores condicionadores e eles podem ser internos e externos à língua. Os condicionadores 

extralinguísticos são de cunho social, e os condicionadores existentes no nível linguístico acontecem 

dentro da própria língua. 

Os autores Coelho et al. (2015, p. 18) explicam que a variação não está restrita a apenas um 

nível linguístico, mas podemos encontrar variações no níveis fonológico, sintático, morfológico, 

lexical e discursivo, além de que há fenômenos que acontecem a partir da interface entre níveis, como 

no caso das variações no níveis morfofonológico e morfossintático.  

A variação lexical acontece precisamente entre as palavras que integram o sistema linguístico, 

ou de modo sintético, sua ocorrência se dá pela utilização de mais de uma palavra para um mesmo 

referencial. No nível fonológico, o fenômeno de variação se dá pela alteração de determinado som na 

palavra, através de acréscimo ou supressão de um fonema sem ocorrer alteração no sentido da palavra.  

Outro nível passível à variação é o morfológico, que ocorre a partir de mudanças no morfema 

da palavra, essa alteração geralmente acontece também no nível fonológico, como, por exemplo, a 

supressão do –r que marca o infinitivo de verbos. Nesse sentido, observa-se que –r é além de 

morfema, um fonema, há, portanto um caso de interface de nível, sendo uma variação 

morfofonológica.  

No nível sintático, a variação pode ser percebida a partir da relação entre os termos da 

sentença, contudo, relacionado ao nível da sintaxe também temos o da morfologia, que é nosso 

principal foco de análise neste trabalho. A variação morfossintática acontece a partir de mudanças 

ocorridas na relação entre estes dois níveis dentro de uma sentença, ocasionando mais um fenômeno 

de interface. 

A variação ainda pode acontecer no âmbito discursivo, que engloba aspectos semântico-

pragmáticos, isso significa que é levado em consideração o significado de determinadas expressões 

em um contexto específico. 

Diante do caráter maleável da língua, consideramos pertinente conduzir os estudantes ao 

estudo da sua própria língua, no caso da Língua Portuguesa, por meio dos fenômenos de variação. 
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Neste trabalho, fizemos uma explanação desse estudo por meio das letras de canções nordestinas, as 

quais expressam variações presentes na fala do povo nordestino, centrando-nos no estudo da variação 

morfossintática.  

 

2 O ensino de Língua Portuguesa na perspectiva da Variação Linguística 

A concepção de gramática que permeia entre muitos docentes de Língua Portuguesa ainda 

está voltada ao cumprimento das regras dispostas na gramática normativa. Diante desse princípio, as 

modalidades e os dialetos presentes em uma língua são desconsiderados, conforme nos afirma Franchi 

(2006).  

A defesa pelas noções de “certo” e “errado” revela uma concepção de língua homogênea 

supervalorizando o padrão normativo. Os indivíduos esquecem que a pluralidade linguística, a 

diversidade de falares são fruto da construção da nossa sociedade e da mescla dos grupos sociais ao 

longo da história, como trata Callou (2013).  

Diante dessa pluralidade, qual seria o papel dos professores de Língua Portuguesa? Recorrer 

à tradição descartando a habilidade e a criatividade do falante para a construção e constituição da 

comunicação em favor das normas cultas, ou considerar as variedades e o funcionamento linguístico?  

Geraldi (2006, p. 70) nos postula o seguinte:  

Dizer que uma variedade lingüística é errada ou inadequada é dizer que o modo como os 

sujeitos que a falam se constituíram é errado e inadequado: interditar formas lingüísticas é 

interditar sujeitos. Corrigir formas lingüísticas é trabalhar pela uniformidade, em benefício 

do mito da unidade, com prejuízos incalculáveis para a multiplicidade das formas de 

compreensão da vida. 

Com essa constatação de do autor, compreendemos a necessidade de mostrar aos estudantes 

a própria língua, com um novo olhar para sua constituição e singularidade. 

Dentre as práticas de ensino da gramática tratadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), por exemplo, não há o descarte dos fenômenos de variação linguística, como propõe Vieira 

(2017), tampouco é dispensável o ensino metalinguístico, mas todas essas atividades devem estar 

associadas a práticas de linguagem, vislumbrando-se o “uso da língua Portuguesa como instância 

produtiva, de modo a constituir área relevante para o aluno não só na escola, mas em qualquer esfera 

de sua vida pessoal e profissional.” (VIEIRA, 2017, p. 301). 

Conforme Bortoni-Ricardo (2009) os educandos já dominam os registros ou estilos informais 

da língua, portanto cabe à escola realizar o trabalho da análise linguística através dos fatos da língua 

que são diferentes nas modalidades oral e escrita, aproveitando isso para ser a força motriz da 

pedagogia da língua portuguesa no Brasil. 

Esta ação reflexiva sobre a variação existente na própria língua no âmbito escolar permite que 

o estudante enxergue as variedades, inclusive a sua e, ao mesmo tempo “seja capaz de conviver com 
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todas as outras”. (CALLOU, 2013, p. 27). Através da consideração da autora, entendemos que neste 

espaço se inicia o processo da construção do respeito. 

 

3 O gênero letra de canção e a canção nordestina de Luiz Gonzaga 

 

Como afirma Marcuschi (2010), os gêneros estão totalmente associados a nossa vida cultural 

e social. Segundo o autor, “caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e 

plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e atividades socioculturais [...]”. (MARCUSCHI, 

2010, p. 19). Assim, compreendemos que esta maleabilidade advém da necessidade de comunicação 

construída pelo próprio ser humano.  

Sua constituição perpassa o âmbito escrito abrangendo também a oralidade, haja vista que 

nossa comunicação se dá através de textos, além disso, não se limita a um número, sendo possíveis 

infinitas realizações. 

Vale salientar que os gêneros não seguem necessariamente normas que postulam a gramática, 

carregando consigo as variações linguísticas inclusive no âmbito da morfossintaxe, como, por 

exemplo, nas letras de canções. 

O gênero letra de canção é definido por Costa (2010), como:  

[...] a canção é um gênero híbrido, de caráter intersemiótico, pois é resultado da conjugação 

de dois tipos de linguagens, a verbal e a musical (ritmo e melodia). [...]. De qualquer maneira, 

pode-se arriscar que certamente a canção não é nem exclusivamente texto verbal, nem 

exclusivamente peça melódica, mas um conjugado das duas materialidades. (COSTA, 2010, 

p. 118, grifos do autor). 

A partir dessa definição compreendemos que a canção não é estruturada apenas por um texto, 

mas a partir da relação dele com melodia resultando nessa construção harmoniosa e apreciada por 

muitas pessoas, estando presente em todas as esferas sociais desde muito tempo.  

As canções estão acessíveis a todos, representam a expressão cultural de um povo e também 

é comum que sejam compostas de variantes linguísticas. As canções regionais, por exemplo, podem 

favorecer o ensino nesta perspectiva, tais como as canções típicas da cultura nordestina, como, por 

exemplo, o baião, que além de significar a cultura a partir de um ritmo, contém em sua temática o 

retrato das vivências de um povo.  

Luiz Gonzaga consagrou este ritmo e é considerado por Albuquerque Jr. (2011) o 

preconizador da música nordestina. Nas suas canções, ele retrata o Nordeste e evidencia sua cultura 

dando à música um caráter nacional. O baião é um ritmo originado pelo “dedilhado de viola ou a 

marcação rítmica feito em seu bojo pelos cantores de desafio entre um verso e outro, também 

conhecido como baiano, vai ser fundido com elementos do samba carioca e de outros ritmos urbanos 

que Gonzaga tocava anteriormente.” (ALBUQUERQUE JR., 2011, p. 175). 
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Ainda segundo o autor, Gonzaga canta o espaço do Nordeste, mas desenha especial e 

geralmente, o sertão, retratando a seca, os êxodos, até mesmo as raras chuvas, a religião e tudo que 

dá significado ao povo que o especifica como pertencente a tal espaço social.. 

A música que sempre esteve arraigada em seu contexto social faz Luiz Gonzaga cantar não 

somente o espaço sertanejo, mas significar o homem dessa terra através da língua. 

 

4 Procedimentos Metodológicos 

 

Este trabalho de pesquisa teórico-analítica está centrado nas letras de canções com a temática 

referente ao Sertão Nordestino, do cantor e compositor Luiz Gonzaga, a partir da perspectiva 

qualitativa, tendo em vista que neste tipo de pesquisa o mundo e o sujeito estão indissociáveis e, nesse 

sentido, o material é interpretado de modo contextualizado, não se pautando numa abordagem 

estatística, a fim de que sentidos sejam construídos, e como dizem Prodanov e Freitas (2013), o 

processo é mais importante que o produto. 

Sob o ponto de vista dos objetivos, esta pesquisa irá descrever os fenômenos da variação 

morfossintática presente nas letras de canções, discutindo sobre o ensino deste tipo de variação no 

âmbito do ensino-aprendizagem, além disso, explicaremos a ocorrência desses fenômenos pautados 

no procedimento bibliográfico, em abordagens teórico-descritivas da Sociolinguística, que servem de 

base para o estudo em questão. 

Para tanto, selecionamos algumas canções interpretadas por Luiz Gonzaga, para fazer parte 

do nosso corpus de análise “Alvorada Nordestina”, “Sequei os olhos” e “Vozes da Seca”. Ambas as 

canções entoadas podem ser encontradas em sites na internet, como por exemplo, no YouTube 

(https://www.youtube.com/) e no site Forró em Vinil (http://www.forroemvinil.com/). 

É importante enfatizar que apenas algumas ocorrências de variação nas canções serão 

pontuadas, principalmente aquelas que podem ser conhecidas como traços de um povo, de uma região 

do Brasil, traços típicos que formam o português brasileiro. 

Na internet há também disponibilizado, em diversos sites, as letras de canções escritas, porém 

existiu a necessidade de ouvi-las, através dos sites acima mencionados, com a ferramenta dos fones 

de ouvido para a realização da transcrição, objetivando a verificação mais precisa dos fenômenos de 

variação a que nos propomos estudar. 

Diante disso, assumiremos uma postura respeitosa no trato das canções entoadas por Luiz 

Gonzaga destacando sua pluralidade sociocultural, uma vez que, se a música estivesse na língua 

considerada padrão não carregaria consigo traços linguísticos do povo nordestino marcando sua 

identidade. 

 

https://www.youtube.com/
http://www.forroemvinil.com/
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5 Resultados e Discussões 

 

A letra de canção “Alvorada Nordestina” foi interpretada por Luiz Gonzaga no disco Eu e 

meu Pai (1979) pela RCA, cuja autoria pertence a Orlando Silveira e Dalton Vogeler. O título desse 

álbum segue como uma homenagem ao seu pai Januário, que faleceu em 1978. 

Nela encontramos alguns fenômenos de variação morfossintática, como a ordem dos clíticos 

pronominais e a forma “a gente” no quadro dos pronomes pessoais como uma forma concorrente para 

o “nós”. 

Um dos fenômenos que pudemos destacar no contexto da colocação pronominal é a posição 

do clítico pronominal átono se, que na canção acontece quatro vezes na forma proclítica, ou seja, há 

uma preferência pela posição do clítico antecedido ao verbo. 

Essa ocorrência está presente no falar da região Nordeste, mas também podemos dizer que é 

a colocação preferida em todo o Brasil (VIEIRA, 2013), apresentando diferença do português 

europeu, assim caracterizando-se, uma variante tipicamente brasileira. Conforme Vieira (2013, p. 

123) este fenômeno deve ser visto e estudado como um fato “interdisciplinar”, posto que é 

considerado como fato sintático, porque lida com organização das palavras, também morfológico, 

por se tratar de uma categoria pronominal que se caracteriza com o afixo, e também fonético, uma 

vez que o clítico é um elemento átono e se alicerça em outros vocábulos para a constituição de um só 

vocábulo fonológico. 

Nessa canção especificamente a partícula, se é classificada como pronome pessoal oblíquo 

átono reflexivo, que de acordo com Bechara (2009, p. 176) a reflexividade é a mudança da 

transitividade da ação do verbo, isso significa que ação expressa pelo verbo “reverte-se à pessoa do 

próprio sujeito (ele é ao mesmo tempo, agente e paciente).”. 

Tal disposição pronominal acontece nas seguintes orações: “Lua se escondeu”; “Todo do 

campo se acendeu”; “Lua se esconder” e em “Quando o sol também se for”.  

Na letra “Alvorada Nordestina” observa-se que há uma fuga para os critérios estabelecidos ao 

uso da próclise, uma vez que ela deve ser usada dentre outras normas, de acordo com Bechara (2009, 

p. 588-589), aos verbos flexionados em oração subordinada, aos verbos modificados por advérbios, 

sem pausa, ou depois de palavras com sentido negativo. Também deverá estar procliticamente aos 

verbos nos tempos futuro do presente e futuro do pretérito (condicional), aos verbos flexionados em 

orações introduzidas por palavra interrogativa ou exclamativa, e não podemos deixar de mencionar 

que nossa gramática desautoriza iniciarmos os períodos com pronomes átonos.  

 Diante disso, observamos a recorrência da colocação pronominal na letra da canção 

“Alvorada Nordestina” como uma escolha para a manutenção sonora conforme diz Bechara (2009), 

baseado principalmente no estudo de Said Ali, o qual considerou a perspectiva fonética-sintática 
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referente ao assunto de colocação pronominal. Nesse caso, esta opção favorece a harmonia da música, 

mas também reflete o falar do brasileiro, então é imprescindível que cesse o pensamento de que “a 

colocação brasileira é inferior à que os portugueses observam [...]” (BECHARA, 2009, p. 587), 

porque, citando Said Ali, a nossa pronúncia ou falar espontâneo é diferente da pronúncia lusitana. 

Nesta canção também há a migração da forma “a gente” para o quadro dos pronomes pessoais. 

Segundo Lopes (2013), tal expressão, considerada agora pronome, acarretou grande impacto nos 

estudos dos níveis gramaticais. O pronome a gente tem sua base no substantivo gente aproximando-

se, por exemplo, da forma povo ou multidão, e ainda podia estar representada no singular ou plural, 

caracterização que foi perdida com o passar do tempo. A forma a gente tem como possibilidade 

combinatória o singular, ou seja, a concordância se mantém como 3ª pessoa do singular, mas o sentido 

admite a adição do falante, já que equivale a substituição pelo pronome nós, correspondente à 

primeira pessoa do plural. 

Segundo Lopes (2013, p. 108) a forma a gente permaneceu com o traço de 3ª pessoa, porque 

manteve sua relação com verbos em P3, mas sua representação semântico-discursiva inclui o falante. 

Os manuais didáticos dificilmente tratam sobre a entrada do a gente no quadro pronominal, 

apesar de ser um fenômeno comum, principalmente na linguagem coloquial, conhecida se não por 

todos, pela maior parte dos falantes do português brasileiro. 

Vejamos o seguinte trecho da canção: 

“Mais um dia raiou enfim 

E a esperança vem renascer em mim 

Ver meu campo florir 

As aves cantando  

E a gente a sorrir” 

Na sentença “As aves cantando e a gente a sorrir”, notamos a utilização do pronome com 

valor nominativo, ou seja, representa o sujeito da oração. Além disso, atentamos que diferentemente 

da oração anterior o verbo está no infinitivo. 

Tal opção, através do trecho da música, nos faz perceber que a escolha pelo verbo na forma 

infinitiva favorece o ritmo música mediante a rima com o vocábulo florir.  

A canção “Sequei os olhos” introduziu o disco 70 anos de sanfona e simpatia é introduzido 

com a canção “Sequei os olhos”, cuja autoria é de Luiz Gonzaga e João Silva. Segundo o Dicionário 

online Cravo Albin da Música Popular Brasileira esta canção retratou a seca que aconteceu entre os 

anos de 1979 e 1983 no Nordeste. 

Nela, é possível encontrarmos notamos um alto índice de variações nos níveis fonético-

fonológicos que acarretam outras mudanças morfossintáticas ou ainda morfofonológicas.  

Começando pelo primeiro verso da música (“Sequei os óio de tanto o céu oiá”), temos 

inicialmente uma variação da palavra olhos, através do fenômeno da despalatalização, seguido do 

iotacismo, com a troca do <lh> por <i> ou para semivogal equivalente: olhos > óio. Além disso, 
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ocorre o fenômeno da apócope que se caracteriza pela queda de um fonema no final de um vocábulo. 

O mesmo acontece no verbo olhar que passa a ser oiá. 

 Segundo os autores Coelho et al. (2010, p. 54), o fenômeno da despalatalização é bastante 

comum no português brasileiro e ainda consideram que tal variação acontece a partir da aproximação 

da articulação da palatal /λ / e da semivogal /y/.  

Além dessa mudança na forma da palavra, notamos a queda do –s em óio, que, apesar de ser 

uma alteração apenas fonética, implica na falta de concordância nominal, já que o determinante da 

palavra está no plural.  

No excerto “Sequei os óio de tanto o céu oiá” não acontece o que Bechara (2010) aponta como 

concordância de palavra para palavra, quando há só uma palavra determinada em que o determinante 

irá para o gênero e o número da palavra determinada, isso significa a ausência de concordância.  

O mesmo acontece em outro trecho da canção: 

“Eu tenho pena de vê os meus bichinho 

Cada vez mais ficando naniquinho” 

No trecho acima, observamos a falta de concordância expressa no substantivo bichinho e no 

adjetivo naniquinho, quando, segundo o que prescreve a gramática, deveriam concordar com o 

determinante. 

Essa mesma variação está presente na canção “Vozes da seca”, a qual foi elaborada por 

Gonzaga, e por seu parceiro musical Zé Dantas em 1953 decorrente do acontecimento da seca neste 

mesmo ano, de acordo com Albuquerque Jr. (2011, p. 178). 

Observemos os trechos e os termos em destaque: “Livre assim nóis da ismola, que no fim 

dessa estiagem/ Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa coragem” e já no final da canção “Como 

vê nossos distino mercê tem na vossa mão”. No caso, observamos a ausência da concordância 

nominal em juru e distino. 

Muitos estudos sociolinguísticos acerca da concordância nominal têm sido realizados e 

conforme Santos (2010, p. 19) a regra existente para a concordância nominal entre os sintagmas 

nominais (SN) é considerada como uma regra variável, que se aplica ou deixa de ser aplicada, devido 

à atuação de fatores, inclusive linguísticos, como por exemplo, a posição que o elemento determinante 

ocupa no SN. 

Coelho et al (2010, p. 60) também apresentam a questão da saliência fônica, considerando que 

a marcação do plural é favorecida em oposições mais salientes fonicamente entre singular/plural, já 

que são mais perceptíveis, como por exemplo os anéis/os anel. 

Ainda segundo Brandão (2013, p. 64) nas formas onde a saliência fônica é menos marcada 

entre a forma singular e plural presente apenas no morfema que representa o número, como em 

filho/filhos, é mais passível a não apresentar a marca de número, logo é possível não acontecer a 

concordância. 
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Sem nos dedicarmos a apresentação dos resultados de trabalhos sociolinguísticos, observamos 

que em ambas as construções linguísticas, o apagamento acontece da direita para a esquerda no SN, 

que segundo Coelho et al. (2010, p. 59), é quase improvável que um falante do português deixe de 

marcar o plural no determinante e marque nos termos determinados, como, por exemplo: a menina 

bonitas/ a meninas bonitas. 

Enfatiza Brandão (2013) a necessidade de um ensino que se ampare no “bem linguístico” que 

o aluno já dispõe a fim de que ele desconstrua a necessidade de substituí-lo pela norma considerada 

privilegiada, além disso, a autora ressalta que a variedade de prestígio não deve ser deixada de lado, 

mas abordada com bom senso. 

Especialmente no caso da concordância nominal, dentre os procedimentos citados para a 

abordagem deste assunto, a autora revela que demonstrar aos alunos os diferentes padrões da 

aplicação da concordância, ou demonstrar as situações de cada uso pode gerar uma consciência da 

própria língua combatendo o preconceito e também proporcionará ao estudante a facilidade de fixar 

e compreender as normas que não fazem parte da sua realidade linguística. 

Nesta canção há também o fenômeno da ausência de concordância verbal que pode ser 

observada nos seguintes excertos: “Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiagem/ Lhe 

pagamo inté os juru sem gastar nossa coragem” e em “Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo 

neste chão”. 

Se observarmos, a ausência de concordância se deu a partir da queda de fonemas, como o –s 

da palavra pagamos e da desinência –mos do verbo pensamos. Assim, este fenômeno fonético 

caracterizado como apócope implicou na falta de concordância. No caso da primeira palavra, o 

fenômeno é apenas fonético, já no caso da segunda palavra a alternância é considerada morfêmica, 

porque –mos é uma desinência verbal que indica a primeira pessoa do plural, assim, considera-se, 

conforme Coelho et al. (2010) uma variação morfofonológica.  

A concordância verbal ocorre, de acordo com Bechara (2009, p. 543) a partir da relação entre 

sujeito (e às vezes predicativo) e o verbo da oração verificada em número e pessoa. Há alguns critérios 

postulados pela gramática, como por exemplo, quando a oração apresenta apenas um sujeito, sendo 

ele simples e singular, obrigatoriamente o verbo deverá ir para o singular mesmo que seja coletivo, 

se houver mais de um sujeito o verbo deverá ir para o plural. 

No caso destas canções especificamente, a não ocorrência de concordância se dá em 1ª pessoa 

do plural. No primeiro observamos apenas a queda do –s, indicativo de plural na palavra pagamo, já 

no segundo trecho observamos a queda de toda a desinência verbal –mos, a qual indica a pessoa verbal 

da palavra pensa. 

De acordo com Vieira e Freire (2014, p. 85) a concordância verbal “constitui traço fortemente 

associado à pressão da ‘norma culta’ de modo que não realizar as marcas canônicas de número acaba 
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por desqualificar o usuário da língua”, isso significa que ainda há prestígio para as construções 

linguísticas empregadas conforme a gramática normativa, mesmo diante das pesquisas em que se 

percebe uma crescente variação, neste caso de ausência de concordância.  

No que diz respeito às construções, ambos os verbos (pagamo e pensa) possuem seus 

respectivos sujeitos próximos, que neste caso é o nóis, e mesmo assim houve a ausência de 

concordância.  

Diante das considerações de Vieira (2013), compreendemos o que pode condicionar a 

ausência de concordância e no que diz respeito ao âmbito do ensino, a autora demonstra a importância 

de a concordância ser ensinada, servindo assim de meio para o aluno construir um raciocínio sobre 

sua língua, sem desconsiderar as variantes, mas de modo que o estudante reconheça essas formas e 

seja capaz de utilizá-las.  

 

Considerações finais 

 

Discutimos ao longo do trabalho acerca da variação linguística do nosso português, refletida 

nas letras de canções interpretadas por Luiz Gonzaga, tencionando observar as variações no nível 

morfossintático, considerando também a interface com nível fonológico, além de, de certo modo, 

direcionar a abordagem destes fenômenos no âmbito do ensino de Língua Portuguesa. 

Através do estudo foi possível perceber a presença das variações morfossintáticas presentes 

nas letras de canções nordestinas interpretadas por Luiz Gonzaga. Constatamos também que tal 

abordagem pode ser realizada a partir de um gênero textual, no caso as letras de canções, que podem 

assumir o caráter de texto escrito, mas também são tecidas a partir de traços presentes na oralidade 

servindo como aporte para o docente, principalmente porque a canção permeia nas diversas camadas 

sociais, além de poder gerar uma consciência morfossintática, quando estes fenômenos são 

destacados aos estudantes favorecendo na aprendizagem da língua a partir das variantes. 

Salientamos ainda que este trabalho visa contribuir com todas as discussões já existentes no 

contexto da escola, almejando um novo olhar sobre a o ensino de variação, ou ainda reforçar que se 

trata de uma necessidade durante as aulas de Língua Portuguesa. Ainda demonstramos a relevância 

de novas discussões e a concretização deste tipo de abordagem na sala de aula. 

No que tange à música de Luiz Gonzaga, é possível trabalhar outros aspectos, além do viés 

linguístico, como a discussão da própria temática que constitui a música, aproximando-nos do meio 

vivencial do nordestino, caracterizado por uma cultura sertaneja, favorecendo aos estudantes uma 

completude de conhecimentos.  
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, a preocupação é investigar, na materialidade linguística, quais são as relações 

assimétricas de poder, marcadamente entre homens e mulheres. Acreditamos na perspectiva de que 

muitas dessas relações são embasadas em ideologias patriarcais e materializadas através do discurso 

em textos os mais diversos, inclusive os cotidianos e mais populares brasileiros, como as canções 

populares.  

Por isso, promovemos uma análise sociocultural de canções populares. Para tanto, 

apresentamos uma análise de duas músicas populares brasileiras, a saber: “Lala” e “Tombei” ambas 

de Karol Konka. O trabalho analítico é  realizado a partir da perspectiva da Análise Crítica do 

Discurso (ACD) faircloughiana, aparados na teoria de Fairclough 2003, 2006; Chouliaraki e 

Fairclough, 1999 e Wodak e Meyer (2009). Além desses autores, utilizamos como suporte teórico 

Van Dijk (2008) e Viviane Ramalho; Viviane Resende (2011). 

O espaço acadêmico é, marcadamente, canônico, ou seja, prioriza as pesquisas científicas que 

possuem como objeto as produções textuais literárias e/ou de autores consagrados que já são 

reconhecidas pela crítica especializada. Sendo assim, este trabalho é necessário por dar visibilidade a 

um segmento cotidiano, as músicas populares, especialmente de autoria feminina, e a um gênero 

musical igualmente popular, mas marginalizado, o funk. 

Para isto, seguimos os cinco “passos” da análise do discurso que foram caracterizados por 

Chouliaraki e Fairclough (1999) e Fairclough (2003, 2006). Para análise da materialidade linguística 

da qual emanam os conflitos socioculturais, dividimos nosso objeto de pesquisa em 3 segmentos 

temáticos demarcados na letra da canção, a saber: superioridade, força/consciência e sedução. Dessa 

forma, investigamos a materialidade linguística para delinear as relações hegemônicas de poder, 

marcadamente de gênero: homem e mulher. 
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Estruturalmente, nos organizamos em 3 capítulos. No primeiro, Seção de referencial teórico, 

apresentamos os autores que nos fundamentamos teoricamente para realizar a pesquisa. No segundo, 

Metodologia, explicamos quais são e como são usados os procedimentos metodológicos. No terceiro, 

Análises e discussão, nos debruçamos sobre a materialidade linguística e mostramos os resultados 

encontrados a partir da análise do corpus e discutimos sobre os dados adquiridos. Ao final, 

apresentamos as considerações finais.  

 

1. Referencial teórico 

 

Esta pesquisa tem por aparato teórico central as perspectivas da Análise Crítica do Discurso 

– ACD, marcadamente, de linha faircloughiana, com base principalmente, mas não exclusivamente, 

em Fairclough ([1995] 2001, 2003, 2006) e Chouliaraki & Fairclough (1999). Assim, é necessário 

entender que, para esses autores, um analista do discurso precisa refletir sobre a mudança social, ou 

seja, compreender como se dá o processo de naturalização de ideologias vigentes que são refletidas 

nos e pelos textos/discursos. 

Para Chouliaraki & Fairclough (1999), os discursos/ textos são embasados em práticas sociais 

e expressam ideologias, crenças, comportamentos e relações de poder. Dessa forma, é possível 

afirmar que os grupos sociais possuem cada um o seu posicionamento ideológico e agem para que se 

tenha a manutenção deles. Isso faz com que as relações assimétricas de poder sejam inerentes à 

estrutura social, mas é preciso esclarecer que, ainda que tenhamos processos hegemônicos, 

consensuais, havendo assimetria, há conflitos.  

Por isso, os autores afirmam que, dos discursos emana, sempre, pelo menos um problema 

social complexo, geralmente, naturalizado pela sociedade. Por naturalizados, entendemos 

comportamentos cotidianos, seja em aspectos verbais, seja em aspectos comportamentais. Traduzidos 

em textos, crenças e valores sociais, são  

 
Problemas sociais complexos para os quais é necessário desenvolver ou aplicar teorias e 

métodos complexos de várias disciplinas, e ao mesmo tempo, deve-se satisfazer os critérios 

sociais mencionados acima – tal como ser relevante para dominados. (VAN DIJK, 2008. p. 

17) 

 

Para com essa perspectiva, a ACD entende e defende que as ações de um grupo social ou de 

um indivíduo são constituídas por práticas sociais que são formadas por momentos da prática, a saber: 

discurso, atividade material, relações sociais e fenômeno mental. Esses momentos se relacionam a 

partir da internalização e da articulação de textos e discursos em situações comunicativas cotidianas 

e, também, em textos os mais diversos, inclusive os de entretenimento como as músicas aqui 

analisadas.  
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Por isso, um aspecto basilar de nossa análise é entender que o discurso presente em todas as 

situações comunicativas, expresso através da materialidade linguística é uma prática social. E, dessa 

forma, reflete tanto o grupo como  os problemas sociais desse grupo. 

Nas análises realizadas sob a perspectiva da ACD faircloughiana, há uma necessidade de 

verificação das conjunturas, que são: “conjuntos relativamente estáveis de pessoas, materiais, 

tecnologias e práticas” (CHOULIARAKI E FAIRCLOUGH. 1999, p. 22 apud RESENDE; 

RAMALHO. 2004, p. 295). Em outras palavras, o analista do discurso contesta em sua análise as 

falhas existentes nas estruturas hegemônicas responsáveis pelo rompimento ou manutenção da 

estrutura em vigência, a hegemonia. 

Para Gramsci (1998), a hegemonia é uma forma de dominação legitimada entre grupos sociais. 

Sob essa ótica, o grupo dominado concede ao grupo dominante um poder que fará com que a 

sociedade funcione. O problema a ser analisado não é a relação de poder consensual, pois esta existe 

para proporcionar harmonia na sociedade. Ou seja,  temos hegemonia como: “uma questão de 

fechamento de práticas e redes de práticas destinado a ser rompido porque o social é por natureza 

aberto” (FAICLOUGH E CHOULIARAKI. 1999, p. 25 apud RESENDE; RAMALHO. 2004, p. 

195). 

Dessa forma, a preocupação da ACD é verificar, à luz da razão, a relação de poder, ainda que 

aparentemente harmônica, que existe entre os grupos sociais durante as práticas sociais, pois esta 

relação é legitimada e naturalizado pela própria sociedade e, desnaturalizando-a, podemos enxergar 

as assimetrias e buscar igualdades. Investigamos os processos discursivos que, na materialidade 

linguística, refletem o abuso de poder do grupo dominante. Para Van Dijk (2008, p. 10) o abuso de 

poder é caracterizado como: “Formas de dominação que resultam em desigualdade e injustiça 

sociais”. Portanto, o poder não deve ser considerado como aspecto negativo em uma sociedade, isso 

só deve ocorrer quando houver o abuso de poder e que proporcione a um dos lados envolvidos más 

consequências. 

 

2. Metodologia  

 

Para re alizar esta pesquisa, utilizamos alguns procedimentos metodológicos, entre eles o cinco 

“passos” apresentados por Chouliaraki e Fairclough (1999), a saber: 

 

ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO 

1- Enfatizar um problema social de aspecto semiótico. 

2- Identificar os obstáculos vinculados ao problema, analisando-se 

   2.1-  A rede de práticas em que está situado 
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   2.2- A relação da semiose com as práticas envolvidas  

   2.3- O discurso interdiscursiva, linguística e semioticamente analisado 

        2.3.1- Estruturalmente (Ordem do discurso) 

        2.3.2- Interacional e textualmente.  

3- Verificar se a rede de práticas precisa do problema. 

4- Identificar maneiras de suplantar os obstáculos. 

5- Refletir criticamente a respeito das etapas anteriores. (1-4) 

Figura 1 Resumo dos passos analíticos em ACD (Chouliaraki; Fairclough, 1999, adaptado) 

 

Para facilitar a análise, usamos o recurso da topicalização como defendido por Jubran (2006) 

dividimos as músicas “Lala” e “Tombei” em três tópicos discursivos: superioridade, força/ 

consciência e sedução. Dessa forma, analisamos a materialidade linguística desse corpus e 

verificamos como se dá a relação assimétrica de poder, que neste caso, ocorre entre os gêneros 

masculino e feminino.  

 

3. Resultados e Discussão 

 

A partir dos “passos” analíticos da teoria faircloughiana, podemos apresentar, em sequência, os 

resultados que encontramos ao seguir o método da ACD.  

 

3.1- Enfatizar um problema social de aspecto semiótico 

 

      Nas músicas analisadas, temos como tema o reconhecimento da mulher como um ser poderoso 

em diversas práticas sociais, inclusive no sexo, o que se contrapõe ao discurso hegemônico de 

superioridade masculina. É nesse discurso hegemônico que surge o nosso problema: o tradicionalismo 

e o arvoramento do homem sobre a mulher e seu papel social. Nesse discurso hegemônico, ignora-se 

que a figura da mulher diante da sociedade está passando por uma transformação, que os movimento 

sociais a postulam com um papel relevante em que deixa de ser submissa à figura masculina e busca 

uma igualdade de direitos.  

      É importante esclarecer que o problema social incitado pela dominação masculina e tentativa de 

manter a submissão feminina não nega apenas que a mulher tenha reconhecimento do seu poder, mas 

também nega os valores igualitários entre os gêneros, sendo necessário, que ela lute para ter seu 

espaço.  

 

3.2 Identificar os obstáculos vinculados ao problema, analisando-se 

 

Para alcançar este objetivo com êxito realizaremos vários outros “passos”, este tópico é dividido 

em subtópicos, são eles:  
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3.2.1 A rede de práticas em que está situado 

 

Neste momento, compreendemos como é construída a relação assimétrica de poder que existe 

entre os gêneros feminino e masculino, que se dá por um fator histórico, pois durante muitos anos a 

mulher foi educada para atender as necessidades dos homens e suplantar todas as suas próprias 

necessidades, anulando-as. Aspectos da vida como o sexo, por exemplo, para elas não era visto como 

passível de haver uma satisfação própria ou mesmo mútua, mas sim dar prazer ao homem.  

Além disso, podemos apontar a naturalização da prática social que afirma que mulher deve depender 

financeiramente e socialmente da figura masculina, ou seja, deve estar e permanecer submissa ao 

homem. Esta prática, está impregnada tanto na mente masculina como na feminina, pois sabe-se que 

ainda há pessoas que defendem os valores patriarcais que afirmam que o papel da mulher é restrito a 

ser dona de casa e genitora.  

 

3.2.2 A relação da semiose com as práticas envolvidas  

 

  Neste “passo”, verificamos aspectos socioculturais para observar e compreender como os 

sujeitos sociais entendem as práticas apontadas no tópico anterior. A sociedade tem conseguido 

romper aos poucos com os preconceitos existentes em relação à mulher. Surge o conceito de 

empoderamento feminino, fruto das lutas por espaço e igualdade, que passa a alcançar todos os 

ambientes sociais e ganha, atualmente, o cotidiano, com o que é cada vez mais aceito. Com isso, cria-

se uma nova prática social. 

É possível comprovarmos que a mulher reconhece seu poder em algumas situações, que está 

rompendo com os dogmas patriarcais e quebrando tabus, como o ato sexual, por exemplo, que é 

abordado no discurso que analisamos. A ênfase é dada por ser um tabu enraizado e que ocorre até os 

dias de hoje, pois o ato sexual era visto mais como uma forma de satisfação masculina do que 

feminina e, em alguns casos, até se pensa na reprodução da espécie como foco.  

 

      3.2.3 O discurso interdiscursiva, linguística e semioticamente analisado  

 

Ao interpretar a relação de um discurso com outros, e com as práticas sociais em que se 

inserem, é preciso perceber que não há um discurso original. O discurso sempre se origina das 

relações que estabelece com outros tantos discursos que permeiam a vida em sociedade. 

Considerando esse aspecto, percebemos que a materialidade desse discurso não se originou 

recentemente, nem por um grupo especifico, mas sim a partir de vários fatores históricos, sociais e 

econômicos que ocasionam a partir de práticas sociais naturalizadas, uma formação ideológica sem 

data de início certa, mas com diversos prejuízo para as mulheres.  



 

638 

No discurso analisado é percebido o empoderamento feminino que foi constituído, ao longo dos anos, 

a partir de revoluções, das lutas entre as classes em busca da igualdade de direitos. Percebe-se também 

que a materialidade linguística, no corpus analisado, é incisiva, promove com recorrência a 

valorização, igualdade de direitos e poderes das mulheres. O discurso reflete o posicionamento social 

(ideologia) do grupo que defende a simetria de poder entre os gêneros. 

 

       3.2.3.1 Estruturalmente  (ordem do discurso) 

 

As relações de poder ocorrem a partir da união das práticas discursivas com as manifestações 

de poder inerentes à própria vida em sociedade. 

No discurso analisado, percebe-se que o poder é materializado a partir da figura feminina e expressa 

uma luta contra a ideologia patriarcal, que marca as relações assimétricas entre os gêneros, dessa 

forma, busca promover uma sociedade mais igualitária.  

Verificamos discursivamente nas duas músicas, uma mulher empoderada, que busca romper 

com os dogmas que privilegia um gênero em detrimento do outro, que não precisa enquadrar-se nos 

padrões que regem a sociedade machista, pois domina suas ações, não deixa as regras patriarcais 

controlar suas decisões. Constatamos, esse aspecto através da análise da materialidade linguística. 

 

     3.2.3.2 Interacional e textualmente 

 

Na realização deste “passo”, a análise da materialidade linguística propriamente dita, de onde 

efetivamente emergem as concepções de mundo, crenças, valores e, especialmente, a hegemonia, 

optamos por dividir as músicas populares em três tópicos discursivos, a saber: superioridade, força/ 

consciência e sedução. Demonstraremos  como ocorre a manifestação discursiva  nas duas músicas, 

chamaremos a música Tombei de M1 e a música Lalá de M2.  

No  primeiro tópico, denominado superioridade, em M1 e M2 temos demarcado um discurso feminino 

de força e superioridade. As ações e regras da relação são ditadas pela figura feminina, cabe ao 

homem obedecer, a mulher não permite que as suas próprias vontades sejam anuladas.  

Vimos isso em M1 nos seguintes trechos: 

“... eu mandei ajoelhar Fazer um lalá por várias horas” O poder feminino é materializado através 

do verbo “mandar” que indica ação, ordem. Ao determinar que ele se ajoelhe, coloca-se em posição 

superior, a mulher ordena e se define como sujeito da ação. Há uma determinação de que ele faça 

sexo oral, o que se confirma textualmente com “lálá”, referência ao movimento da língua durante o 

ato. Os papéis estão invertidos, temos a mulher em dominação, inclusive tendo o homem “ajoelhado” 

para satisfazer o desejo dela, o que constitui uma nova ordem do discurso cuja base é a inversão de 

papéis que aponta para o poder feminino. 
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“O que me anima é a habilidade na lambida Malícia, muita saliva enquanto eu queimo uma 

sativa.” A mulher neste momento mostra que adquiriu força e poder, pois deseja ter duas formas de 

prazer, ambas que eram restritas de acordo com as leis morais aos homens, a primeira o ato sexual 

oral e a segunda o efeito ocasionado pelo uso de cannabis.  

“Lá lá lá, me lambe lá Lá lá lá, me lambe, me lambe, me dê uma lambida lá” O poder dela se 

materializa neste trecho com o uso dos verbos no imperativo.  Sendo este o refrão, a repetição do “lá” 

enfatiza o local, que é o órgão sexual feminino, e faz referência ao movimento durante o sexo oral. O 

uso do imperativo reafirma a ideia do verso anterior que não é só os homens que podem receber o 

sexo oral. Note que há diretrizes de como fazê-lo: “dá um jeito, se ajeite” “se deite”. E uma 

afirmação de seu direito: “se eu quero, respeite”.  

Por sua vez, em M2, temos: 

“Então, bota esse som no talo”; “Faça o que eu falo”; “Se retire, pode ir”. Há uma ruptura com 

o tradicionalismo, pois a mulher deixa de obedecer às ordens do homem e passa a dar ordens. Mais 

uma vez, afirma-se que há o poder feminino quando a figura feminina avisa que tem que ser do jeito 

dela e se ele não tiver a capacidade de matar seus desejos, ou seja, não for competente durante o ato, 

será dispensado. Nesses trechos o modo verbal, imperativo, marca o poder e a superioridade 

femininos.  

“Se quiser conferir, vem cá, pra ver se aguenta Miro muito bem enquanto você tenta”. Aqui, 

percebe-se o desafio da mulher ao questionar o homem “ver se aguenta”,marca uma premissa de que 

há dúvidas quanto a sua competência: ela olha enquanto ele tenta. Trata-se de um esclarecimento de 

que ela pode ser melhor que ele durante a relação, assim quebra um dos principais dogmas patriarcais, 

que é restringir a  prática sexual e a capacidade de sentir prazer ao homem.  

 “Curvem-se, encostem os lábios na flor Quebra esse tabu, isso não é nenhum favor” 

Literalmente dá as ordens, e mostra a insatisfação feminina: seu prazer não é um favor prestado pelo 

homem. O objetivo não é subordinar o homem, mas mostrar que a mulher tem noção do seu valor, da 

sua força para adquirir direito à igualdade, ao respeito, ao prazer.  

 

“ enquanto mamacita fala, vagabundo sente ... Baguncei a divisão, esparramei”, é uma rejeição 

ao o jeito patriarcal. Há uma modificação do papel feminino e consequentemente, do parceiro. Não 

aceita ser submissa a ele, não se importa com a reação que ele terá, o que se constata com “Peguei 

sua opinião, 1-2 pisei”.  

 

No segundo tópico,  denominado força e consciência, reitera o anterior, mas enfatiza a 

conscientização de não ser mais submissa, de saber que pode controlar as suas vontades, de mandar 

em si. Verificamos este tópico nas duas músicas, são eles:  

Verificamos em M1: 
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“Já fico arrependida Seca, desacreditada e fria Desse jeito desanima” .“Quero ser bem 

atendida” Verifica-se uma mulher que sabe seus gostos sexuais, que reconhece um homem 

incompetente, que tem consciência de que não quer esse tipo de pessoa para ela, pois quer ser saciada. 

“Bem atendida”, além de dar a noção de ser satisfeita, coloca o homem em situação novamente 

inferior, é ele quem a atende, como um serviçal, que, se for incompetente a desanima, A 

conscientização da mulher e dos efeitos da incompetência masculina se dá pelas manifestações de seu 

próprio corpo (seca, fria) o que mostra além da sua consciência social, o conhecimento de si física e 

emocionalmente.  

 “Nem vem, sou apenas mais uma com experiência e sabe quem tem” Reitera a característica de 

empoderada, de mulher consciente, que tem experiência. Mostra que o autoconhecimento e o 

conhecimento de outras mulheres, outras com mais experiência, está sendo alcançando e que cada 

vez mais  mulheres devem demonstrar que não aceitarão um homem incompetente, porque 

reconhecem quem tem experiência.  

Por sua vez em M2 encontramos em:  

“Já que é pra tombar Tombei (bang bang) Já que é pra tombar Tombei (bang bang). “Mas vem 

sem cantar de galo Que eu não vou admitir”. A onomatopeia bang-bang remete à arma de fogo 

que, em mãos femininas, tomba o exacerbado poder masculino, o que aponta para reafirmação do 

posicionamento de que a mulher também tem suas armas, que não admite que o homem cantar de 

galo. Éa conscientização das mulheres para alcançar uma hegemonia igualitária. 

“Seu discurso não convence, só lamento (oh)” ... Também tô carregada de argumento (oh) » 

neste momento percebe-se que a mulher está tão consciente de seu poder, de argumentos, que não se 

coloca nessa situação por modismos e sim porque sabe que é necessário para transformar sua 

realidade, sua arma é o argumento, a razão e, como o discurso masculino não convence, lamenta.  

 

NO terceiro tópico, denominado sedução, a autoestima feminina brota da consciência de seu poder 

de ação, a valorização de si e proporciona a mulher um papel ativo e atuante na relação: 

Destacamos em M2: 

“Seduzi pra conferir” demonstra que faz-se necessário abordar a sedução como arma de luta e de 

controle, um passo importante na luta entre pela igualdade de gênero. A mulher deixa de ser um 

objeto de desejo e passa a comandar o desejo. Historicamente, a mulher não desempenhava esta 

função. Seduzir era coisa de “mulher da vida”, desmoralizada perante a sociedade. A inversão aqui é 

óbvia. 

 

3.3 Verificar se a rede social precisa do problema 



 

641 

Nesta etapa do método de Chouliaraki; Fairclough (1999), é preciso apontar os fatores que 

contribuem para a manutenção do problema social destacado. A partir de uma análise das crenças e 

valores sociais, podemos di\zer que a sociedade precisa que a mulher continue  submissa à dominação 

masculina e que não reconheça seus direitos de igualdade, que não reconheça seu poder, pois é preciso 

que a se mantenha a hegemonia favorável ao  masculino. Isso se dá para que sejam mantidos os papéis 

sociais e postos na administração da sociedade como um todo ao homem,  já que com mulheres que 

rompem com esse pensamento, com esse poder, o homem perderia espaço no meio social, profissional 

e familiar.  

| Nesse cenário, as mulheres controlariam a maioria dos ambientes sociais, assumiriam cargos 

no topo da hierarquia, teriam salários iguais, logo não dependeria economicamente dos homens  e 

formariam famílias na qual a base não é patriarcal e sim matriarcal, a figura do pai não seria mais 

aquela de dono do saber, mas um igual, um par a ser considerado, mas não um ser superior a ser 

obedecido.  

 

3.4 Identificar maneiras de suplantar os obstáculos 

 

Neste momento, destacamos como possíveis formas de suplantar o problema. Primeiramente, 

desenvolver políticas públicas que contribuam com a igualdade entre os gêneros feminino e 

masculino, por exemplo: nas escolas, deveriam ser promovidas campanhas de conscientização que 

mostrem que a sociedade não deve ser baseada em conceitos patriarcais, mas conceitos de igualdade 

que permitam não se diminurem as mulheres e que passem a mostrar todo o seu potencial. Campanhas 

educativas que desmistifiquem a mulher como objeto e passem a mostra-la como sujeitos que podem 

assumir qualquer papel social. 

Podemos acrescentar, a necessidade de criação de leis, punições para os estabelecimento, 

instituição ou órgão que não contrate uma funcionária, porque ela é do gênero feminino. Além disso, 

fiscalizações para verificar se há mulheres que ocupem o mesmo cargo que homens, mas que seus 

salários sejam inferiores.  

 

3.5  Refletir criticamente a respeito das etapas anteriores  

 

Nas músicas “Tombei” e “Lalá”, ambas de Karol Konka, a materialidade discursiva mostra a 

luta entre os gêneros masculino e feminino, marcadamente no ato sexual, um tabu. A discussão 

remonta, ainda que pontualmente marcada pela força da mulher no sexo, ao início do século XIX, 

quando as mulheres começaram a reivindicar o direito ao voto, ao trabalho e à educação. Atualmente, 

as lutas tem se diversificado e aumentado, e as mulheres estão conseguindo mais igualdade. O funk, 

como expressão dos direitos femininos, é marcado por gritos de mulheres em busca do 

reconhecimento de seu papel social.  
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Marcadamente, o tema das canções analisadas é a prática sexual igualitária, isto é, as canções 

apontam para que as mulheres percebam que há necessidade de igualdade numa relação amorosa e 

de deixarem de ser submissas e coisificadas pelo homem, e a passar a ter noção que devem ter suas 

vontades atendidas.  

Por fim, é observado nas músicas que a relação mulher X homem mostra uma mulher 

empoderada, consciente de suas ações, de seu poder e de sua autonomia, que defende essa igualdade 

em relação ao seu(s) parceiro(s). O homem é desmitificado, ou seja, seu status de “dono da razão”, 

unidade máxima da relação, é rompido e o preceitos patriarcais são quebrados.   

 

Considerações Finais 

 

As análises feitas a partir da perspectiva da ACD faircloughiana em textos populares amplia 

os efeitos positivos que este estudo proporciona à sociedade ao desnaturalizar  e promover o 

rompimento com as ideologias dominantes e, consequentemente, a visibilidade que dá às ideologias 

marginalizadas ou obscurecidas por ordens do discurso difusas. 

Com as músicas analisadas, foi possível perceber como o discurso feminino materializa os 

pensamentos, ações e desejos de uma mulher atual, consciente, lutadora. Além disso, como ocorre o 

gradativo rompimento com as ideologias patriarcais, mostra-se como um discurso de resistência, de 

descontentamento.  

Com nossa pesquisa, mostramos que músicas populares refletem, através do discurso, um 

rompimento com o patriarcado e uma crescente construção do empoderamento feminino. Alcançamos 

esse objetivo ao analisar a materialidade linguística, verificar e destacar que há termos usados que 

apontam para um discurso de representatividade feminina, de agentividade e de expressão de crenças 

e valores de igualdade e, em alguns casos, de superioridade. 

Dessa forma, podemos afirmar que as canções “Lala” e “Tombei”, de Karol Konka, retratam 

o comportamento de um grupo social que tem como objetivo promover mais igualdade os gêneros 

feminino e masculino, inclusive com a quebra de tabus secularmente mantidos: sexo oral, mulher que 

exige prazer, homem que é questionado quanto a sua competência etc. 

Diante disso, compreendemos como ocorre a gradativa emancipação feminina nos discursos 

populares, expressos através da materialidade linguística nessas duas canções populares. Ainda que 

essa discussão seja embrionária,. levando em consideração o corpus apresentado, é possível afirmar 

que as músicas populares retratam  comportamentos e ideologias de resistência e marcam as relações 

assimétricas de poder. Outros ritmos e outros discursos populares provavelmente se situam em outras 

relações de poder, como entre negros e brancos, por exemplo, e, entendemos, carecem de um olhar 

mais acurado da academia. 
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Introdução 

 

É por um ideal de instrumento de persuasão e luta que estabelecemos o interesse pelo signo criptológico, 

isto é, pelo vocábulo gírio restrito, pois consideramos que a gíria se estabelece enquanto um código que vai 

contra o convencional, não só cultural, mas também linguístico. A linguagem é uma ferramenta de poder 

bastante significativa, através dela os sujeitos manifestam suas vontades e desejos, discriminam e recriminam, 

incluem e excluem, agem e reagem. Deste modo, o interesse pela linguagem da comunidade LGBT106 também 

se dá pela necessidade de ressignificar os valores dessa comunidade, a mesma que é vista como marginal, 

amoral e sem virtudes somente porque foge do convencional.  

A comunidade LGBT luta por espaço e visibilidade há muito tempo. Os movimentos desse grupo, assim 

como as paradas da diversidade, ocorrem não com o intuito de menosprezar os demais sujeitos, mas como 

instrumento para buscar respeito e inclusão social. A cultura LGBT tem crescido e ganhado seu espaço, 

podemos observar isso pelas drags queens que têm ganhado destaque na música: Pabllo Vittar, Glória Groove, 

Lia Clark, Aretuza Lovi, Kaya Conky, entre outras personalidades do contexto gay, mas também na moda com 

a modelo transexual Lea T, na televisão com a apresentadora Fernanda Gentil e a atriz Nanda Costa, entre 

tantas outras celebridades e artistas. 

Esta pesquisa é uma ferramenta que se justifica enquanto empoderamento pessoal e social. Como o foco 

é a linguagem LGBT, mais especificamente as gírias, partimos de um viés variacionista, estabelecido a partir 

de fundamentos de William Labov (2008). Também fomentamos nossas reflexões a partir de estudos do 

sociolinguista brasileiro, Marcos Bagno (2007, 2009, 2014, 2015, 2017) que assim como Labov crê no caráter 

 
103 Este trabalho é um recorte do primeiro capítulo da monografia de conclusão de curso do autor desta pesquisa sob 

orientação da coautora. A referência para a consulta na integra encontra-se na bibliografia deste trabalho, SILVA (2018).  
104 Concluinte do curso de Letras – Língua Portuguesa, professor de Língua Portuguesa do ensino fundamental e médio 

pela rede particular de ensino. E-mail: andreluiz.bans@gmail.com 
105 Doutora em Linguística, professora adjunta do curso de Letras da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e do 

mestrado profissional em Letras (PROFLETRAS). E-mail: iaramartins@yahoo.com.br 
106 Atualmente, há várias siglas para indicar a constituição e a formação plural no que concerne a sexualidade na 

comunidade da diversidade. De acordo com Lau (2018), há de se pautar o uso da sigla ALGBTQI+ (assexuais, lésbicas, 

gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, queer, intersexo e mais). Todavia, iremos nos ater ao uso da sigla 

LGBT por acreditarmos na sua relevância representativa, pois o uso desta sigla centraliza e determina a temática, não 

restringindo os sujeitos a ela associados, ou seja, todos e quaisquer sujeitos que não se identifiquem com o conceito hétero 

e/ou cis, devem e podem sentir-se sujeitos representados por esta pesquisa. 
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heterogêneo que a língua possui bem como na importância dos fatores extralinguísticos para o entendimento 

de uma língua e para refletir especificamente sobre o vocábulo gírio nos valemos de postulações de Dino Preti 

(1984, 2010).  

A partir destas concepções passamos a estabelecer o caráter identitário do signo gírio e direcionamos 

nossa atenção para como a linguagem, enquanto instrumento de interação, possibilita que os sujeitos troquem 

experiências e assim também redimensionem seu arcabouço linguístico. Adiante temos a seção reórica 

 

1 Ancorando-se na Sociolinguística Variacionista 

 

A partir da perspectiva sociolinguística de cunho variacionista, pauta-se o entendimento de língua como 

uma instituição social. Bagno (2017, p. 224, grifo do autor) afirma que “[...] é incontestável que as línguas são 

o elemento mais importante de uma cultura, de uma sociedade”. Considerando a língua como um elemento 

de poder, Bagno (2017) esclarece que para a sociolinguística é impossível abordar a língua sem abordar, 

paralelamente, os sujeitos sociais que a falam e as dinâmicas sociais, culturais e políticas do espaço em que 

estes sujeitos vivem. 

É possível estabelecer uma relação entre língua/linguagem107 e sociedade, pois, segundo Paiva (2018), 

a linguagem se associa ao meio social revelando características de uma época, de uma comunidade ou de um 

grupo social, desta maneira, os indivíduos são apresentados socialmente por sua linguagem. A linguagem 

possibilita a interação dos indivíduos com o meio em que agem, nossas atividades perante a sociedade não 

passam despercebidas, nossas ações ou são espelho para um novo depreender ou nossa ação é reflexo da atitude 

de outrem.  

Desta forma, somos indivíduos sociais que interagem, isto é, sujeitos interativos e estas interações têm 

resultados para e com o meio com o qual se socializa. O fato de a linguagem possibilitar as interações sociais 

é respaldado por Bagno (2014), o linguista afirma que a 

 

[...] faculdade da linguagem é muito poderosa, porque nasce da aguda necessidade 

que nós, seres humanos, seres sociais e culturais, temos de interagir com nossos 

coespecíficos (membros da nossa mesma espécie), de aprender com eles, 

compartilhar nossas experiências e transmitir o conhecimento acumulado por nosso 

grupo social (BAGNO, 2014, p. 60). 

 

As interações sociais permitem que os indivíduos propaguem seus aprendizados e assim perpassem uns 

para os outros seus conhecimentos acumulados durante suas vivências, deste modo, os indivíduos divulgam 

socialmente tudo o que depreendem do universo social. A língua não foge deste universo, entendemos a língua 

como uma instituição que se constrói a partir de todos os falantes, não é possível excluir falantes, mas sim 

inclui-los, é a linguagem quem promove essa inclusão. Vejamos abaixo:  

 

[...] a linguagem se inscreve e circunscreve, fazendo uso da palavra, para conceder-

lhe a prerrogativa de ser e servir como território de ação e interação, configurando 

 
107 Convencionou-se atribuir o termo linguagem à capacidade geral que temos, enquanto seres humanos, de utilizarmos 

signos variados com vistas à comunicação. A língua, por sua vez, é uma noção que sugere que a capacidade de linguagem 

se atualiza em um material concreto disponível culturalmente. Assim, para efeito desta pesquisa, consideramos os termos 

linguagem e língua indistintamente. 
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processos em que a diversidade de óticas tanto condiciona quanto determina a 

descoberta dos significados e dos sentidos que lhe são possíveis [...] (MARTINS, 

2016, p. 63). 

 

Logo, a inclusão é a busca pelo próprio espaço, e ter seu espaço de (inter)ação é apropriar-se e 

empoderar-se como indivíduo social. Neste processo de ação entre ser e servir, o sujeito busca configurar-se 

dentro dos espaços que deseja atuar, incluindo-se, logo, sente-se aceito por um grupo/comunidade. É possível 

conceber que, apesar da linguagem ser ferramenta para a interatividade social, todo sujeito age e reage mais 

empaticamente com outro, desta forma, formando grupos sociais mais restritos e que podem constituir, pois, 

sua própria linguagem.  

William Labov, linguista norte-americano, é considerado o instituidor da sociolinguística variacionista. 

Labov é uma figura fortemente original e influente, pois criou grande parte do método da sociolinguística. Uma 

de suas principais ideias é de que a variação é inerente à língua, sendo não só natural, mas também necessária 

para o funcionamento da linguagem humana. De acordo com Labov (2008), os indivíduos têm seu desempenho 

linguístico analisado não como um elemento homogêneo, mas sim como uma ação heterogênea, por isso, 

compreender a variabilidade linguística é entender que os indivíduos colocam em ação fatores socioculturais 

diversos durante o processo de comunicação.   

Considerando a relação dos sujeitos sociais com a linguagem, como também considerando que a língua 

é indissociável da linguagem, entendemos que a língua é uma entidade interativa e dialógica. Para tanto, 

observemos o posicionamento abaixo:  

 

[...] entendemos que os falantes/interactantes dominam a linguagem. Mesmo que 

cada um fale a seu modo, aproximando-se ou distanciando-se da forma socialmente 

prestigiada, a comunicação se realiza. As linguagens não são uniformes, 

homogêneas, pois são resultados das práticas sociais de seus falantes – 

consideremos, pois, a heterogeneidade social (PAIVA, 2018, p. 21). 

 

 Compreendendo que não há uma uniformidade linguística e que os indivíduos agem e reagem 

comunicativamente através da linguagem passamos a perceber que é necessário entender a especificidade das 

comunidades e grupos sociais. Desta forma, faz-se justo e necessário proporcionar o respeito à diversidade 

linguística, como também entender a ideia de pluralidade que envolve qualquer língua viva. Afinal, conforme 

cita Bagno (2007), a heterogeneidade linguística tem a ver com a propriedade encantadora da língua ser 

altamente estruturada, de ser um sistema organizado e por possibilitar a expressividade informacional, isto 

através de regras diferentes, todavia igualmente lógicas e coerentes. 

  Ao analisar a língua pelo viés da variação linguística, Bagno (2007) aponta fatores que contribuem 

para a identificação dos fenômenos linguísticos, fatores estes tidos como extralinguísticos. São eles: 

Grau de Escolaridade: este fator define o acesso do indivíduo à educação, à cultura letrada, ao processo de 

leitura e escrita, este fator influencia fortemente no desempenho linguístico dos sujeitos sociais; 

Idade: a partir deste fator as variantes se posicionam de modo temporal. Desta maneira, jovens falam diferente 

de adultos, que consequentemente falam diferente de idosos; 
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Mercado de Trabalho: fator que indica a atuação profissional do indivíduo, este fator é influente na maneira 

em que o mesmo se comunica, desta forma há profissões que necessitam de um maior aparato linguístico e 

outras que minimizam este aparato; 

Origem Geográfica: este fator revela a variabilidade da língua de um lugar para o outro; 

Redes Sociais: por intermédio deste fator compreendemos que há um comportamento semelhante entre os 

indivíduos de uma rede junto àqueles que socializam com eles, ou seja, até mesmo o comportamento linguístico 

será semelhante; 

Sexo: fator que aponta o porquê de homens e mulheres fazerem usos diferentes das funções e dos recursos que 

a linguagem oferece; 

Status Socioeconômico: a partir deste fator observa-se o nível de renda capital do indivíduo, a fim de 

estabelecer se ele é baixo ou alto. 

A partir dos fatores extralinguísticos postulados acima, Bagno (2007) afirma ser possível compreender 

que a variabilidade linguística possibilita a identificação de uma comunidade, de um grupo social. Por meio 

da observação do desempenho e proficiência linguística dos falantes, é possível perceber a especificidade de 

cada grupo. A partir destes preceitos, pautamos mais uma vez a interrelação entre língua e sociedade, tendo 

em vista que a língua apresenta sua variabilidade através da ação dos falantes. 

 

1.1 Uma atividade linguística: os vocábulos gírios  

 

Bortoni-Ricardo (2004) estabelece que há atributos que também determinam a variabilidade linguística, 

são eles de ordem socioestruturais e sociofuncionais. Este atributo determina-se a partir da dinamicidade que 

ocorre por intermédio das interações sociais e aquele por fatores que determinam a individualidade do falante. 

O atributo socioestrutural constitui-se, dentre outros fatores, através dos fatores extralinguísticos, logo, a 

orientação sexual e identidade de gênero do sujeito estão atrelados à sua individualidade. Já o sociofuncional 

determina-se, de acordo com Paiva (2018), pela dinâmica que a linguagem possui dentro dos contextos mais 

específicos, a partir disto compreendemos que os indivíduos do grupo LGBT dinamizam a linguagem quando 

estão inseridos e agindo em sua comunidade de prática específica. Vejamos abaixo: 

 

Quadro 01 – conceito  

 

Socioleto 

Conforme Bagno (2007), o termo designa a 

variedade linguística de um grupo de falantes 

que compartilham de características em 

comum. 

Fonte: elaborado pelo autor deste trabalho a partir de postulados de Bagno (2007). 

 
O socioleto é o posicionamento da variedade linguística que considera os falantes imersos em grupos e 

que assumem característica sinonímicas, isto é, comuns. Desta forma, nos direciona ao grupo LGBT qual 

possui sua gíria própria. A gíria é um vocábulo que, segundo Preti (2010), está situado dentro dos tabus 

linguísticos, mais especificamente no campo da linguagem “proibida”. 
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 A gíria é o vocábulo visto como de baixo prestígio, juntamente com os “palavrões”, os vocábulos 

obscenos e etc. A gramática normativa exclui a gíria e valoriza o uso da norma-padrão. Acredita-se que a gíria 

vem a ser um léxico parasita, constituindo, pois, uma variedade estigmatizada. Para tanto, atentemo-nos à 

postulação abaixo: 

 

O estudo da linguagem erótica, como não poderia deixar de ser, situa-se no campo 

dos tabus linguísticos morais e abrange áreas sobre as quais, quase sempre e por 

motivos óbvios, se tem preferido calar, como, por exemplo, a dos vocábulos 

obscenos, a dos “palavrões” e blasfêmias, a da gíria, a do discurso malicioso 

(PRETI, 2010, p. 17, grifo do autor, grifo nosso, respectivamente).  
 

Desta maneira, todos os fenômenos da linguagem merecem ser estudados. Desconsiderar a existência 

dos vocábulos gírios é promover um preconceito linguístico. Os falantes, segundo Bagno (2009), são os 

melhores gramáticos de uma língua, entendamos gramática, neste contexto, não só como um conjunto de regras 

a respeito de uma língua, mas também como uma inerência dos indivíduos de poder construir sentenças e 

ideias coesas. Se há gírias em uma língua é porque elas têm uma função. Como podemos observar a seguir: 

 

[...] toda manifestação linguística é um fenômeno que merece ser estudado, é um 

objeto digno de pesquisa e teorização, e se uma forma nova aparece na língua é 

preciso buscar as razões dessa inovação, compreendê-la e explicá-la cientificamente, 

em vez de deplorá-la e condenar seu emprego (BAGNO, 2009, p. 34-35).  

 

Os puristas defendem a “pureza” da língua, sendo contrários a todas as formas inovadoras, pois 

consideram estas formas como elementos para a decadência e ruína do vernáculo da língua. Aceitar como 

viável a visão dos puristas a respeito da língua é posicionar-se preconceituosamente em relação aos modos de 

falar de quaisquer sujeitos que fazem uso dos “parasitas” da linguagem. É necessário, portanto, que se conceba 

a língua como hibrida e mutante, como afirma Bagno (2009), precisamos aprender a conviver com a variedade 

e riqueza da língua.  

O vocábulo gírio tem como maior característica seu preceito criptológico, pois a gíria existe pela 

concretização de um grupo específico, isto é, fechado. Desta maneira, a gíria está ligada à essência social e 

cultural de um grupo restrito. É a partir disto que Preti (2010, p. 87) afirma que “é pelo que poderíamos chamar 

de gíria de grupo que os falantes expressam sua visão e julgamento da sociedade que os cerca”.  

O caráter criptológico da gíria tem ligação direta com a ideia de expressar-se a respeito da sociedade, 

pois tendo em vista o preconceito social, os indivíduos de grupos sociais passam a criptografar suas 

comunicações a fim de poder criticar o meio sem que sejam rechaçados, ridicularizados ou agredidos, por isso 

Preti (1984) afirma que:  

 

A criação dessa linguagem especial pode não apenas atender ao desejo de 

originalidade, mas também servir a finalidades diversas, como, por exemplo, ao 

desejo de se fazer entender apenas por indivíduos do grupo, sem ser entendido pelos 

demais da comunidade, de onde advém o seu caráter hermético (PRETI, 1984, 

p.02, grifos nossos). 

 

O caráter hermético, que o autor se refere, é o caráter misterioso da linguagem gíria. O vocábulo gírio 

perpassa a ideia de criatividade grupal, o vocábulo tem sua concepção comunicativa, nasce do anseio de fazer-



 

649 

se entender apenas pelos indivíduos que constituem um grupo específico. Porém, há um momento em que o 

vocábulo começa a perder sua “personalidade”, isto é, acaba por perder seu caráter hermético, passa a coexistir 

dentro da linguagem popular. Desta forma, o vocábulo conceitua-se gírio restrito quando significa e conceitua 

um grupo especifico e fechado, passa a ser um vocábulo comum quando se dissocia do grupo restrito e passa 

a fazer parte do grande universo da linguagem, ou seja, há uma popularização do vocábulo. 

O motivo para tal popularização tem relação direta com a ascensão da grande mídia, pois a linguagem 

passa a ser lida, ouvida e escrita nos mais diversos meios de comunicação, pois, segundo Preti (2010), o contato 

entre língua oral e escrita, em particular pelos textos de jornais e, mais recentemente, pela crescente influência 

do rádio, da televisão e da internet onde tem divulgado os vocábulos gírios em entrevistas e telenovelas. 

O vocábulo gírio é um signo, muitas vezes tido, de forma preconceituosa, como um vocábulo 

marginalizado, pois é associado aos grupos de bandidos, prostitutas, travestis e etc. Entretanto, por muitas 

vezes, grupos de prestígio social como: universitários e profissionais de áreas diversas, que possuem uma 

linguagem própria – os jargões - são taxados como indivíduos que utilizam de uma linguagem de estilo 

“informal”, porém, a linguagem utilizada pelos que fogem de supostos padrões morais é tida como linguagem 

de “malandro”. Posicionar-se positivamente em relação aos processos de mudança e variabilidade linguística 

é entender que não se deve ter preconceito linguístico atrelado às definições de variantes existentes. A respeito 

do preconceito, Bagno discerne o seguinte: 

 

O preconceito linguístico é tanto mais poderoso porque, em grande medida, ele é 

“invisível”, no sentido de que quase ninguém se apercebe dele, quase ninguém fala 

dele, com exceção dos raros cientistas sociais que se dedicam a estudá-lo. 

Pouquíssimas pessoas reconhecem a existência do preconceito linguístico, que dirá 

a sua gravidade, como um sério problema social (BAGNO, 2015, p. 22). 
 

Compreender este tipo de preconceito é conceber que é inviável rechaçar as gírias e querer concebê-las 

apenas em grupos específicos que estejam ligados aos valores morais, pois este preconceito é a discriminação 

dos indivíduos juntamente com seus conhecimentos socioculturais. Devemos compreender que o preconceito 

que circunda estas variedades é mais social do que linguístico, afinal deseja-se inferiorizar o signo gírio por 

estar atrelado ao grupo “marginal”.  

Segundo Bagno (2015), é difícil combater o preconceito já que ele existe na mente de cada sujeito, 

porém podemos combater a discriminação. Discriminar indivíduos por sua linguagem, isto é, as inovações e 

diversidades linguísticas que utilizam, é rechaçar e excluir estes sujeitos, assim como não aceitar e 

compreender a sua diversidade sexual. Afinal, como há uma necessidade do ser humano pela inclusão, os 

sujeitos buscam grupos específicos que os aceitem social e linguisticamente.  

Portanto, o vocábulo gírio é um signo de defesa/ataque dos indivíduos que constituem um grupo restrito, 

acaba tornando-se um elemento de identificação e autoafirmação dos falantes. Segundo Preti (1984), quanto 

mais forte for o sentimento de união que liga um grupo, mais forte será sua linguagem gíria e seu poder de 

identificação. Assim, o surgimento das gírias em grupos sociais condiz com a dinâmica social e linguística dos 

falantes e integrantes de grupos específicos.  

A linguagem não possibilita apenas a interação dos sujeitos, mas age como uma ferramenta de batalha 

e indignação social: ora espada, para os preconceituosos, ora escudo, para os indivíduos de grupos restritos. 
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Preti (2010, p. 87) afirma que os sujeitos “[...] agridem com esse vocabulário o convencional, opõem-se a um 

comportamento linguístico escolhido pela maioria como norma e, assim, deixam marcado seu conflito com a 

sociedade”   

É a partir disto que entendemos a construção da gíria como uma linguagem especial, vocábulos 

acessíveis a uma minoria, também constituindo um vocábulo de agressão e defesa dos indivíduos “marginais” 

perante a comunidade comum que os segregam por preconceitos não só linguísticos, mas sociais, como é o 

caso dos indivíduos LGBT que terão um enfoque direcionado em nossas discussões a seguir. 

 

2. Reflexões sobre a linguagem LGBT: um foco no signo de grupo restrito 

 

Essa pesquisa é de natureza qualitativa, pois, de acordo com Bortoni-Ricardo (2008), busca-se 

compreender os fenômenos sociais a partir de um contexto. Assim, é uma abordagem que levará em 

consideração a pesquisa social e sociolinguística tendo foco na comunidade LGBT. Levamos em conta o fato 

de que “A análise de redes sociais é um instrumento poderoso para explicar características socioculturais e 

sociolinguísticas de um grupo social” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 124). Em se tratando do tipo de 

pesquisa qualitativa, estabeleçamos aqui um paradigma hermenêutico-dialético, por compreender que 

“pressupõe a razão dialética sobre a analítica e busca a interpretação dos significados culturais.” (BORTONI-

RICARDO, 2008, p.13).  

 

A comunidade LGBT não está dissociada da ideia de marginalidade, pois ao considerarmos o termo 

marginal a partir do Dicionário Língua Portuguesa Evanildo Bechara, teremos a seguinte descrição: “Que ou 

quem não está bem integrado no seu meio” (BECHARA, 2011, p. 811). Desta forma, compreende-se que os 

indivíduos considerados marginalizados não estão única e somente atrelados a ideais desonrosos, há também 

uma caraterização de exclusão mediante o termo, e é o que ocorre com os sujeitos LGBT. 

Deste modo, os indivíduos LGBT passam a constituir uma comunidade restrita dentro de sua própria 

comunidade social, pois buscam a aceitação de um grupo que os considere parte integrante de um todo. Assim, 

consagram-se comunidades a partir dos sujeitos que possuem uma característica similar com a personalidade 

dos demais indivíduos da comunidade. 

A linguagem adotada pela comunidade LGBT concentra-se dentro do universo dos socioletos, 

entendidos por Bagno (2017) como as variedades faladas pelas coletividades fechadas e com grande 

consciência de união de grupo. Ao tratarmos de gírias, aquelas da marginalidade social são as mais 

características (presidiários, travestis, homossexuais, prostitutas), o distanciamento social, econômico e 

político em relação a uma comunidade ou grupo social de prestígio possibilita a criação de variedades 

estigmatizadas e fortemente diferenciadas.  

O fato de as línguas africanas terem contribuído e influenciado na formação da língua do Brasil, é um 

fato irrefutável. A predominância de termos africanos na comunidade LGBT deve ser observada, vejamos a 

seguir: 

 

Do século XVI ao século XIX, o tráfico transatlântico trouxe em cativeiro para o 

Brasil quatro a cinco milhões de falantes africanos originários de duas regiões da 
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África subsaariana: a região do banto, situada ao longo da extensão sul da linha do 

equador, e a região oeste-africana ou “sudanesa”, que abrange territórios que vão do 

Senegal à Nigéria (CASTRO, 2005, p. 03).  

 

 A autora data historicamente a vinda de povos africanos para o continente sul-americano, isto entre os 

séculos XVI e XIX. Ao considerarmos que todos os povos que aqui chegaram ou que por aqui passaram 

contribuíram social e culturalmente devemos e podemos depreender que as contribuições e influências 

africanas são pertinentes e existentes no português brasileiro. 

Como pautado por Bagno (2017), a linguagem gíria proveniente do grupo LGBT consagra-se a partir 

do bajubá, que é definido por Vip & Libi (2013) como a linguagem praticada incialmente pelos travestis e 

posteriormente estendida a todo o universo gay. A partir disto, entendemos que “O bajubá falado emprega uma 

mistura lexical (do próprio bajubá, do português e, em menor grau, do tupi) sobre a base gramatical e 

fonológica da língua portuguesa” (VIP & LIBI, 2013, p. 26).   

O termo bajubá é proveniente do iorubá, língua ligada às práticas religiosas do candomblé. Castro 

(2005) discerne que o iorubá é uma língua única, é constituída por um grupo de falares regionais concentrados 

no sudoeste da Nigéria e no remoto Reino Queto. Atualmente, em Benim, é chamada de nagô, denominação 

pela qual os iorubás ficaram popularmente conhecidos no Brasil. A respeito do uso da gíria LGBT, observamos 

que 

 

Os usuários da língua que provém do iorubá, o bajubá, utilizam-na quando estão 

reunidos em suas “comunidades de prática”, muitas vezes para falar sobre 

determinado assunto, para que outros ao redor não saibam do que estão falando, 

como uma espécie de código (LAU, 2015, p. 95, grifo do autor). 

 

 O autor respalda o caráter criptológico pautado por Bagno (2017) e Preti (1984; 2010), pois este caráter 

é de característica hermética. Os indivíduos atuam em suas atividades e comunidade de prática com uma 

linguagem que os caracteriza e os determina enquanto grupo social. Como dito anteriormente, a linguagem 

gíria de um grupo torna-se seu instrumento de ataque e defesa social, desta forma os posicionando contra o 

convencional, não só linguístico, mas também sociocultural.  

 A respeito da popularização dos vocábulos gírios do grupo LGBT, Lau (2015) aponta que algumas 

expressões e gírias não ficam presas somente à comunidade, pois outros indivíduos, especialmente as mulheres, 

utilizam dos mesmos termos e quase que no mesmo contexto, o autor apresenta o seguinte exemplo: quando 

os sujeitos LGBT se remetem à fofoca, o termo que designam à situação é: “babado”, termo este que foi 

criado/adotado pela comunidade LGBT, mas também já está atualmente sendo utilizado por mulheres 

heterossexuais para referir-se à mesma situação (LAU, 2015). 

 A partir do momento que entendemos a comunidade LGBT como um grupo marginalizado, ou seja, 

que sofre preconceito, passamos a compreender que a sociedade rechaça e comete atos injuriosos com os 

indivíduos do grupo, pois, na visão preconceituosa da sociedade, são indivíduos que se divergem do padrão 

social, cultural e religioso. Há, inclusive, alguns termos específicos usados para denegrir e atacar LGBT, 

vejamos: 
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No universo heterossexual ouvimos muito falar “viado”, “bichinha” para algo ruim, 

inferiorizando a orientação do sujeito homossexual. No universo gay, os próprios 

sujeitos se chamam de “viado” em determinados contextos, para chamar a atenção 

dele, por exemplo, sem menosprezar (LAU, 2015, p. 99). 

 

 Com a finalidade de realizar uma defesa para a comunidade LGBT, os próprios indivíduos da 

comunidade ressignificam os termos pejorativos em símbolo de resistência e luta. Afinal, não são termos em 

blasfêmia que irão erradicar ou sucumbir a cultural e os sujeitos pertencentes ao grupo LGBT.  

 

2.1 Discussões acerca de Aurélia e seu conteúdo  

 

Em sinal desta resistência e com a finalidade de preservar e conservar a cultura linguística deste grupo 

social específico, os vocábulos e expressões adotados pela comunidade foram reunidos em um dicionário 

intitulado Aurélia, a dicionária da Língua Afiada. Segundo os autores, Vip & Libi (2013), o material não foi 

concebido com a pretensão de ser politicamente correto, pois muitos termos são tidos pela sociedade como 

chulos e pejorativos. Observe a seguir a capa da obra e alguns de seus termos: 

Figura 01 – capa da Dicionária Aurélia 

 

Fonte: <https://www.saraiva.com.br/aurelia-a-dicionaria-da-lingua-afiada-1392388.html>. Acesso em: 01 de mar. 2019. 

 

(01) Abalar = “v.td. Fazer algo bem feito” (p. 17). 

(02) Arrasar = “v.t.d e int. 1. Fazer algo bem feito e/ou com graça; 2. Se jogar; 3. Ir fundo; 4. 

Soltar a franga [...]” (p. 21). 

(03) Babado = S.m. 1. Acontecimento qualquer, podendo tanto ser bom como mau; 2. Bas-fond; 

3. Caso amoroso e/ou sexual” (p. 25). 

(04) Bicha = “S.f. Homossexual masculino; gay; viado; homem efeminado” (p. 29).  

(05) Dar a Elza = “(do bajubá) Expr. Roubar; afanar; pilhar” (p. 48).   

(06) Elza = “(do bajubá) S,f. Roubo” (p. 53). 

(07) Fazer a ... = “Expressão com o sentido de dar uma de ... Ex.: Não faz a maluca” (p. 60).  

(08) Fazer a egípcia = “Expr. Virar a cara e ficar de perfil (como as figuras egípcias), a fim de 

menosprezar ou ignorar alguém [...]” (p. 60). 

(09) Mona = “(do bajubá) S.f. O termo originalmente designa mulher, mas é frequentemente 

usado para denominar homossexual masculino” (p. 92).  
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(10) Poc-poc = “S.f. (SP) O mesmo que quaquá” (p. 106).  

(11) Quaquá = “S.f. homossexual efeminado; bichinha” (p. 111).  

(12) Sair do armário = “Expr. Assumir publicamente a sexualidade; outing; as variações 

derrubar a porta do closet e chutar a porta do closet significam assumir-se com 

estardalhaço” (p. 119, grifos dos autores). 

 
A linguagem, neste contexto, se consagra enquanto potencializadora dos sujeitos LGBT, uma vez que 

o uso do vocábulo gírio e o reconhecimento deste vocábulo proporcionam o empoderamento dos indivíduos 

da comunidade em questão. Assim, o empoderamento aponta para elevação dos sujeitos proativos em busca 

da transformação tanto sociocultural quanto política, objetivando a mudança e ampliação da qualidade de vida.  

Desse modo, empoderar é buscar poder a fim da concretização de mudanças socioculturais. Entretanto, 

é valido salientar, que neste contexto, o termo empoderamento funciona junto ao linguístico, porém, o 

empoderamento não é da gíria LGBT em si, mas dos próprios indivíduos que constituem esta comunidade 

específica. Contudo, este empoderamento social se faz por intermédio do conhecimento e da representatividade 

atrelada a este signo linguístico específico. Assim, pudemos determinar como o signo gírio LGBT constitui 

uma prática linguística de representatividade, ao mesmo tempo que é um elemento que constata a variabilidade 

da língua.  

 

Considerações Finais 

 

A comunidade LGBT respalda seu empoderamento no momento em que passa a ir contra o 

convencional através da linguagem. Esta se estabelece como instrumento de ataque e defesa, uma vez que a 

sociedade estabelece padrões não apenas socioculturais, mas também linguísticos. O padrão é excludente, deste 

modo, não devemos tomar a sociedade como engessada, porque ela se desenvolve a partir de todos os sujeitos, 

considera fatores étnicos, de credo e gênero, logo, heterogênea. 

Por intermédio da linguagem gíria, os sujeitos LGBT enfatizam sua batalha social, indo contra o 

tradicionalismo imposto como regra. Assim, por meio da valorização de seu próprio vocabulário, a comunidade 

LGBT empodera-se. No mais, acreditamos que a pesquisa foi bastante proveitosa, pois colocamos em ênfase 

a linguagem da comunidade LGBT. Esperamos que este estudo possa contribuir para uma melhor compreensão 

das gírias da comunidade LGBT nesse novo cenário social. 
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Introdução 

Este trabalho visa apresentar resultados parciais de uma investigação do projeto “Estudos 

semântico-argumentativos e enunciativos na língua e no discurso: marcas de (inter)subjetividade e de 

orientação argumentativa – ESAELD” sobre o funcionamento dos operadores argumentativos no 

âmbito da língua e do discurso a partir do gênero Projeto político pedagógico.  

Temos por objetivo investigar as ocorrências do referido fenômeno no presente gênero, 

identificar as diferentes vozes acionadas pelo uso desses operadores e descrever e analisar o 

funcionamento de tais elementos introdutores de argumentatividade. Para a investigação, adotamos 

os estudos da Teoria da argumentação na Língua, proposta por Ducrot (1987, 1988), Anscombre 

(2005, 2010), Espíndola (2003), Nascimento (2005, 2009, 2015), entre outros, e que adotam a 

concepção de argumentação como orientação discursiva.  

A investigação é de natureza descritiva e interpretativista, a primeira por tratar de descrever o 

funcionamento das estratégias, estruturas e fenômenos semântico-argumentativos por meio do 

Projeto político pedagógico; a segunda por analisar o funcionamento das estruturas descritas e 

presentes no gênero a partir do referencial teórico adotado.  

Dividimos as atividades da pesquisa em quatro partes: primeiro fizemos o levantamento dos 

dados bibliográficos e leituras que são base para todas as atividades; o segundo passo foi a coleta do 

corpus nas escolas públicas do Vale do Mamanguape, Litoral Norte do estado da Paraíba; terceira 

parte é a que se encontra em estágio final, a catalogação e levantamento dos principais tipos de 

operadores; por último, como quarta parte, temos as análises linguísticas das estratégias utilizadas e 
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principais fenômenos encontrados no gênero.  No atual trabalho, apresentamos o resultado das 

primeiras análises realizadas. 

  

1 Operadores argumentativos: o que são? 

 

 De acordo com Espíndola (2005). o surgimento da tese de que a argumentação está intrínseca 

à língua é ligada diretamente aos estudos de Ascombre-Ducrot (1983).  O autor propõe que algumas 

palavras, expressões e enunciados não seriam de natureza informativa, mas sim argumentativas, a 

partir do seu valor semântico. Com isso surge a hipótese de que as frases da língua carreguem esse 

valor argumentativo na estrutura profunda da significação, o qual é transferido para os enunciados 

(realização concreta das frases da língua). Espíndola (2005) ainda acrescenta que não é só a língua, 

argumentativa, mas ela e seu uso são primordialmente argumentativos. 

 Nesse sentido, um conceito bastante utilizado, nessa teoria, é o de valor argumentativo. Ducrot 

afirma que “El valor argumentativo de uma palavra es por definición la orientación que esa palavra 

da al discurso”. (DUCROT, 1988, p.51) 

A palavra sentido significa simultaneamente significação e direção, uma vez que a noção de 

argumentação não é ligada apenas ao sentido estrito do enunciado, mas também ao direcionamento 

que esse enunciado dá ao discurso. 

A Teoria da Argumentação na Língua (TAL) passou por diversas fases de reformulação e 

foram sistematizadas em quatro: Descritivismo Radical, Descritivismo Pressuposicional, 

Argumentação como Constituinte da Significação e Argumentatividade Radical. Na 

contemporaneidade está sendo desenvolvida outra fase, a Teoria dos Blocos Semânticos. Na primeira, 

a argumentação era baseada em simples fatos, desta maneira língua e argumentação eram separadas 

e os conectores só indicavam ligações entre os fatos. Na segunda, a argumentação ainda era analisada 

no nível inicial, mesmo Ducrot afirmando que os fatos (postos) eram utilizados argumentativamente. 

Ainda nesta concepção aparece a definição de pressuposto, que para Ducrot, “não é dizer o que o 

outro sabe ou o que se pensa que ele sabe ou deveria saber, mas situar o diálogo na hipótese de que 

ele já soubesse.” (DUCROT, 1997, p.77) 

Na terceira fase, Ducrot começa a identificar e reconhecer valores argumentativos na língua e 

os operadores e conectores que, como define Nascimento, “passam a ser considerados como 

elementos linguístico que determinam e introduzem a argumentação na estrutura semântica da frase” 

(NASCIMENTO, 2005, p.23). Ou seja, têm a função de indicar a direção para o qual se dirigem os 

enunciados.  Na quarta fase, a argumentação é instaurada definitivamente na língua, e os operadores 

passam a determinar a força argumentativa que o enunciado terá no momento da enunciação, mas 
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esta inserção não limita as possibilidades de interpretação, pois conforme o locutor e o contexto, a 

conclusão pode ser alterada.  

A definição de operador argumentativo neste último processo de mudança, deixa de ser o 

elemento que modifica as conclusões, para aquele que age no trajeto que é feito do enunciado a sua 

possível conclusão. Espíndola (1988, p.79), a partir de Ascombre e Ducrot, define os operadores 

argumentativos como elementos linguísticos que “indicam a orientação argumentativa” dos 

enunciados. A autora classifica os operadores em três grupos: os operadores argumentativos no 

sentido restrito, conector argumentativo e modificador.  

Além de demonstrar que a argumentação está diretamente ligada à língua e presente nas 

estruturas e no léxico, Ducrot retoma a conceituação de polifonia para demonstrar as diferentes 

formas de o locutor utilizar vozes alheias na construção do discurso e propor que o sentido dos 

enunciados é, por natureza, polifônico. 

 

1.1 Outros conceitos que contribuem para a argumentatividade dos operadores 

 

  Ao interagir através da linguagem, sempre temos intenções a serem atingidas e com isso 

estabelecemos ou desejamos estabelecer relações de sentido, efeito e comportamentos que queremos 

desencadear, ou seja, atuamos sobre os outros para obter determinadas reações, como afirma Koch 

(1993).  

Desta forma podemos dizer que a linguagem em seu uso é por essência argumentativa, com 

ela produzimos e orientamos enunciados no sentido de nossas conclusões. Em outras palavras, 

concedemos aos enunciados uma determinada força argumentativa. Segundo Ducrot (1988), a 

argumentatividade está inscrita na própria língua, pois na Gramática de toda língua há mecanismos 

que possibilitam a orientação argumentativa dos enunciados. 

A partir desta definição da essência argumentativa na língua podemos encontrar o termo 

“operadores argumentativos” que são elementos da gramática que têm por objetivo indicar a força 

argumentativa dos enunciados, sua direção (sentido), como vimos na seção anterior. Para explicar os 

operadores, Ducrot estabelece dois conceitos básicos: Classe argumentativa e Escala argumentativa. 

A primeira, diz respeito a um conjunto de enunciados que servem igualmente de argumento para uma 

única conclusão, a segunda se refere a dois ou mais enunciados de determinada classe que apontam 

uma gradação crescente no sentido de uma conclusão.  

O autor propõe que determinados operadores argumentativos são utilizados para assinalar uma 

classe argumentativa, a exemplo do operador “e”, ou para assinalar o argumento mais forte em uma 

determinada escala de argumentos, como é o caso do operador “até”. Pode ocorrer ainda de alguns 
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operadores introduzirem um argumento e deixar subentendida a existência de uma escala com 

argumentos mais fortes, a exemplo do operador “no mínimo”.  

Em uma escala positiva, há uma gradação de argumentos, do mais fraco para o mais forte, os 

quais exercem uma determinada força para se admitir uma determinada conclusão. Na escala 

negativa, ocorre a “força” contrária da afirmativa, pois, o argumento de maior intensidade da 

afirmativa torna-se o mais fraco na negativa, por ser o menos provável de acontecer. 

 

2. Sobre a polifonia e seus aspectos de formação 

 

 A palavra polifonia deriva do mundo musical e pressupõe a sobreposição de diversas vozes. 

Bakhtin (1929) utilizou o termo polifonia para postular dois tipos de literatura, a partir das análises 

feitas com a obra de Dostoiévski, que foram: A dogmática/monológica ou a popular/polifônica.  

Para Bakhtin, a literatura polifônica demarca o aparecimento de um herói que possui uma voz 

e se coloca de forma igual para com a voz do autor, o personagem apresenta a si mesmo e deixa de 

ser passivo com relação ao discurso do autor, por este motivo o autor mantém “diálogo” diretamente 

com o personagem. Por outro lado, na literatura dogmática, o personagem é um construto totalmente 

pertencente ao autor, fechado ao seu próprio ponto de vista e objetivo. 

 Para determinar o conceito proposto por Bakhtin de literatura polifônica, ele desenvolveu uma 

teoria a respeito do discurso, sendo assim, ele partiu da proposição de que o discurso é dialógico e a 

linguagem só existe em relações dialógicas. Esta noção de dialogismo estabelece uma relação entre 

vida e linguagem, segundo Nascimento (2009), uma vez que o dialogismo implica a relação entre o 

eu e o tu no espaço do discurso, da língua e do próprio léxico.  

O dialogismo é fruto das interações verbais, por conseguinte o discurso é a materialização das 

relações dialógicas. O dialogismo para Bakhtin acontece tanto no enunciado como um todo, como 

também em partes dele, até mesmo a palavra isolada com tanto que não seja interpretada como 

impessoal tem essa relação dialógica. 

Ducrot (1987, 1988), quando traz o termo polifonia para a linguística, questiona o princípio 

da unicidade do sujeito falante, querendo provar que o enunciado pode conter mais de uma voz, desta 

forma ele acredita que quem produz o enunciado não se expressa diretamente, mas coloca em cena 

uma certa quantidade de sujeitos linguísticos. Segundo Nascimento (2009), a língua dispõe de vários 

recursos linguísticos e fenômenos discursivos que permitem a construção de discursos polifônicos, 

entre os quais podemos citar a paráfrase, a negação e a pressuposição.  

O princípio da unicidade do sujeito falante, segundo o próprio Ducrot (1988), é uma hipótese 

de que no enunciado exista apenas uma voz, este sujeito tem três características: atividade psico-

fisiológica, que é necessária para a produção do enunciado; responsabilidade por atos ilocutórios 
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realizados na construção discursiva; e designação por marcas de primeira pessoa no enunciado, que 

se refere ao “eu” contido no texto.   

Para Ducrot, postula-se como claro o fato de um sujeito descrito como “eu” ser mutuamente 

o produtor do enunciado e responsável pelos atos ilocutórios realizados no enunciado. Entretanto, no 

discurso relatado em estilo direto, podemos encontrar enunciados que esse “eu” remete a uma segunda 

pessoa e não a quem o enuncia diretamente, além do mais, há diversos enunciados em que aquele que 

se apresenta como responsável pelo dito não é necessariamente quem o produziu. Por esse motivo, o 

autor questiona o princípio da unicidade do sujeito falante e distingue três funções distintas para o 

sujeito da enunciação: locutor, sujeito empírico e enunciador.  

O locutor é o responsável pelo discurso, a quem se referem as marcas de primeira pessoa. O 

autor afirma que é possível construir enunciados sem este locutor. A segunda função é a de sujeito 

empírico, este é efetivamente o autor do enunciado. A última função são os enunciadores, pontos de 

vista que o locutor dispõe no seu discurso assumindo posicionamentos em relação aos enunciados. 

Diante destas distinções desses sujeitos apresentados, Ducrot (1987, 1988) identifica dois 

tipos de polifonia nos enunciados: polifonia de locutores e de enunciadores. A polifonia de locutores 

é encontrada no discurso relatado direto em que é identificado pelo menos dois locutores diferentes. 

Para Ducrot esse desdobramento do locutor oportuniza a criação de um eco imitativo, ou que alguém 

seja um porta-voz de outro para empregar no discurso “eus” que remetam aos dois sujeitos 

discursivos, o próprio porta-voz e a pessoa pela qual é porta-voz, não apenas conhecer o discurso. 

Nascimento (2009) identifica o relato em estilo indireto como também um tipo de polifonia de 

locutores.  

O discurso relatado em estilo direto ocorre quando, segundo Ducrot (1987), procura-se 

reproduzir em sua materialidade as palavras produzidas pela pessoa de quem se quer fazer conhecer 

o discurso, desta forma relatar é explicar quais palavras foram utilizadas pelo autor no seu próprio 

discurso. A diferença essencial entre estes dois tipos são seus estilos, direto ou indireto, é que, pelo 

primeiro toma-se conhecimento da forma linguística, as palavras usadas por um segundo locutor. O 

segundo estilo (indireto) é centrado na análise do conteúdo, entretanto o estilo direto pode focar 

apenas no conteúdo, como afirma Ducrot (1987). 

A polifonia de enunciadores acontece quando são encontrados pontos de vista diferentes no 

mesmo enunciado, evocados pelo locutor. Os enunciadores, neste caso, são os pontos de vista que o 

locutor agrega ao discurso. Para Ducrot, o fato mais importante é que a presença dos enunciadores 

está diretamente ligada ao sentido do enunciado. Partindo de sua definição, Ducrot cita exemplos 

deste tipo de polifonia, são eles a pressuposição, a ironia, a negação e o humor, além de enunciados 

formados com operadores de contraposição. 
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3. O gênero Projeto Político Pedagógico – PPP 

 

 A elaboração de um projeto é essencial para quem deseja interferir em práticas já postas em 

ação, no caso da escola, são as práticas escolares, para tanto é necessário saber em que ponto se está 

e onde se quer chegar. No âmbito do Projeto Político Pedagógico, é preciso unir uma definição 

objetiva sobre os rumos e as opções da escola (aspecto político) com qualificação educacional para 

concluir os fatores determinantes no processo inicial de observação das propostas, pelas quais é 

construída a vida na escola (aspecto pedagógico).  

Gandin (2006) destaca um modo de construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) que é 

chamado de Planejamento Participativo, considerado por ele de maior eficácia.   A partir de Gandin 

(1994) pode-se esboçar três momentos da construção de um planejamento participativo, distintos, 

mas ligados entre si: 1. Indicação de um referencial, este propõe a fase inicial do processo de formação 

do projeto, pois é dele que saem o (s) ponto (s) de partida; 2. Construção de um diagnóstico que julgue 

a prática à luz do referencial, esta fase propicia pressupor a distância que se está do ideal. Desta forma, 

é possível mapear os problemas enfrentados na escola, além de levantar as necessidades da 

instituição; 3. Programação de ações concretas, nesta fase é abordado, de maneira clara e perceptível, 

o que vai ser realizado na escola para se conseguir chegar mais próximo do ideal. 

O plano de ação é o documento de operacionalização e de implementação de todas as ações 

planejadas. Deve conter, no mínimo, as metas ou objetivos específicos, justificativas, as ações ou 

estratégias de ações, os responsáveis pela implementação das ações, o período em que elas vão 

acontecer e os recursos materiais e humanos necessários para a execução dessas ações ou estratégias, 

como afirma (Milani, 2014). 

Para Oliveira (2004), o PPP da escola deve mostrar a própria instituição como um todo, sua 

cultura organizacional, potencialidades e limitações. Ainda na perspectiva de uma construção 

coletiva, podemos conjecturar, na visão do autor citado, que o PPP expressa, ou pelo menos deve 

expressar, qual o cerne, o eixo e a finalidade da produção do trabalho escolar. Desta forma podemos 

dizer que o projeto é um planejamento racional, sistematizado, consciente e em longo prazo pelo qual 

as escolas delineiam a sua identidade como organização educativa. 

Veiga (1996;1998) nos faz pensar no PPP como um processo permanente de reflexão e debate 

dos acontecimentos da escola, tendo em vista a construção democrática das decisões, para assim 

ultrapassar relações de competição, autoritarismo, entre outros. Para Veiga (1998), é possível apontar 

três movimentos básicos para a construção deste projeto denominado pela autora de: ato situacional, 

ato conceitual e ato operacional. 

No objetivo do Ato Situacional é considerado a movimentação interna da escola, os embates 

e contradições, desta maneira diagnosticar e delimitar o que é prioridade. O Ato Conceitual é aquele 
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que discute sobre as diversas concepções construtivas para o espaço da escola: ensino aprendizagem, 

educação, homem, escola, currículo, sociedade, objetivando de forma analítica como as atividades 

deliberadas para a prática são assimiladas a realidade para qual o projeto foi construído, assim, mudar 

o cotidiano escolar. Está diretamente ligado ao ato de tomar decisões que possam atingir o objetivo e 

as metas postas coletivamente. 

Sobre a construção do Projeto Político Pedagógico, afirma: 

 

“A construção do Projeto Político-Pedagógico parte dos princípios de igualdade, qualidade, 

liberdade, gestão democrática e valorização do magistério. A escola é concebida como espaço 

social marcado pela manifestação de práticas contraditórias, que apontam para a luta e/ou 

acomodação de todos na organização do trabalho pedagógico.”  VEIGA (1995, p.22)   

 

 Portanto, este planejamento participativo faz com que haja constituição ativa e reflexiva por 

parte do corpo docente e gestores da escola, promove contribuições relevantes para as propostas de 

práticas efetivas que poderão ajudar a concluir com sucesso os resultados esperados. 

 O PPP é a organização do trabalho pedagógico em si, de toda a escola, com suas 

particularidades, níveis e modalidades. Documento este que segundo a CADEP (Coordenação de 

Apoio a Direção e Equipe Pedagógica): 

 

• Supõe reflexão e discussão crítica sobre os problemas da sociedade e 

da educação para encontrar as possibilidades de intervenção na realidade. 

• Busca a transformação da realidade social, econômica, política. 

• Exige e articula a participação de todos os sujeitos do processo 

educativo. (CADEP, 2005 p.51)  

 

         Desta forma todos aqueles que participam da construção dos compromissos coletivos e da 

realidade estudantil, ou seja, a comunidade escolar, constroem a visão global do que é a escola. 

 Convém ressaltar que o PPP está Previsto na Lei de Diretrizes e Bases, artigo 12 inciso I que 

afirma: 

Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I-elaborar e executar sua proposta pedagógica. (BRASIL, 1996). 

 

Por fim podemos caracterizar o Projeto Político Pedagógico como um plano de ação funcional 

para a prática da escola em suas atividades. Ele contém regras básicas de construção e com elas 

formam um todo que será subsídio para todo o corpo docente e discente aplicar na prática o que foi 

planejado para haver um maior desempenho nas disciplinas e promover atividades variadas que 

contribuam para o fortalecimento deste aprendizado, levando em conta toda a constituição social do 

aluno. No PPP estarão contidos objetivos a serem alcançados, metas e o andamento de todo o ano 

letivo acerca das atividades escolares, sejam elas no ambiente da sala de aula ou não. 
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4. Análise dos operadores: demonstrações práticas 

 

  O corpus da análise é composto por Projetos Políticos Pedagógicas coletados em escolas da 

rede pública de ensino do Vale do Mamanguape-PB. A investigação é de natureza descritiva e 

intrepretativista, uma vez que descrevemos o funcionamento semântico-argumentativo dos 

operadores argumentativos nos enunciados do gênero em voga.  

A coleta do material para a pesquisa foi feita a partir da colaboração das escolas situadas nesta 

região do Litoral Norte da Paraíba, em especial as cidades de Rio Tinto, Mamanguape, Sapé e Cuité 

de Mamanguape. Foram coletados no total onze PPP, dentre eles quatro foram escolhidos e 

catalogados para dar início a análise, já que o trabalho encontra-se em andamento.  

 Neste ponto da nossa pesquisa iremos demonstrar como são apresentadas as ocorrências dos 

operadores no gênero PPP. Para tanto, apresentamos um quadro que estima a quantidade dos 

operadores argumentativos mais recorrentes, no corpus.  

 Os operadores mais recorrentes, até o momento, no corpus da pesquisa: 

 

Quadro 01: Operadores argumentativos recorrentes no corpus 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Importante dizer que aqui será apresentado apenas exemplos de alguns trechos, dentre outros 

já catalogados e arquivados para finalização da pesquisa. As escolhas de análise do corpus são feitas 

com base nas ocorrências mais recorrentes, sendo assim, serão apresentados trechos com os três tipos 

de operadores presentes no quadro 01. 

 

4.1 Operador que soma argumentos a favor de uma mesma conclusão 

 

Trecho 3 – PPP “A”, p.02 
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“Com a construção do PPP e definição do papel do conselho escolar será possível uma permanente 

coesão, de modo que juntos possibilite a abertura de uma escola melhor, onde não só a aprendizagem, 

mas a afetividade e a organização estejam sempre lado a lado, levando os educandos ao sentimento 

de serem construtores de um mundo melhor”  

 

No trecho 3 operador “não só... mas” tem por função somar argumentos de igual peso para 

uma determinada conclusão. Neste caso ilustrado, podemos observar que o operador soma os 

seguintes elementos: aprendizagem, afetividade e organização, apresentando o ponto de vista 

segundo o qual esses elementos devem estar sempre lado a lado, para que a educação cumpra seu 

papel de formar construtores de um mundo melhor. Por esse motivo, “não só... mas” pode ser 

classificado como operador que soma argumentos a favor de uma mesma conclusão. 

 

4.2 Operador que introduz uma justificativa ou explicação relativa ao enunciado anterior 

 

Trecho 16 – PPP “A”, p.06 

“[...] a educação caminha em busca da qualidade, já que pretende formar homens que sejam 

conscientes, críticos e participativos. Por isso, podemos afirmar que a escola está em processo de 

democratização.” 

 

 Neste enunciado do trecho 16, observamos que primeiramente há uma afirmação trazida pelo 

autor segundo a qual a educação caminha em busca da qualidade, e em seguida o operador “já que” 

traz a justificativa para a afirmação citada anteriormente: pretende formar homens que sejam 

conscientes, críticos e participativos. Na justificativa destacam-se os adjetivos que nomeiam as 

qualidades do ser humano. Por essa razão, o operador em destaque já que pode ser considerado um 

elemento que introduz uma justificativa ou explicação relativa ao enunciado anterior. 

 

4.3 Operador que contrapõe argumentos orientados para conclusões contrárias 

 

Trecho 21 – PPP “A”, p.02 

“Nossos alunos são filhos de aposentados, pensionistas, agricultores, funcionários públicos, 

autônomos, na sua grande maioria vivem de salário mínimo, não tendo acesso ao teatro, cinema, 

porém, tem acesso a grupos de dança [...]” 

 

 Neste enunciado (trecho 21), o operador “porém” tem função de contrapor um argumento 

citado anteriormente. O enunciado inicia citando os diversos tipos de profissões parentais dos alunos 
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para justificar a baixa renda e consequentemente a falta de recursos que são necessárias para ter acesso 

a cultura e outras fontes de lazer. 

No segmento “não tendo acesso ao teatro, cinema, porém, tem acesso a grupos de dança”, o 

operador contrapõe o argumento de que os alunos não têm acesso ao teatro e ao cinema (o que poderia 

levar à conclusão de que não tem acesso a nenhum bem cultural), mas têm acesso a grupos de dança, 

o que leva a conclusão de que eles têm acesso a bens culturais, mesmo sendo de famílias de baixa 

renda. Temos, portanto, um operador de contraposição, ativador de polifonia de enunciadores 

(diferentes pontos de vista). 

 

Considerações Finais 

 

 A investigação dos operadores argumentativos e da polifonia nesse gênero, de maneira 

especial, é relevante não para os alunos do curso de Letras, mas para os profissionais da área da 

educação e de toda a sociedade, uma vez que fornece uma descrição semântico-argumentativa e 

enunciativa do referido gênero, mas também verifica como a argumentatividade se processa no 

discurso pedagógico, em um dos documentos mais importantes para o funcionamento das escolas de 

educação básica do Brasil.  

 A pesquisa se encontra no período final de catalogação e foram encontrados e descritos, até 

agora, noventa operadores e um tipo de polifonia. É possível notar as ocorrências de alguns tipos de 

operadores em específico, como: operadores que somam argumentos a favor de uma mesma 

conclusão, operadores que introduzem uma justificativa ou explicação relativa ao enunciado anterior 

e operadores que contrapõe argumentos orientadas para conclusões contratarias.  

 De forma pontual, é possível dizer que esses tipos mais presentes no documento servem para 

dar maior efetividade ao texto, trazendo então esse recurso para intensificar os argumentos, justificar 

os motivos pelos quais determinada ação irá ser feita, além de adicionar ao material um importante 

recurso linguístico de contraposição para firmar suas propostas. Esse recurso é utilizado por meio do 

operador que contrapõe argumentos, algumas vezes utilizado para contrapor argumentos que levam 

à conclusão de que há relevância nas propostas de intervenção escolar apresentadas no documento. 
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Introdução 

 

O presente trabalho faz parte das pesquisas desenvolvidas pelo projeto Para a História do 

Português Brasileiro do Litoral e do Brejo Paraibano – PIBIC/UFPB (2018-2019) e apresenta como 

objetivo, observar a presença ou a ausência do sujeito nulo em gêneros jornalísticos publicados em jornais 

do Vale do Mamanguape e do Brejo de Areia, do Estado da Paraíba, no final século XIX e início do século 

XX. Ressaltamos que os jornais do interior apresentam uma importante função social dentro de sua 

comunidade ou região local, pois são porta voz de diversas informações e opiniões que contribuem para o 

conhecimento da população de fatos locais, nacionais e internacionais.  

Destacamos que, nesses séculos, em que circularam os jornais aqui analisados, a escrita no Brasil 

refletia uma competição entre padrões da gramática inovadora do Português do Brasil e os padrões 

conservadores da gramática do Português Europeu.  

Fundamentamo-nos, teoricamente, na Variação Paramétrica a partir dos pressupostos de Tarallo 

(1993), Tarallo e Kato (1989) e Kato (1995, 1999, 2002), Duarte (1993, 1995), entre outros, que se 

debruçaram sobre a variação e a mudança da língua portuguesa no contexto brasileiro. Para a sua realização, 

fizemos, inicialmente, uma pesquisa exploratória e documental, por meio da coleta em acervos digitais e 

da transcrição dos gêneros constitutivos dos jornais mamanguapenses e areienses que circularam no século 

XIX, de acordo com as normas estabelecidas por Guedes e Berlinck (2000). Em seguida, partimos para a 

análise dos gêneros jornalísticos, considerando os estudos da Variação Paramétrica para a abordagem do 

sujeito nulo.  

Dessa forma, passamos a compreender as variações que ocorreram no uso da língua portuguesa 

no/do Brasil no século XIX, no interior da Paraíba, presente nos gêneros jornalísticos em contexto de 

formação da nação brasileira. Inicialmente, abordamos a teoria da Variação Paramétrica e, depois, passamos 
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à observação da presença ou da ausência do sujeito nulo em gêneros jornalísticos publicados em jornais do 

Vale do Mamanguape e do Brejo de Areia, do Estado da Paraíba, no final século XIX e início do século 

XX. 

 

2 Variação Paramétrica 

 

Os estudos da Variação Paramétrica tem como base inicial os trabalhos da Sociolinguística 

Variacionista, de Weinreich, Labov & Herzog (2006), associada ao quadro de Princípios e Parâmetros da 

Gramática Gerativa, de Chomsky (1994) e desenvolvidos, aqui no Brasil, a partir da Tarallo (1993) Tarallo 

& Kato (1989), Kato (1995, 1999, 2002); Duarte, (1993, 1995), Nicolau (1995), dentre outros, que serão o 

nosso referencial teórico. Esses estudos observam o comportamento e as mudanças na gramática da língua 

(mudança paramétrica) em elementos que compõe a oração, dentre eles o sujeito e o objeto.  

Conforme, Tarallo e Kato (1989), Kato (1999), as línguas se diferenciam pela marcação em relação 

a um parâmetro (diferença qualitativa) e pela frequência com que as propriedades associadas a tal parâmetro 

aparecem (diferença quantitativa).  No nosso estudo, a partir da Variação Paramétrica, almejamos 

investigar, as propriedades descritas em termos de polarização, no sentido de presença/ausência, de forma 

quantitativa, a presença do sujeito, em textos contextualizados final do século XIX, na esfera jornalística, 

precisamente, nos gêneros presentes nos jornais impressos. Nossa preocupação é mostrar, tal qual fez 

Duarte (1993), a frequência do sujeito nulo, no final do século XIX nos textos impressos jornalísticos, 

observando se houve uma redução ou aumento da produção de pronomes referenciais. Destacamos que 

Nicolau (1995) regista índices de sujeito nulo no Português do Brasil neste período, mas considera outras 

formas de preenchimento do sujeito, diferentes do pronominal. Isto nos leva a crer que apesar de ter ocorrido 

mudança no Português do Brasil em relação ao Português Europeu, não se deixou de usar o sujeito nulo, 

ocorrendo, provavelmente, em uma quantidade menor e em situações restritas; entretanto isso merece um 

estudo mais profundo, o que não cabe aqui neste trabalho de Iniciação Científica. 

A partir da Teoria de Princípios e Parâmetros, afirma-se, de forma geral, que o Português Europeu 

é uma língua típica de sujeito nulo. Como pode-se constatar nos seguintes exemplos: Discutimos muito a 

este respeito. Roubaram o banco. Foi convidado para o casamento. Vai ser difícil. Sabendo do fato... etc. 

Estes são os casos mais comuns de sujeito nulo. 

Além do Português Europeu, no Espanhol e no Italiano também se identificam os sujeitos nulos 

com base nas desinências verbais. Isso é possível porque essas línguas possuem um paradigma flexional 

diversificado, em que cada pessoa do singular e do plural possui uma flexão verbal específica. Nas línguas 

que possuem paradigmas flexionais muito pouco diversificados, não se podem identificar seus nulos através 

das desinências dos verbos, como por exemplo, a língua chinesa. 
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Ressalta-se que há momentos em que o sujeito não pode ficar nulo. Desta forma poderíamos 

afirmar que o sujeito na língua portuguesa é relativo, dependendo de alguns fatores que devem ser 

considerados, como a relação entre as orações e a relação entre os referentes. 

Para nossa análise, utilizamos as noções de sujeito nulo da Teoria Paramétrica na busca de 

conhecer como o sujeito se comporta, nos gêneros jornalísticos do século XIX, dos jornais do Vale de 

Mamanguape e do Brejo de Areia, na Paraíba. 

 

3 Metodologia: da apresentação do corpus à sua análise 

 

Para dar norte a essa estudo, destacamos que a presente pesquisa é do tipo exploratória e 

explicativa, já que expõe as características dos gêneros presentes nos jornais paraibanos e, a partir do 

modelo da Variação Paramétrica, como referencial teórico, analisa a presença ou a ausência do sujeito nulo 

nos gêneros jornalísticos publicados em jornais do Vale do Mamanguape e do Brejo de Areia no século 

XIX.  O corpus utilizado é composto por gêneros jornalísticos (edital e notícias), que possuem diferentes 

propósitos comunicativos, e têm como escreventes, pessoas da comunidade, pessoas letradas, porém muitas 

vezes com pouca escolaridade. Neste trabalho, selecionamos alguns destes gêneros, após digitalização e 

editoração dos textos conforme as normas apresentadas por Guedes e Berlinck (2000), já mencionados. 

 

3.1  Análise dos gêneros jornalísticos utilizando a Variação Paramétrica 

  

Selecionamos para esta análise dois gêneros diferentes: um editorial, de um jornal que circulou no 

Vale de Mamanguape (A Semana); e, um anúncio, do Brejo de Areia (Areiense). Ambos significativos pela 

sua temática e por apresentarem uma certa extensão textual, o que permitiu uma melhor análise.  

 

3.1.1 Análise do gênero Edital, do Jornal “A Semana” 

 

O gênero editorial é caracterizado por apresentar uma opinião expressa acerca de determinados 

assuntos, enquadra-se nos gêneros da ordem do expor. Normalmente é escrito pelos donos ou editores do 

jornal. É composto por um padrão mais formal e trata de assuntos que estão em voga ou relacionados à 

notícia principal do jornal.  

O Edital do Jornal “A Semana” publicado em 1870, na região do Vale de Mamanguape, inicia com 

a seguinte frase: “Afinal cahio o véo”. Este título torna público a quem pertencia os escravos, Adriano, 

Frederico e Raymundo, sobre o seu domínio de compra, mas também mostra um propósito comunicativo 

maior, a função do editorial e do jornal, citado aqui no próprio texto deste editorial em análise: “Em todo 

caso a imprensa presta um importan-| te serviço, a estes, ou áquella=e foi esse o movel que| nos guiou.” 
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 Na análise deste texto, observamos as relações comerciais da época (venda de pessoas escravas) 

e a escrita nos moldes portugueses, que vigorava no Brasil. Contudo, neste trabalho, analisaremos as marcas 

da presença ou ausência do sujeito nulo, apresentado inicialmente o texto (completo), destacando os verbos 

presentes (em azul) e, por fim apresentando uma tabela apenas com os verbos em que há a ausência do 

sujeito e uma breve análise. 

Afinal cahio o véo.   

 

Esta no dominio do pu-| blico que os escravos Adriano, Frederico e Ray-| mundo, são propriedade 

do Dr. Felippe Carneiro d’Olinda Campello, acaba de fazer appehensão nos taes escra-| vos, por meio da 

policia. || Segundo estamos informados, esses escravos| vieram parar em mão de José Campello, pouco 

mais| ou menos, do modo seguinte: || O Dr. Olinda Campello constituira em 1867| a José Campello o seu 

procurador para, na provincia| de Pernambuco, remir uma hypotheca, que tinha| feito a José Carneiro 

Rodrigues Campello de di-| versos escravos, com o producto da venda d’alguns| desses mesmos escravos. 

|| De feito, José Campello vendeu dezaseis desses| escravos, cuja venda produzio a quantia de 11:670$| = 

ouze contos seis centos e setenta mil réis=, e| remia a hypotheca com a quantia de nove contos| e sessenta 

mil réis 9:160$000, que ainda| restava o hypothecante a seu credor José Carneiro| =e pagou mais a 

quantia de 207$960, que a este devia aquelle, de conta particular. || Daqui vê-se que José Campello apurou 

da| venda dos escravos quantia superior á que pagou,| havendo em favor do Dr. Olinda uma differença de 

2:3023040 rs. || Dos escravos daquella hypotheca, tres foram| remethidos a seu senhor por José Campello, 

em fe-| vereiro de 1868, e os tres, a que nos referimos,| aqui ficaram em poder deste, que a todo mundo di-

| zia lhe pertencerem. || Logo que aquella hyphoteca foi levantada, e vendo o Dr. Olinda que José Campello 

se recusa-| va a prestar-lhe contas, e bem assim a remeter-| lhe os seus escravos, começou a dirigir-lhe 

cartas| naquelle sentido, as ultimas das quais não foram| respondidas.  || Vendo-se em dificuldades para 

chamar a si| o que era seu, constituio o seu procurador, na pro-| vincia de Pernambuco, ao Dr. Manoel 

Clementino| Carneiro da Cunha, a quem o capitão José Campello,| ainda respondeu duas cartas, em que 

lhe prometia,| com palavras doces, ir ter com elle, o que não| aconteceu, ficando também sem resposta as 

ultimas| cartas que lhe dirigira. || E este, vendo que nada conseguia por aquel-| le modo, e sabendo que o 

Sr. Dr. Elias vinha à es-| ta cidade, onde devia demorar-se alguns dias, pas-| sou-lhe a procuração daquelle 

seu constituinte. || De todo o ocorrido a esse respeito, que foi| como deixamos consignado, ou com pouca 

differen-| ça, se vê: || Que esses escravos são propriedade do Dr.| Felippe Carneiro d’Olinda Campello, e 

não do Sr.| capitão José Campello. || Que este, dizendo-se senhor de taes escravos,| com sciencia e 

consciencia do contrario, isto é, de| que elles pertenciam a outro, arragou-se o dominio| e ao uso delles, 

contra a vontade de seu legitimo| dono, dominio e uso, que lhe não foram transferidos. || E segundo consta, 

esses escravos estão matri-| culados na collectoria desta cidade, como pertencen-| tes ao Sr. José 

Campello. || O facto, que referimos, e que, como dicemos,| está no dominio do publico, é gravissimo em 

face do| que dispõe o art. 258 do cod. crim., combinado| com o decreto de 15 de outubro de 1837, e para| 

elle chamamos a attenção das autoridades policiaes,| e, principalmente, do Sr. Dr. promotor publico da| 

comarca. || Em dias deste anno neste jornal fizeram pu-| blicar uma mofina com, relação ao assumpto; 

mas o| Sr. Campello não se a terou, e no << Voluntario do| Norte >> n. 17 declarou o seguinte: || << 

José Martins Nogueira, quando| quiser ver os títulos com que possuo alguns escra-| vos pode dirigir-se a 

typographia da << Semana >> . | do << Voluntario do Norte >> a minha casa, ou a outra| qualquer 

parte que por ventura lhe sugerir o seu ca-| prixo ; que com minha sciencia lhe serão minis-| trados ; e se 

tambem quizer ver os de alguns bens| de raiz que possuo ; e creio que em valor muito| superior a esses 

escravos, tambem estão a sua dispo-| sição. || << Julgo dever satisfazer esse caprixo do es-| trangeiro 

ousado, sobre minha vida privada. || << Mamanguape 26 de janeiro de 1870. || << José Campello 

d’Albuquerque Galvão. >> || Não temos má vontade ao Sr. Capitão Campel-| lo ; porém factos de tamanha 

gravidade não devem| ficar no olvido. Devem, pelo contrario, tornar-se| bem públicos, não só para bem 

da moralidade pu-| blica como tambem para aquelles, a quem el-| les possam ferir, tenham um ensejo para 

se justifi-| carem, se isso for possível. || Em todo caso a imprensa presta um importan-| te serviço, a estes, 

ou áquella=e foi esse o movel que| nos guiou.  || Imp. na Typ. de Mamanguape.  
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Quadro demonstrativo das marcas de ausência do sujeito nulo no Edital “Cahio o Véo”, publicado 

em 1870, no jornal “A semana”. 
SUJEITO NUCLEO EXPLICAÇÃO 

“estamos informados”  O jornal, mais diretamente os que respondem pelo 

apanhado e divulgação do ocorrido. 

“Pagou”   Sujeito “José Campello”. Neste caso, houve a 

ausência do sujeito por ser uma sequência de ações 

de um mesmo sujeito que já foi apresentando 

anteriormente. 

“vê-se”  Sujeito indeterminado, que corresponde a todos que 

observam o fato (editor do jornal e os leitores) 

“a que nos referimos”  Neste caso, seria o autor do texto, no seu relato, que 

é o editor também. 

“aqui ficaram em poder 

deste,” 

O sujeito foi expresso, antes, por: “os três”. Neste 

caso houve a ausência do sujeito por uma ser uma 

sequência de ações de um mesmo sujeito que já foi 

apresentada anteriormente. 

“Pertencerem” Idem ao anterior 

“começou a dirigir-lhe 

cartas” 

O sujeito é “Dr. Olinda”. Neste caso também houve 

a ausência do sujeito por uma ser uma sequência de 

ações de um mesmo sujeito que já foi apresentado 

anteriormente. 

“sabendo” O sujeito é o “Dr. Manoel Clementino| Carneiro da 

Cunha”. Como em outros casos, houve a ausência 

do sujeito por uma ser uma sequência de ações de 

um mesmo sujeito que já foi apresentado 

anteriormente. 

“constituio o seu 

procurador” 

Dr. Olinda 

“Ficando”  Dr. Olinda 

“Vendo”  Dr. Olinda 

“Sabendo”  Dr. Manoel Clementino| Carneiro da Cunha 

“devia demorar-se”  Sr. Dr. Elias  

“pas-| sou-lhe”  Dr. Manoel Clementino| Carneiro da Cunha 

“deixamos consignado” O jornal, mais diretamente os que respondem pelo 

apanhado e divulgação do ocorrido. 

“se vê” Sujeito indeterminado, que corresponde a todos que 

observam o fato (editor do jornal e os leitores) 

“arragou-se” José Campello 

“Referimos”  Neste caso, seria o autor do texto, no seu relato, que 

é o editor também. 

“Dicemos”  Neste caso, seria o autor do texto, no seu relato, que 

é o editor também. 

“Chamamos”  Neste caso, seria o autor do texto, no seu relato, que 

é o editor também. 

“fizeram pu-| blicar”  Indeterminado: todos (não só o jornal) que publicaram 

o fato. 

“declarou” Sr. Campello 

“se ... quiser”  José Martins Nogueira (provável escritor do edital) 

“Creio”  Sr. Campello 

“julgo dever satisfazer”  Sr. Campello 

“não temos” 

 

Neste caso, seria o autor do texto, no seu relato, que 

é o editor também. 

“Devem tornar-se” O fato narrado dos escravos e outros 

 

“Tenha” 

“ justifi-| carem” 

Os que se sentem feridos 
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“Foi” 

“ guiou” 

Prestar serviço (a imprensa) 

 Fonte: Autores 

Verificamos que, no texto em análise, houve uma presença significativa do sujeito nulo nas 

situações mais comuns, a saber:  

a) na terceira pessoa (ele/eles), no lugar dos sujeitos animados (José Campello, Dr. Olinda, Dr. 

Manoel Clementino| Carneiro da Cunha etc), ou ainda, no sujeito: “prestação de serviço” e acontecimento 

narrado pelo jornal: os donos dos três escravos.   

b) da primeira pessoa do plural (nós).  Este caso de sujeito nulo é bastante comum no gênero 

editorial, aqui identificado como o corpo que compõe e elabora o jornal e, por fim;  

c) por meio do sujeito indeterminado, com o verbo na terceira pessoa do plural ou por meio do 

“se” como indício de indeterminação do sujeito.  

Verificamos, ainda, que, de forma correta e progressiva, primeiramente, aparece o sujeito 

referencial (ser ou fato expresso) e, depois, o sujeito nulo nas orações seguintes. Isto vai garantir a 

compreensão das orações e, consequentemente, não compromete o sentido do texto, visto como uma 

unidade significativa. Destacamos aqui que não consideramos o sujeito expresso por pronomes relativos, 

como nulos. 

Vejamos agora outro gênero jornalístico, a notícia. 

 

3.1.2 Análise do gênero Notícia do jornal “Areiense” 

 

A notícia é um gênero jornalístico que tem a função de informar o leitor com precisão, sobre algum 

acontecimento ou fatos que ocorreram ou estão ocorrendo dentro ou fora do país.   Textos desse 

gênero pertencem à ordem do relatar, com modo próprio de organização. O modelo de notícia mais evidente 

nos maiores jornais brasileiros está centrado no leitor, mostrando-se objetivo e o mais esclarecedor possível 

a quem lê. Destaca-se ainda que o texto noticioso precisa conquistar e reconquistar o público 

continuamente, bem como, disputar espaço com outros gêneros no contexto jornalístico.  

A notícia que foi publicada no Jornal “Areiense”, em 07 de abril de 1888, é intitulada Frutos do 

Abolicionismo, que noticia a celebração do casamento de João Pedro Gonçalves e Miquilina Adelina de 

Lima, dois ex-escravos que tiveram sua carta de alforria em mãos dadas pelos seus proprietários.  

A seguir, a notícia tratada em questão, após a análise pelo viés da Variação Paramétrica do sujeito 

nulo. 

 

Fructos do Abolicionismo — No dia| 1 do cadente pelas 6 horas da tarde, re-| alizou-se na matriz 

desta cidade o casa-| mento dos libertos João Pedro Gonçal-| ves e Miquilina Adelina de Lima. A| noiva 

foi a primeira que a esforços da| << Emancipadora Areiense >> recebeu no| dia 24 de maio de 1881 das 
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mãos de sua| senhora D. Anna de Almeida, irmã do| digno amigo e patrício Vigario Bastos| sua carta de 

liberdade, em cuja casa|  conservou-se até o dia em que unida| pelos laços sagrados do hy[ilegível] foi| 

forcada a retirar-se pelo braço de seu| esposo. || O noivo, foi escravo do Sr. Tenente| Coronel Antonio 

José Gonçalves Lima| (já fa[l]lecido) que achando-se liberto ha| bastantes a[n]nos aqui residio sempre| [ 

ilegível]tandos bem e merecendo por is-| to geral estima. || O casamento foi bem concorrido. || Depois do 

acto, seguiram os noivos e| convidados para a casa de residencia| do digno Vigario Bastos onde pela 9| 

horas da noite foi servido o chá, depois| de [ilegível] [ilegível] [ilegível]. Senhoras, [ilegível] os demais 

en-| tregues aos prazeres da dança que ter-| minou as duas horas da manhã. || A[c]ceitem os noivos nossos 

sinceros [corroído]  

 

Quadro demonstrativo das marcas de presença ou ausência do Sujeito nulo no gênero Notícia 

“Frutos do Abolicionismo”, publicado em 1888 no Jornal “Areiense” 
SUJEITO NUCLEO EXPLICAÇÃO 

“conservou-se” A moça noiva alforriada 

“residio” A moça noiva alforriada 

  “foi| forcada” A moça alforriada 

“(já fa[l]lecido)” 

 

Sr. Tenente| Coronel Antonio José 

Gonçalves Lima 

“residio” O noivo 

Fonte: autores 

 

Como podemos constatar a presença do sujeito nulo na notícia, intitulada de “Frutos do 

Abolicionismo”, apesar de serem poucos os casos, também se faz presente neste gênero nos jornais do 

século XIX.  Isto, em função do texto ser curto, mas também do gênero notícia ser objetivo e direto. 

Verificamos a presença do sujeito nulo, apenas:  

a) na terceira pessoa (ela/eles), cujos sujeitos podem ser recuperados facilmente no 

texto, a saber: a moça alforriada, o tenente dono do noivo da moça alforriada e o noivo da moça alforriada. 

 Destacamos neste texto o uso da ordem invertida dos elementos que compõem as orações. 

Damos como exemplo a primeira e última oração da notícia, a saber: “re-| alizou-se na matriz desta cidade 

o casa-| mento dos libertos João Pedro Gonçal-| ves e Miquilina Adelina de Lima.” e “A[c]ceitem os noivos 

nossos sinceros [corroído]”. 

 

Considerações finais 

 

Os textos analisados foram escritos numa modalidade mais formal, quando há uma preocupação 

com a escrita e com o leitor. E importante destacar isso, visto que a partir desta constatação faz-se necessário 

a busca pela clareza no texto.  
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Destacamos que o sujeito nulo nos gêneros jornalísticos do século XIX deve-se pelo contato dos 

escritores destes textos com uma gramática, ainda nos moldes da gramática portuguesa, que apresentava 

um paradigma flexional mais diversificado, além desses textos terem como modelo os textos jornalísticos 

portugueses. Duarte (1995) em suas pesquisas chega a afirmar que a utilização de nulos no Português do 

Brasil se deve também, em parte, ao processo de escolarização, que transmite a concepção de que o uso de 

pronomes plenos em vários contextos era desnecessário. 

O estudo do sujeito nulo é relevante, neste caso, porque é um recurso da língua portuguesa que 

deve ser usado com muita atenção, para não gerar sentidos confusos e desconexos. Analisar a presença ou 

a ausência do sujeito nulo em gêneros jornalísticos publicados em jornais do Vale do Mamanguape e do 

Brejo de Areia, do Estado da Paraíba, no final século XIX e início do século XX nos despertou para tal fato 

e nos fez ver como a escrita no Brasil no século XIX refletia padrões conservadores da gramática do 

Português Europeu, mesmo diante das variações que ocorriam no uso da língua portuguesa no Brasil. 

Quanto à análise, observamos que não houve o preenchimento do sujeito por pronomes pessoais 

do caso reto. Ocorreu, sim, após o referente, em quase todos os casos, o uso do sujeito nulo, precisamente, 

da forma verbal na terceira pessoa do singular e do plural, do uso da forma verbal na primeira pessoa do 

plural e de forma indeterminada do sujeito, algo típico da língua Portuguesa de Portugal. Estes usos são 

pertinentes para entendermos como funcionam alguns mecanismos discursivos da língua, que passam pelas 

intenções que motivariam o produtor do texto a optar por uma dentre as diversas maneiras disponíveis para 

deixar o sujeito, seja ausente (nulo) ou presente (expresso). Destacamos também que este tema precisa de 

maiores estudos, apesar de já existir outros tipos de textos investigadas (Duarte, 1993). 

Chamou-nos atenção a função da indeterminação do sujeito no editorial, que seria de representação 

da “voz” coletiva. O fato ali tratado (posse dos escravos) é a visão de um jornal que procura mostrar à 

sociedade algo que é visto como verdadeiro e do senso comum, uma vez que representa a concepção de um 

grupo de pessoas a respeito de acontecimentos de visibilidade social, no caso relatado pelo editorial. 

No anúncio, há apenas a preocupação em noticiar o fato, que, marcantemente, era digno de notícia 

num Brasil, que ainda era escravista e cujos jornais, considerados abolicionistas, repudiavam.  

Em ambos os textos selecionados para a análise do sujeito, percebe-se a temática da escravidão, 

deste a questão da posse do escravo, no editorial, à alforria do escravo, no anúncio. Fatos que não devem 

ser esquecidos da nossa história para compreendermos a constituição do nosso povo, da participação dos 

negros no desenvolvimento do Brasil e, acima de tudo, reconhecer os valores do todas as raças, combatendo 

a desigualdade humana e social.   

A noção de sujeito nulo é ponto que ainda merece estudos em vários contextos e períodos da 

formação da nossa língua. Aqui, apenas observamos estes aspectos em jornais do interior, de uma época e 

de um contexto determinado.  
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Observar a língua, neste contexto de estudo, é algo que nos traz conhecimentos linguísticos, sobre 

a riqueza da língua que usamos e aumenta mais ainda o nosso interesse pelo estudo das ciências humanas. 

 

Referências   

 

CHOMSKY, N.  O Conhecimento da Língua. Sua Natureza, Origem e Uso Lisboa: Editorial 

Caminho,1994. 

DUARTE, M. E.L. Do pronome nulo ao pleno: a trajetória do sujeito no Português do Brasil. In: 

KATO, M.; ROBERTS. I (eds) Português Brasileiro: uma viagem diacrônica. Campinas/SP, editora 

da Unicamp, 1993.p.107-128.  

DUARTE, M. E.L. A Perda do Princípio “Evite Pronome” no Português Brasileiro. Tese de 

Doutorado – Instituto de Estudos da Linguagem – Universidade Estadual de Campinas, 1995. 

GUEDES, M.; BERLINCK R. de A. (orgs.) E os preços eram commodos...: anúncios de jornais 

brasileiros – século XIX. São Paulo: Humanitas, 2000. 

KATO, M. 1995. Sintaxe e aquisição na visão de Princípios e Parâmetros. Letras de Hoje, 102: 

57-74, 1995. 

KATO, Mary. Os frutos de um projeto herético: parâmetros na variação intralingüística. In: HORA, 

D. da, CHRISTIANO, E. (orgs.) Estudos Lingüísticos: Realidade Brasileira. João Pessoa, Idéia. 

p.95-106, 1999. 

KATO, M. A evolução da noção de parâmetros. In: Revista Delta Vol.18 nº2, 2002. São Paulo. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

44502002000200006. Acessado em janeiro de 2019. 

NICOLAU, Eunice das Dores. Resultados de análises quantitativas da representação do sujeito no 

PB: indícios de uma nova gramática? In: Caderno de lingüística da Unicamp, 1997.p.24 –64. 

TARALLO, F. Diagnosticando uma gramática brasileira. In: Kato M.; ROBERTS I. (eds). Português 

Brasileiro: uma viagem diacrônica. Campinas/SP, Editora da Unicamp, 1993.p. 69-105. 

TARALLO, F.; KATO, M. Harmonia transsistêmica: variação intra- e inter-linguística. 

Campinas/SP: Preedição, 1989. 

WEINREICH,U; LABOV, W;  HERZOG, M. I. Fundamentos empíricos para uma Teoria da 

Mudança Linguística. São Paulo: Parábola, 2006.  

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=W.+Labov&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=M.+I.+Herzog&search-alias=books


 

675 

 

 

PRODUÇÃO DO GÊNERO ABAIXO-ASSINADO NO 8º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

 

Edna Nascimento Calixto (UFPB)108 

calixto.edna@gmail.com 

Orientador: Erivaldo Pereira do Nascimento (UFPB) 

erivaldo@ccae.ufpb.br 

 

 

Introdução 

 

Durante muito tempo, o ensino de escrita esteve voltado apenas para as regras da gramática 

normativa, sem levar em consideração os aspectos semântico-pragmáticos dos textos. No entanto, 

como professores, devemos preparar os alunos para a leitura e escrita de textos das diversas esferas 

sociais. Por isso, a nossa intervenção teve como objetivos principais descrever e analisar o processo 

de aprendizagem da produção escrita do gênero abaixo-assinado, em uma proposta de aprendizagem 

que toma o gênero a partir de sua função social, por esse ser um gênero que envolve a ação em buscar 

solucionar um problema coletivo. 

A pesquisa foi de natureza aplicada, de caráter intervencionista; com abordagem quali-

qualitativa e se caracterizou como pesquisa-ação. Teve como corpus de análise 10 (dez) textos 

produzidos pelos alunos de uma turma de 8º ano do ensino fundamental de uma escola da rede 

estadual de ensino, de Rio Tinto, PB.  

Assim, a pesquisa se justificou pelo fato de que a aprendizagem de habilidades e o 

desenvolvimento de competências comunicativas dos alunos foi feita de forma contextual, em uma 

investigação de natureza aplicada, com o gênero abaixo-assinado, em uma proposta de aprendizagem 

que toma o gênero a partir de sua função social, com ênfase nas suas características linguístico-

discursivas, e utilizando-se do procedimento das Sequências Didáticas de Noverraz, Dolz e Shneuwly 

(2011).  

Dessa forma, este trabalho está estruturado em três partes, além desta introdução e das 

referências. Na primeira parte, trataremos brevemente dos estudos sobre gêneros discursivos, com 
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base nos estudos de Bakhtin (2010), em uma proposta de aprendizagem que toma o gênero a partir 

de sua função social, com ênfase nas suas características linguístico-discursivas (composição, 

conteúdo e estilo) e Marcuschi (2008 e 2010); e sobre o abaixo-assinado físico e digital, a partir de 

Rodriguez (2005) e Beltrão e Beltrão (2005). Na segunda parte, abordaremos os procedimentos 

metodológicos adotados na pesquisa, com base em: Michel (2015), Moresi (2003), Gil (2010) e 

Minayo (1997); além de Dolz, Schneuwly & Noverraz (2004 e 2011), para apontarmos a metodologia 

das Sequências Didáticas (SD). Na terceira parte, mostramos os resultados quali-quantitativos da 

pesquisa recorrendo aos embasamentos de Koch et. al. (2006) e Cervoni (1989), no que tange aos 

esclarecimentos sobre os operadores argumentativos e os modalizadores, consecutivamente. 

 

1 Estudos sobre gêneros discursivos e o abaixo-assinado 

 

É impossível não nos comunicarmos por algum gênero ou texto, ou melhor, por algum gênero 

textual. Com esse pensamento, a língua é vista como uma atividade social, histórica e cognitiva, 

privilegiando a sua natureza funcional e interativa e não o aspecto formal e estrutural da língua, afirma 

Bakhtin (2010). Nessa perspectiva, Marcuschi (2010), diz que se deve levar em consideração o uso e 

sua condição sociopragmática dos gêneros textuais e/ou discursivos, ou seja, as práticas sociais 

discursivas em que esses gêneros são produzidos e circulam.  

Em suma, os gêneros discursivos fazem parte da vida em sociedade e, consequentemente, dos 

falantes. Eles possibilitam tornar concretas todas as atividades comunicativas, tanto orais quanto 

escritas, com maior ou menor grau de formalidade. Isso possibilita a inserção do indivíduo nas mais 

diversas práticas das áreas comunicativas, conhecendo, produzindo textos e modificando-os ou 

adequando-os, conforme a necessidade de interação em que se encontra o sujeito.  

E em consequência disso, os suportes dos gêneros também foram modificados, devido às 

novas tecnologias, que propiciaram a modificação das características desses gêneros a partir do 

suporte em que são inseridos. Outrossim, de acordo com Marcuschi (2008, p. 174), o suporte de um 

gênero textual “é um locus físico ou virtual com formato específico que serve de base ou ambiente 

de fixação do gênero materializado como texto”. Assim, os grandes suportes de comunicação, tais 

como: o rádio, a televisão, o jornal, a revista e a Internet, por influenciarem a realidade social e se 

fazerem presentes, vão proporcionando e abrigando gêneros com novas características desses meios 

comunicativos, como é o caso do abaixo-assinado, doravante AA. 

Vale ressaltar também que, independente do suporte, impresso (físico) ou digital, coube-nos 

em nossa pesquisa instrumentalizar os alunos quanto aos critérios de Bakhtin (2000), no que se refere 

ao conteúdo, estilo e construção composicional desse gênero, além de trabalhar a argumentatividade 

e o uso social inerente ao próprio gênero, para a sua produção textual, o que se deu através das 

Sequências Didáticas de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2011). 
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Com relação ao gênero abaixo-assinado, Rodriguez (2005, p. 180) define como “um 

requerimento coletivo em que as pessoas se pronunciam coletivamente”. Beltrão e Beltrão (2005), 

compartilham da mesma ideia, ao afirmarem que o abaixo-assinado é um requerimento coletivo. 

A partir de pesquisa na Internet e em meio físico, podemos encontrar apenas informações 

básicas e superficiais sobre o gênero abaixo-assinado, em sites pedagógicos com finalidade não 

acadêmica. Encontramos na Internet muitos abaixo-assinados em formato digital, em páginas da 

Web, como Change e Petição Pública, responsáveis por manter milhares de abaixo-assinados de 

diversos assuntos criados por qualquer pessoa que se interesse. A partir disso, temos a definição de 

que o abaixo-assinado tem a função de mobilizar a população, ou seja, um gênero coletivo para 

exercer pressão, sensibilizar, protestar, dentre outros assuntos enviados para organismos, 

organizações ou empresas (PETIÇÃO PÚBLICA, 2018). 

Ao compararmos os dois tipos de suportes em que o abaixo-assinado é inserido, percebemos 

que as maiores diferenças são que o AA digital utiliza-se de uma linguagem persuasiva e apelativa 

dirigindo-se às pessoas, para que assinem o documento. Enquanto que o físico utiliza-se de uma 

linguagem mais direta, embora argumentativa, para se dirigir ao responsável pela solução do 

problema e esse convencimento para a assinatura das pessoas se dá no contato face a face. 

Por essa razão, a partir dos AA pesquisados e analisados, dividimos esse gênero (suporte 

físico) em algumas partes estruturais, que se referem à construção composicional, que são: 1. 

cabeçalho; 2. identificação do gênero; 3. identificação do destinatário/interlocutor/locutorário, cargo 

e local (município/cidade e estado); 4. introdução com a identificação dos remetentes/signatários; 5. 

solicitação; 6. motivos ou problemas da solicitação; 7. fecho ou despedida; 8. Local, data, mês e ano; 

9. Nome e número de documento dos reivindicantes; 10. parte opcional: responsável pelo abaixo-

assinado (encontramos em alguns abaixo-assinados coletados).  

 

2 Procedimentos metodológicos  

 

No que se refere às definições metodológicas, esta pesquisa é da área das Ciências Sociais. 

Segundo Michel (2015), a pesquisa social estuda o homem em seu contexto, se propondo a observar, 

discutir, além de explicar os fenômenos sociais. Por essa razão, a nossa pesquisa levou em 

consideração o contexto histórico no qual os indivíduos da pesquisa (alunos) estão inseridos. A 

investigadora e o grupo incluídos na pesquisa deram sentido aos resultados; nesse sentido, a visão de 

mundo da pesquisadora e todo o processo da pesquisa estão relacionados, bem como a identidade 

entre sujeito pesquisador (professora) e objeto de estudo (textos dos alunos).  

A nossa proposta de intervenção ocorreu com 18 alunos de uma turma de 8º ano do ensino 

fundamental anos finais de uma escola pública do município de Rio Tinto, Paraíba. O procedimento 
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metodológico adotado, das Sequências Didáticas baseadas no modelo de Dolz et. al. (2011), 

caracteriza a nossa pesquisa como sendo intervencionista e explicativa, tendo em vista que todas as 

ações foram feitas para transformar uma realidade, a qual mencionamos anteriormente, como orienta 

Moresi (2003). Também pode ser caracterizada como pesquisa-ação, porque, seguindo a linha de 

pensamento de Michel (2015), intervimos ao atuarmos na realidade de sala de aula, como professora-

pesquisadora. 

Sendo assim, quanto aos meios, a pesquisa é descritiva, porque descreve um fato ou fenômeno. 

É exploratória e/ou bibliográfica, por ter sido feito um levantamento de informações para auxiliar no 

assunto/objeto de estudo, afirma Michel (2015). 

Quanto aos fins, esta pesquisa é de natureza aplicada, pois esta pesquisa, em conformidade 

com o pensamento de Gil (2010), buscou a resolução de problemas relativos às dificuldades de 

aprendizagem dos alunos no que tange à leitura, e especialmente, à escrita do gênero pesquisado.  

A pesquisa foi de natureza quali-quantitativa, porque analisamos as dificuldades e os avanços 

obtidos pelos alunos, após a intervenção, comparando os textos, e apresentando os dados quantitativos 

para reforçar os avanços, assim como de caráter descritivo e de cunho interpretativista, porque os 

dados foram interpretados à luz do referencial teórico adotado. Nesta perspectiva, a pesquisa 

qualitativa pode ser apoiada pela pesquisa quantitativa e vice-versa, pelo fato de que pode com isso, 

enriquecer a análise e as discussões finais, diz Minayo (1997).  

Na coleta de dados utilizamos alguns abaixo-assinados retirados sites da Internet, de empresas 

públicas e organizações não governamentais para trabalharmos nas SD e com a análise do referido 

gênero em estudo. Além disso, utilizamos as produções iniciais e finais dos alunos para descrevermos, 

compararmos e analisarmos as ocorrências linguísticas e os problemas e superações na produção 

escrita dos locutores envolvidos na pesquisa. 

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede estadual de ensino fundamental, que fica 

localizada na zona urbana do município de Rio Tinto, Paraíba, em uma turma de 8° ano, no ambiente 

de ensino-aprendizagem onde a pesquisadora atuou como professora da disciplina Língua Portuguesa. 

A aplicação contou com 18 alunos participantes, sendo selecionados 10 textos pelo critério de 

participação em toda a etapa da investigação.  

A investigação teve como foco o processo de aprendizagem da produção escrita do gênero 

abaixo-assinado, através do processo de intervenção das Sequências Didáticas, conforme propõem 

Dolz, Schneuwly & Noverraz (2011), por levar o aluno a produzir um gênero de uso social, partindo 

de suas características tanto estruturais quanto funcionais.  

Sendo assim, a realização da investigação se deu em etapas distintas e complementares, 

seguindo as fases de aplicação da proposta de SD, as quais foram: a) Apresentação da situação inicial; 

b) Produção inicial; c) Análise da produção inicial; d) Aplicação dos módulos; e) Produção final; f) 
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Análise da produção final. Além dessas etapas, tivemos a escolha de um dos abaixo-assinados escritos 

pelos alunos e a destinação desse texto a autoridade competente.  

 

3 Resultados e discursões dos abaixo-assinados produzidos 

 

A partir das análises dos abaixo-assinados produzidos nas fases iniciais e finais da sequência 

didática aplicada, conseguimos identificar várias estratégias em que o locutor utilizou-se da 

argumentatividade e da informatividade para se dirigir ao locutário, e assim realizar o pedido na 

tentativa de convencer o responsável pela resolução do problema apresentado a solucioná-lo. Além 

disso, observamos avanços significativos, da primeira versão para a última, no que diz respeito ao 

estilo linguístico, à composição e ao conteúdo temático dos textos produzidos.  

Dessa maneira, apresentaremos a seguir o resumo desses resultados de maneira quali-

quantitativa a partir de tabelas em que os desvios serão mostrados em destaque, especialmente, se 

houve o uso adequado das ocorrências e o avanço da escrita nas produções finais. Além disso, 

identificaremos as produções iniciais e finais por PI e PF, respectivamente. 

  Em se tratando da construção composicional do gênero, trabalhamos as partes que compõem 

o abaixo-assinado, a partir de orientações de alguns autores e também com base em observações feitas 

em abaixo-assinados coletados através de suporte físico e digital. Mostraremos então, na tabela a 

seguir como se deram esses resultados. 

Tabela 1 – Resultados da construção composicional dos abaixo-assinados 

Fonte: 

Pesquisa direta (2018) 

 

Composição 

                  Prod. Inicial                                    Prod. Final 

      Ocorrências                  AA                     Ocorrências                AA 

1 Cabeçalho identificando os 

destinatários 

01 01 10 10 

2 Identificação do tipo do 

documento (gênero) 

04 04 10 10 

3 Identificação do 

destinatário e da 

posição/cargo que ocupa.  

07 07 10 

 

10 

4 Apresentação dos 

reivindicantes 

05 05 10 10 

5 Apresentação da 

finalidade/solicitação  

09 09 10 10 

6 Explicações, 

acontecimentos que 

justificam a reivindicação 

08 

 

08 

 

08 

 

08 

 

7 Fecho; despedida, 

agradecimento 

07 07 10 10 

8 Cidade, data, mês e ano 04 04 10 10 

9 Assinaturas, documentos 

dos 

remetentes/reivindicantes 

01 01 10 10 

Identificação do 

representante (se houver) - 

OPCIONAL 

04 04 02 02 
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Ao verificarmos a tabela 1, podemos afirmar que, na versão final dos abaixo-assinados, todos 

conseguiram progredir na escrita, no que diz respeito ao aspecto estrutural do gênero. Com isso, os 

resultados foram positivos e os objetivos atingidos, porque, ao aprenderem como se estrutura e como 

se realiza cada parte do gênero aplicado, o locutor conseguiu ter uma ideia geral da produção de 

qualquer outro gênero da esfera administrativa, particular ou político-social que exige a escrita formal 

e também conseguiu compreender a finalidade de cada parte da construção composicional do gênero, 

resultando em um avanço significativo na escrita dos locutores, como podemos observar em uma das 

produções (PI e PF) a seguir. 

 

Quadro 1: Construção composicional do abaixo-assinado – Todos os abaixo-assinados 

Nº Produção Inicial Nº Produção Final 

PI 08 [4]Nos abaixo-assinado alunos do 

Frederico Lundgre e pais dos alunos 

viemos por meio desta [5]solicitar sua 

ajuda enlentisimo prefeito esperamos  

que vossa eselencia contribua com 

nosso pedido ajudando a criar um 

abrigo para os animais de rua e se 

possível contratar veterinarios 

arrecadar dinheiro, comida e 

medicamentos caso vossa exelencia 

queira conversar com nossos 

representantes XXXX-XXXXX 

PF 08 [1]ALUNOS DO 8º A DA ESCOLA 

FREDERICO 

LUNDGREN E POPULAÇÃO DE 

RIO TINTO – PB 
 

[2]ABAIXO-ASSINADO 
 

[3]Ao Execelentissino 

Senhor Prefeito José Fernandes 

Gorgonho Neto 

Rio Tinto – PB 
 

  [4]Nós abaixo assinados, alunos do 8º A 

do Frederico Lundgre viemos por meio 

deste [5]solicitar sua ajuda para criar um 

abrigo para os animais de rua e contratar 

veterinário, comida e medicamentos 

[6]pois eles são mortos nas ruas 

atropelados morrem de fome são 

maltratados e abandonados nas ruas de 

Rio Tinto e [7]esperamos que atenda 

nosso pedido 

Caso vossa excelência queira conversar 

com nosso representantes XXXX-XXXX 

[8]Rio Tinto 3 de Novembro de 2018 
 

   [9]Nome                    Documento 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Partindo para o conteúdo temático do gênero a partir das produções (PI e PF), trabalhamos 

com a argumentatividade e informatividade no gênero, que apesar de ser considerado um gênero 

argumentativo, analisamos se esses locutores conseguiram apresentar o pedido seguido do problema 

a ser solucionado de maneira a convencer o locutário para a realização da solicitação, e se as 

informações foram claras e completas. Para isso, mostraremos a tabela a seguir com os resultados. 

 

Tabela 2 – Resultado da argumentatividade e informatividade nos abaixo-assinados 

Problema 
                   Prod. Inicial                                   Prod. Final  
     Ocorrências                     AA                 Ocorrências                 AA 

Argumentatividade 09 09 09 09 

Informatividade 02 02 09 09 
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Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

Conforme a tabela 2, nas produções finais, os abaixo-assinados foram produzidos, em grande 

maioria (09), com a parte em que o locutor argumentou as razões pelas quais realizou a solicitação 

coletiva. Esses argumentos foram escritos nas primeiras versões de maneira desorganizada, sendo 

modificadas e acrescentadas palavras ou enunciados nas versões finais, havendo uma melhora no 

texto. Desse modo, nas produções finais, tivemos como resultado um avanço na informatividade na 

maioria dos textos. 

 

Quadro 2: Conteúdo temático: argumentatividade e informatividade que justificam a solicitação 

Nº Produção Inicial Nº Produção Final 

PI 05 Queria pedir ao senhor, uma ajuda... 

Para ajudar os animais, para fazer um 

apelo ou ao mesmo o senhor pode fazer 

[...] 

   Pois acho que o senhor pode 

ajudalos. 

   Por que novamente...  eles são 

animais que não meche com ninguem 

apesa que ninguém diga nada ou não 

mecha com eles, eles podem ter doença 

que um ser humano pode pegar 

também como o colasar... 

PF 05 Nós, abaixo assinados, solicitamos 

uma ajuda para os animais de rua, 

pois os animais de rua estão 

sofrendo. 

Eles precisam de ajuda, apesar deles 

às vezes serem bravos, porque 

cachorro, gato e entre tanto, eles 

precisam de amor, carinho de 

alimentação e de um doo que ajude a 

cuidar. Pois hoje em dia não temos 

um canil para botá-los. 

[...] Por essa rasão solicitamos que o 

senhor os ajude, fazendo um canil ou 

melhor uma clinica veterinária. 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

No que tange ao estilo linguístico do gênero abaixo-assinado, observamos a ocorrência de 

elementos que expressam argumentatividade, como modalizadores, que na visão de Cervoni (1989), 

a “modalidade”, do ponto de vista do falante, se refere a um julgamento sobre o conteúdo da sua fala. 

Assim, na tabela a seguir veremos esse resultado. 

 

Tabela 3 – Resultado dos elementos de argumentatividade nos abaixo-assinados (modalizadores) 

    Tipos de modalização             Subtipos 
          Prod. Inicial                        Prod. Final 
 Ocorrências          AA           Ocorrências          AA 

Modalização Epistêmica Asseverativa 01  01 03  03 

Quase-asseverativa 11  07 05  04 

Habilitativa 0 0 0 0 

Modalização Deôntica De obrigatoriedade 04  02 04  02 

De proibição 0 0 0 0 

De possibilidade 02  02 01 01 

 Volitiva 17  10 20  10 

Modalização Avaliativa 0 0 0 0 

Modalização Delimitadora 0 0 0 0 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

Como mostra a tabela 3, os elementos modalizadores encontrados nos abaixo-assinados de 

maior quantidade que permaneceram até a produção final, foram do tipo de modalização deôntica 

volitiva, por expressarem o desejo de que algo aconteça, mas de maneira que não seja obrigatória. 
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Essa modalização foi encontrada tanto nas produções iniciais, dezessete (17), quanto nas produções 

finais, mantendo quase a mesma quantidade, vinte (20) ocorrências no total dos dez. Sendo assim, 

adquirimos um progresso nas produções finais dos abaixo-assinados. Isso se justificou pelo fato de 

que o locutor fez um pedido, sendo apresentadas, por exemplo a variação dos verbos “solicitar”, 

“pedir”, “reivindicar”, conforme o trecho que o locutor diz: “solicitamos ajuda a os animais de rua de 

Rio Tinto” (PF07). Com isso, mostrou que é um tipo de modalização obrigatória para o gênero, já 

que é uma de suas características, a de solicitar, como é o caso do trecho que mostraremos a seguir. 

 

Quadro 3: Estilo linguístico: elementos argumentativos - modalizadores 

Nº Produção Inicial Nº Produção Final 

PI 03 [...] pedimos as ajuda de sua reverencia 

para a causa dos “animais de Rua”. 

[...]são animais domesticos vivem nas 

Ruas de Rio tinto, podem causar 

acidente [...] acho que deveriam ser 

guardados, e serem cuidados com 

carinho. [...] um carro poderia recolher 

os animais 

PF 03 Nós, abaixo assinado reivindicamos a 

causa dos animais de rua, [...] Dessa 

forma pedimos que ajudemos nesse 

problema, eles podem causar 

acidentes [...] Por isso solicitamos um 

abrigo de animais 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

No estilo linguístico do gênero abaixo-assinado, quanto aos elementos argumentativos 

presentes nas produções (PI e PF), encontramos vários tipos de operadores argumentativos, que são 

responsáveis por marcar a argumentatividade nos enunciados, afirmam Koch et. al. (2006) a partir de 

conectivos ou advérbios. Podemos observar essas ocorrências na tabela a seguir. 

 

Tabela 4 – Resultado dos elementos de argumentatividade nos abaixo-assinados (operadores  argumentativos) 

Tipos de operadores argumentativos 
            Prod. Inicial                     Prod. Final 
   Ocorrências             AA              Ocorrências              AA 

Que assinalam o argumento mais forte no 

sentido de uma conclusão 

0 0 0 0 

Que somam argumentos em favor de 

uma mesma conclusão  

04 3 04 3 

Que introduzem uma conclusão relativa 

a argumentos anteriores  

0 0 01 01 

Que introduzem argumentos alternativos 

que levam a conclusões diferentes ou 

opostas 

01 01 01 01 

Que estabelecem relações de 

comparação entre elementos, com vistas 

a uma dada conclusão 

01 01 01 01 

Que introduzem uma justificativa ou 

explicação relativa ao enunciado anterior  

13 05 17 05 

Continua 

 

Tabela 4 – Resultado dos elementos de argumentatividade nos abaixo-assinados (operadores  argumentativos) 

(continuação) 

Que contrapõem argumentos orientados 

para conclusões contrárias  

01 01 03 02 

Que têm por função introduzir no 

enunciado conteúdos pressupostos 

0 0 0 0 

Que se distribuem em escalas opostas ou 

exclusivos 

02 02 0 0 
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Que indicam finalidade  29 10 24 10 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

Vemos na tabela 4 que, a maioria dos operadores argumentativos que continuaram na escrita 

de todos os locutores (10), foram os operadores que introduzem justificativa ou explicação relativa 

ao enunciado anterior, com dezessete (17) ocorrências; e os operadores que indicam finalidade, com 

vinte e quatro (24) ocorrências. Esse fato se deu pela necessidade do locutor justificar, explicar e 

indicar a finalidade a todo momento dos fatos pelos quais apresentaram os seus argumentos. Por isso 

que o abaixo-assinado é um gênero reivindicatório com a apresentação de explicação de fato e 

apontamento da finalidade, o porquê da solicitação e dos problemas expostos pelo locutor, deixando 

as suas marcas intencionais. 

Dessa forma, houve um bom número de operadores argumentativos e de modalizadores nas 

PI e PF e os avanços se deram não necessariamente pela quantidade, mas em razão do uso adequado 

e dos locutores fazerem as articulações necessárias, em virtude de buscaram informações sobre a 

temática e discutiram em conjunto, como observaremos no trecho que segue.  

Quadro 4: Estilo linguístico: elementos argumentativos – operadores argumentativos 

Nº Produção Inicial Nº Produção Final 

PI 03 [...]Reivindicamos esse problema ao 

senhor pois cachorros e gatos que são 

animais domesticos vivem nas Ruas de 

Rio tinto, podem causar acidente para 

nós e para eles mesmos, além de causar 

doenças para nós e para eles mesmos eu 

acho que deveriam ser guardados, e 

serem cuidados com carinho. [...] para 

que sejam cuidados e um carro poderia 

recolher os animais e levar para um 

abrigo mandei minha ideia.  

PF 03 [...] reivindicamos a causa dos 

animais de rua, muitos animais 

vivem na rua, animais domésticos, 

vivem nas ruas de nossa cidade de 

Rio Tinto, Dessa forma pedimos que 

ajudemos nesse problema, eles 

podem causar acidentes para nós e 

para eles mesmos além de causar 

doenças. Por isso solicitamos um 

abrigo de animais para que sejam 

cuidados com carinho. 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

Ainda no estilo linguístico do gênero abaixo-assinado, trabalhamos com as formas de 

realização características desse gênero, que como qualquer outro, apresenta formas de realização 

própria. Vejamos na tabela a seguir essas ocorrências. 

Tabela 5 – Resultado do estilo linguístico do abaixo-assinado (formas de realização) 

Tipos de inadequações / 

desvios 

                 Prod. Inicial                             Prod. Final 
    Ocorrências              AA                Ocorrências              AA 

Forma de tratamento ao 

destinatário 

01 01 10 10 

Forma de apresentação dos 

reivindicantes (3ª p. do plural) 

01 01 10 10 

Forma de solicitação 06 06 09 09 

Forma do fecho 06 06 10 10 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

No abaixo-assinado, assim como em qualquer gênero de ordem administrativa e/ou formal, o 

tratamento ao locutário obedece a um padrão. No gênero em estudo, a forma de tratamento adequado 
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é “Excelência” para se dirigir ao destinatário. Sendo assim, como observamos na tabela 5, nas 

produções iniciais, apenas um (01) locutor consegue atender essa orientação. Já nas produções finais, 

todos os locutores (10) conseguem escrever de maneira adequada: “Excelentíssimo Senhor Prefeito”, 

ocorrendo um avanço, como mostra o trecho a seguir. 

 

Quadro 5: Estilo linguístico: Pronomes de tratamento 

Nº  Produção Inicial Nº  Produção Final 

PI 07 Quaro senhor prefeito: Fernando 

Naia [...]  

PF 07 Ao Excelentissimo Senhor: Prefeito 

José Fernando Gorgon Neto 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

Outra forma de realização para o AA é a apresentação dos reivindicantes em primeira pessoa 

do plural, como “Nós, abaixo assinados”. Das produções iniciais, apenas em uma (01) delas o locutor 

escreve de maneira adequada, aumentando esse número para a sua totalidade, dez (10), nas produções 

finais, e sobretudo compreendendo que essa forma de realização tanto é característica do gênero 

quanto se efetua pelo gênero ser de representação coletiva e que por isso, ocorreu um avanço 

considerável na escrita. 

 

Quadro 6: Estilo linguístico: formas linguísticas (Apresentação dos locutores) 

Nº  Produção Inicial Nº  Produção Final 

PI 05 [Eu] Queria pedir ao senhor, uma 

ajuda.. 

PF 05    Nós, abaixo assinados, solicitamos 

uma ajuda... 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

Para a forma característica de solicitação, inicialmente seis (06) abaixo-assinados obtiveram 

adequadamente a sua realização, enquanto que na produção final, quase todos, ou seja, nove (09), 

conseguiram realizar a solicitação de maneira adequada. De modo parecido, o fecho do abaixo-

assinado, apresentou-se apropriadamente em seis (06) textos iniciais e em sua totalidade, dez (10), 

nos textos finais. Esses resultados mostraram um avanço perceptível em todas as formas de realização 

do gênero, como mostra o seguinte trecho. 

 

Quadro 7: Estilo linguístico: formas linguísticas (Realização da solicitação) 

Nº  Produção Inicial Nº  Produção Final 

PI 07 [...] gostaria que o senhor prefeito os 

aluno do 8º ano A desse verba ou 

solnadas de Rio Tinto  

PF 07 solicitamos ajuda a os animais de rua 

de Rio Tinto. 
 

 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

Na forma de realização do fecho, houve um aumento apropriado, de inicialmente seis (06) 

para 10 (dez) nas reescritas, porque, nas produções iniciais, alguns dos locutores usaram de 

linguagem, informação com trechos curtos de agradecimento. Já na reescrita, eles conseguiram 
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realizar trechos mais bem elaborados. Ao fazerem isso, os locutores mostraram a intenção de encerrar 

o abaixo-assinado, de maneira à agradecer, influenciar e/ou expressar a certeza do atendimento ao 

locutário, ocorrendo uma ascensão na escrita, como no seguinte trecho.  

Quadro 8: Estilo linguístico: formas linguísticas (Fecho ou despedida) 

Nº  Produção Inicial Nº  Produção Final 

PI 05      [...] então agradecida... PF 05    Desde ja agradecemos com sua 

compreensão e pela a sua atenção. 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

No estilo linguístico do gênero AA foram apresentadas algumas ocorrências de ordem 

gramatical, as quais veremos na tabela a seguir. 

 

Tabela 6 – Resultado dos Tipos de inadequações/desvios gramaticais 

Tipos de inadequações / desvios 
            Prod. Inicial                          Prod. Final 
  Ocorrências            AA             Ocorrências           AA 

Concordância 09 07 08 07 

Ortografia com Z, S, X, Ç, XC 05 01 03 02 

Verbo no infinitivo (term. “r”) 08 03 01 01 

Sinais de pontuação inadeq. 06 04 02 02 

Falta de sinais de pontuação 36 09 28 09 

Ausência de parágrafos 06 06 0 0 

Falta de palavras  04 03 0 0 

Falta de acentuação 20 04 08 02 

Letras maiúsculas e minúsculas 16 07 13 08 

Marcas de oralidade 05 02 04 02 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

Os desvios encontrados nas produções iniciais foram reduzidos na versão final de todos os 

textos, conforme mostra a tabela 6, com destaque para a falta de sinais de pontuação, registradas trinta 

e seis (36) vezes nas PI, reduzindo-se para vinte e oito (28) vezes nos textos finais;  para a ausência 

de parágrafos ocorreu em seis (06) dos abaixo-assinados iniciais e em nenhuma das PF; e para a falta 

de acentuação com vinte (20) ocorrências, sendo reduzida para oito (08) ocorrências nas produções 

finais. 

 

Quadro 9: Estilo linguístico: normas gramaticais (sinais de pontuação, letras minúsculas, maiúsculas e falta de palavras) 

Nº  Produção Inicial Nº Produção Final 

PI 09 [...]ou são envenenados pelos seus 

antigos donos que 

[os]abandonaram nas ruas. Para 

esses problemas contra os animais 

diminuir[,] peço multas para os 

seus antigos donos que 

abandonaram eles nas ruas[...]. 

Desde já[,] agradeço a colaboração  

PF 09    Para esses problemas contra os 

animais diminuir, pedimos multas para 

os seus antigos donos que 

abandonaram eles nas ruas, peço 

também doações de alimentos [...] 

    

 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

Esses resultados de ordem gramatical podem ser um indicativo de que os locutores ainda não 

aprenderam a escrita de certas palavras, regras de uso da gramática, ou ainda, tentam reproduzir na 
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escrita certas palavras como são faladas. Os locutores conseguiram reduzir os problemas apresentados 

nas versões iniciais dos textos, obtendo um relativo avanço no conhecimento e no uso das regras da 

norma padrão na reescrita, em função da observação reflexiva de seus textos iniciais. 

Dessa maneira, podemos afirmar que em todas as características do gênero em estudo, ou na 

produção da totalidade do gênero, os locutores conseguiram avançar em suas produções finais, 

melhorando e aprendendo sobre a estrutura do gênero, sobre a argumentatividade e a informatividade, 

sobre as formas adequadas de realização da escrita do gênero, com a  aplicação de estratégias 

argumentativas para tentar convencer o locutário de maneira mais clara e elaborando o seu texto 

atendendo, relativamente, as normas da gramática padrão. Esses resultados apontam para o fato de 

que a aplicação da SD contribuiu para a escrita mais eficiente dos próprios locutores, porque eles 

puderam refletir e buscar soluções para os próprios problemas de escrita. 

Além disso, escolhemos em conjunto, professora e alunos, um dos abaixo-assinados finais, 

levando em consideração a argumentação feita e quais as solicitações mais necessárias para a temática 

dos animais de rua de Rio Tinto, Paraíba. Ao fazer isso, inserimos o abaixo-assinado escolhido em 

suporte digital, através do site Change.Org, para que a causa ganhasse visibilidade e, com isso, 

adesões nas assinaturas de pessoas. Paralelo a isso, a coleta de assinaturas foi realizada em todo o 

município pelos alunos e outros voluntários sensibilizados com esses animais, para posterior entrega 

ao responsável na resolução do problema, que é o prefeito do referido município de aplicação da 

pesquisa. 

 

3 Considerações finais 

 

Inicialmente, constatamos que os objetivos principais de nossa pesquisa foram alcançados, 

quer sejam os de descrever e analisar o processo de aprendizagem da escrita do gênero abaixo-

assinado a partir da abordagem das Sequências Didáticas em uma turma de 8º ano do ensino 

fundamental, conseguimos atingi-los, porque fizemos a descrição de todo o processo de aplicação das 

SD, assim como, analisamos as principais dificuldades apresentadas nos textos iniciais dos alunos e 

os avanços que foram obtidos em seus textos finais de maneira detalhada, qualitativa e 

quantitativamente, para ilustrarmos melhor que ocorreram avanços na escrita final dos alunos. 

Contatamos, assim, que a metodologia das Sequências Didáticas foi eficaz para a aprendizagem da 

escrita do gênero abaixo-assinado. 

Nas produções finais, as formas características de realização do gênero foram escritas 

adequadamente, quanto ao tratamento formal do destinatário, à apresentação e ao fecho do gênero, 

com a utilização de modalizadores e dos operadores argumentativos adequados para tais realizações 

e foram atenuados problemas gramaticais. 
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Esses resultados apontam para a ampliação da competência de produção escrita dos alunos 

envolvidos na pesquisa, além do uso consciente e adequado da argumentatividade e da 

informatividade para lutar por uma causa, partindo de um problema pesquisado por eles em suas 

realidades sociais. Com isso, ao trabalharmos com o gênero, houve tanto o aprendizado da escrita 

quanto a reflexão dos alunos sobre o tema dos animais de rua, ao buscarem soluções para o problema 

pesquisado, través de suas ações e dos argumentos de seus textos. Esse gênero, ao ser inserido na 

escola, considerando suas características e a sua função social, permitiu desenvolver habilidades 

comunicativas, proporcionando ao aluno uma ferramenta para usar a linguagem no sentido de 

reivindicar, dentro ou fora da escola, a solução de um problema coletivamente a uma autoridade, e 

por isso, também favoreceu o exercício da cidadania. 

Durante a pesquisa enfrentamos também algumas dificuldades, dentre elas, foi a de encontrar 

abaixo-assinados físicos para a análise do gênero, assim como, pesquisas científicas sobre esse 

gênero, razão pela qual nos motiva a aprofundar em outra pesquisa o estudo sobre o abaixo-assinado 

nos dois formatos, físico e digital, tendo em vista que o abaixo-assinado, ainda é pouco estudado. 

Dessa maneira, contribuímos também para abordarmos na escola um gênero que extrapola os livros 

didáticos, porque ainda são poucos os gêneros da esfera político-social contidos nesses livros, 

havendo com mais frequência a presença dos gêneros “escolares”. Mas, independente do gênero 

trabalhado, é necessário que o professor aplique atividades de escrita que sejam voltadas para a vida 

prática dos alunos, de uso real dos falantes, já que é função da escola orientar os alunos a serem 

autônomos e cidadãos conscientes diante de uma sociedade letrada. 
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Introdução 

 

Este artigo oferece uma análise do “Escalas do amor”, contido no livro Lorena – Sem filtro 

nem ponto final, de Mariana Lancellotti. O conto escolhido para as nossas investigações de sua 

materialidade linguística que, suscita temas relevantes da nossa atual realidade social e depõem para 

a compreensão da hegemonia e das relações assimétricas de poder.  

Tratamos de uma análise discursiva, de investigação quali-quantitativa o material linguístico 

que denunciam, por meio de aspectos argumentativos, especialmente a relação assimétrica de poder 

na interrelação dos gêneros masculino e feminino. Nosso foco é, com isso, ter uma demonstração 

linguística de como essas relações sociais de poder apontam sobre a formação do agir feminino e sua 

consequente formação como sujeito social.  

Para tanto nos valemos das propostas da Análise Crítica do Discurso (ACD), de forma especial 

as teorias que resvalam as relações hegemônicas de poder socioculturais como em  Fairclough ([1995] 

2001 e 2003) e; Chouliaraki e Fairclough (1999), com esses destacamos as marcas discursivas e como 

se dá o processo de hegemonia dentro do conto. Para a análise da materialidade propriamente dita, 

utilizamos ainda Bronckart (1996 e 1999) com a perspectiva do Interacionismo Sociodiscursivo 

(ISD).  

Quanto à estrutura, este trabalho inicia pelo aporte teórico, com o que pretendemos didatizar 

de que forma os aspectos do conto demonstram uma rede de práticas sociais hegemônicas e de que 

forma a suplantação de obstáculos pelo discurso pode agregar valor social e oferecer novos pontos de 

vista às discussões aqui dispostas. A seguir, apresentamos como as divisões temáticas relacionadas 

as áreas da vida da personagem são topicalizadas no discurso, ou seja, como os diferentes momentos 

 
* Graduanda em Letras – Língua Portuguesa, pela Universidade Federal da Paraíba. E-mail: meduardaoa@gmail.com 
** Graduado em Letras – Português/Inglês, Doutor em Estudos da linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN). Professor da Educação Superior. E-mail: silviodasilva@uol.com.br 
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do seu relacionamento com o outro e a sociedade se dispõem no continum da história. Para a análise, 

nos valemos de excertos, trazendo trechos do livro e explicitando linguisticamente de que maneira o 

excerto está sendo analisado à luz das relações sociais e da ideologia.  

  

1. Sobre a perspectiva social a partir da Análise Crítica do Discurso 

 

 Adotamos, neste trabalho, uma concepção de língua como uma parte conjunta do processo 

social material, perspectiva utilizada também pela ACD, segundo Silva (2016). Em outras palavras, 

preocupa-nos aqui compreender as relações assimétricas de poder que regem a vida social e procurar 

por uma mudança social.  

 Os processos hegemônicos assimétricos de poder são fatores constituintes do discurso, 

características que nem sempre são possíveis serem vistas por uma leitura superficial, pois “a análise 

textual é formada e ganha cor pela interpretação de seus relacionamentos com processos discursivos 

e processos socias mais amplos” (FAIRCLOUGH, 2001, p.110) 

 É importante salientar que as visões de mundo devem ser distinguidas a partir de três pontos: 

lugar social, práticas discursivas e a capacidade de agência por parte do sujeito, que, segundo 

Veronese e Lacerda (2011) é aquele que se indigna contra a situação, o combatente que busca a única 

verdade existente a partir da sua consciência.  

No primeiro, é diferenciada uma maioria de uma minoria. O lugar social vincula-se 

diretamente à classe social, àqueles sujeitos que além do poder de agenciamento são atores, pessoas 

ou instituições imbuídas de uma eloquência discursiva capaz de convencer ou buscar por um público 

que lhe forneça matéria física ou intelectual.  

No segundo, as práticas discursivas, pela qual aqui visaremos o discurso como incluído, pois 

ele terá como definição representar por meios linguísticos como as relações de hegemonia e poder se 

desenvolvem dentro de uma pirâmide social demonstrada pelo corpus da pesquisa (conto). O terceiro 

e último é sobre a capacidade de ação/reflexão sobre determinado fato, sendo assim o poder de agir 

sobre este mesmo fato a partir de um discurso individual e próprio.  

 Somos sujeitos que, ao longo da vida, aprendemos, ensinamos e dialogamos com tudo ao 

nosso redor, fatores sócio-históricos que vão sendo internalizados por consequência das nossas 

vivências dentro da sociedade, somos produtores culturais. Tudo o que temos, falamos ou é o 

resultado de anos e anos de evolução, pensando desta forma podemos afirmar que práticas sociais são 

formas culturais relativamente neutras de uma ação social, e assim, “a língua participa de processos 

sociais” (FAIRCLOUGH, 2001, p.229) 

Para Chouliaraki & Fairclough (1999), a vida social é, uma profusão de práticas sociais 

diferentes que são formadas por aspectos semióticos diversos, incluindo outras formas de produção 
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de sentido. Uma relação de ação X interação que ocasiona mudanças dentro do espaço social, sejam 

elas reprodutivas, produtivas, formadoras ou transformadoras. Todos esses elementos são interligados 

e relacionados dialogicamente, como resultado são produzidos no e pelo discurso. 

 Este, é um momento da prática social. O foco é o uso linguístico que pode ser fragmentado 

em três momentos: modo de agir, modo de representar e modo de ser. 

 

1.1.Métodos da ACD 

 A Análise Crítica do Discurso possui cinco pontos norteadores para a construção da análise 

propriamente dita, com elementos que devem necessariamente serem apontados dentro do discurso. 

São eles: 1. Enfatizar um problema social do aspecto semiótico; 2. Identificar os obstáculos 

vinculados ao problema, analisando-se: 2.1. A rede de práticas em que está situado; 2.2. A relação da 

semiose com as práticas envolvidas; 2.3. O discurso interdiscursiva, linguística e semioticamente 

analisado; 2.3.1. Estruturalmente (ordem do discurso) e 2.3.2. Interacional e textualmente; 3. 

Verificar se a rede social precisa do problema; 4. Identificar maneiras de suplantar os obstáculos e 5. 

Refletir criticamente a respeito das etapas anteriores (1 – 4). Topicalização feita a partir dos passos 

analíticos da ACD propostas por Chouliaraki e Fairclough (1999). 

 O ponto um refere-se a ênfase em um dado problema social que contenham aspectos 

semióticos, pois para entender a criticidade da ACD os autores começam com um problema, ao invés 

de uma questão de pesquisa tradicional. Isso ocorre para que se produza um conhecimento capaz de 

promover autonomia ou emancipação diante o texto. 

 No segundo ponto, de maneira geral, é por meio da análise do problema social materializado 

no e pelo discurso, que é observado, segundo os subtópicos acima, que especificam sobre o que se 

deve observar em cada momento. Para tanto, uma rede de práticas na qual está localizada a vida social 

é vista em uma relação de semiose com outros elementos de pratica(s) envolvida(s) e o discurso 

(semiose), que é posto pela análise estrutura que remete à ordem discursiva e à análise 

interacional/textual, as duas análises interdiscursivas, linguísticas e semioticamente investigadas.  

 O terceiro tópico leva em consideração se a rede de práticas “precisa” do problema. Desta 

forma é preciso se perguntar se os beneficiários da estrutura social em que a vida social é organizada 

têm interesse em não solucionar o problema. 

 O quarto ponto identifica possibilidades de solucionar os obstáculos. Têm de muita 

importância por enfatizar as possíveis mudanças na forma de organização da vida social, mesmo que 

estas ainda não tenham sido feitas até o momento. 

 No quinto tópico trata sobre a reflexão crítica a partir das etapas anteriores. Aqui requisita que 

o analista reflita a respeito de onde ele(a) vem, como ele(a) mesmo(a) se encontra socialmente fixado. 
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2.Tratamento e discussão dos aspectos textuais a partir do Interacionismo Sociodiscursivo 

(ISD) 

Quando partimos para as análises propriamente, o nosso material de pesquisa necessitava de 

um maior aprofundamento, para desta forma encaixá-lo em categorias de ação que subsidiassem a 

materialidade linguística, a partir desta necessidade é que introduzimos o ISD para definir os aspectos 

intra e extra textuais pelos quais não eram possíveis serem explicados apenas pela ACD. Desta forma, 

pontuamos aqui algumas etapas de identificação dentro do texto que podem ser consideradas como 

obstáculos vinculados ao(s) problema(s) sociais intrínsecos ao material analisado.  

No entanto, também devem ser levados em conta outros aspectos nele inseridos, como: espaço 

(físico), tempo e quem escreve. A partir de duas perguntas base é que damos partida a discussão: 

Como o autor conversa com o leitor? Como os personagens se relacionam discursivamente? 

Damos início então aos aspectos textuais que embasam o ISD propriamente dito. A proposta 

deste trabalho pontuada pelo Interacionismo de Bronckart, foi aqui disposta da seguinte forma: I. 

Identificação do conteúdo temático; II. Tipos de discurso; III. Mecanismos enunciativos; IV. 

Modalizações e V. Figuras de ações.  

 

2.1. Identificação do conteúdo temático  

Consiste na camada mais profunda do texto, é uma análise da infraestrutura textual, “pelo 

plano mais geral do texto, pelos tipos de discurso que comporta, pelas modalidades de articulação 

entre esses tipos de discurso e pelas sequências que nele eventualmente aparecem” (BRONCKART, 

1999, p. 120).   

 

2.2 Tipos de discurso  

É o momento de análise que se constata as relações entre mundo discursivo e mundo 

usual/real, neste, há duas divisões: implicada e autônoma que se desdobram em duas situações de 

enunciação: implicada ou teórica.  

 

2.3 Mecanismos enunciativos  

São aquelas relações espaciais e temporais determinantes. Mecanismos enunciativos 

permitem a identificação para a classificação dos tipos discursivos, para isso tem: vozes, que são do 

tipo supra-ordenadas ou infraordenadas. A primeira, ocorre quando o narrador ou expositor do texto 

são presentes; na segunda acontece quando instituições socias ou personagens inseridos são 

representantes no discurso.  

 

2.4 Modalizações  
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São nada mais que o nível de engajamento do actante, marca suas posições diante as 

representações e podem ser do tipo: lógica, deôntica, pragmática e apreciativa. Vamos nos deter em 

definir apenas duas dentre essas citadas, pois são elas que estão contidas no texto: deôntica e 

apreciativa. Na primeira ocorre uma avaliação do conteúdo por valores socioculturais, incluindo 

regras e opiniões presentes, na segunda, o conteúdo a ser analisado é avaliado subjetivamente. 

 

2.5 Figuras de ação  

São aquelas que possibilitam a “análise da influência exercida pelo agir na dimensão 

linguística dos tipos dos discursos e nas modalidades de elaboração de representação que o actante 

faz do seu trabalho” (Chouliaraki & Fariclough, 1999,  apud SILVA, 2016, p. 62). São listados cinco 

tipos de figuras, são elas: ação ocorrência, tendo um grau elevado de contextualização; ação 

acontecimento passado, marcado por um agir representativo e ligação com o contexto de produção; 

ação experiência, faz ligação com a experiência do “ator”; ação canônica, contém marcas da 

subjetividade do contexto e do actante realizador do discurso; ação definição, utiliza-se das marcas 

de reflexão de suporte ou de objeto da recombinação por parte do “ator”. Nesta perspectiva, 

utilizaremos as figuras de ação experiência e ação definição.  

 

3. Marcas discursivas do fim do sonho: análise 

 

 Lorena, a protagonista, planeja uma viagem com a melhor amiga para Buenos Aires, sem 

compromissos ou deveres. Após breves diálogos elas viajam, se instalam em hostel, onde há o 

encontro com David, um inglês que está morando em B.A. a trabalho. Lorena, se apaixona à primeira 

vista e tem início o romance.  

 Depois de retornar para sua terra natal, São Paulo, Lorena continua mantendo contato com 

David e ele a visita no período do carnaval, quando passeiam e planejam atividades para fazerem 

juntos. Neste cenário, acontece o convite para que ela more com ele em Londres, onde ele conseguiu 

uma oportunidade de trabalho. Ela aceita a proposta, se aventurando na vida de casal junto a David.  

 Ali casam-se e, em busca de estabilidade e a companhia do parceiro e agora esposo, mudam-

se para Abu Dhabi, novamente por causa do emprego dele. Em Abu Dhabi, a protagonista se mostra  

não muito feliz com descompassos do seu relacionamento desgastado pela confusão que Lorena se 

encontra por não ter certeza do real sentimento de David por ela. Além disso, a cidade, traz um estado 

de solidão e infelicidade, privava-a de sua liberdade, das suas vontades e por sentir-se inútil, sem 

nada para fazer. 

 Por último, sua volta ao Brasil, para sua casa, família e amigos, devolve a Lorena sua 

independência, além de poder voltar a ser ela mesma, pôde ter novamente liberdade e colocar em 
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prática todas as atividades que lhe faziam bem, traziam a ela um prazer pessoal de conseguir ter 

espaço de expor suas vontade.    

 Para as análises iniciais da materialidade linguística, recorremos aos eixos temáticos do conto 

que, coincidentemente, são lineares na narrativa: namoro, noivado, casamento e divórcio. De antemão 

compreendemos que essa linearidade se torna emblemática pois representa o percurso social do 

Romantismo: namoro, noivado e casamento; abarca o Realismo: as mazelas do casamento; e 

acrescenta um aspecto Moderno: a separação.  

Estamos, portanto diante de uma leitura de mundo que desnuda a sociedade e, por isso, merece 

uma análise acurada. 

Passemos, então, a análise, seguindo os passos delineados por Chouliaraki & Fairclough 

(1999) e Fairclough (2001, 2003) 

 

3.1 – Enfatizar um problema social do aspecto semiótico. 

 A partir de dados obtidos pela pura observação da atual conjuntura de formação das relações 

afetivas entre casais, percebe-se como a presença masculina, na maior parte dos casos, acaba por 

influenciar e delimitar as atitudes femininas. De que forma? Analisemos como se comportam as 

mulheres diante algumas reações “naturais” do sexo oposto, como ciúme ou até mesmo algum tipo 

de abordagem que torne o ambiente desagradável à mulher. No primeiro caso, a naturalização do 

ciúme é o fato mais recorrente, ou seja, tornar aquele hábito algo normal e que – em alguns casos – é 

visto como uma prova de amor, como uma forma de demonstração de apreço, no entanto, sabemos 

que essas atitudes acarretam mais problemas do que soluções.  

Com isso, podemos dizer que a submissão da mulher diante a figura masculina, advém de 

fatos como esses, que causam desconforto ou instabilidade, sendo assim o sexo feminino tende a 

querer controlar esses atos por meio de subserviência a dois, se propondo a fazer, agir ou pensar de 

acordo com o que for mais próximo da estabilidade do parceiro, naturalizando tanto as formas de 

tratamento consigo quanto a forma de ser tratada pelo outro.  

 

3.2 Identificar os obstáculos vinculados ao problema, analisando-se: 

 

3.2.1. A rede de práticas em que está inserido: 

 De uma forma genérica e prototípica, as relações entre um casal são exercidas por um homem 

A que trabalha diariamente e é financeiramente independente da mulher, sua renda como única para 

atender as necessidades familiares e sendo a fonte do argumento de que tem o poder de decidir o 

melhor para o bem da família. Temos, nesta mesma relação, uma mulher B que não trabalha (por 
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opção de cuidar da casa e da família ou porque seu companheiro não aceita), portanto, não tem o 

direito de contra argumentar, é financeiramente depende e aceita sua condição de submissão.  

Temos ainda esse mesmo tipo A de homem, mas desta vez uma mulher C que apenas trabalha 

por hobbie, investe seu salário no lar para um maior conforto coletivo, mas da mesma forma que a 

anterior, tem como função cuidar da casa e da família e não tirar a autoridade masculina diante o que 

já foi decidido.  Mais uma vez é perceptível como a naturalização do poder masculino sobre a mulher 

foi se tornando algo comum.  

 

3.2.2. A relação da semiose com as práticas envolvidas 

 Os fatores anteriormente citados tornam-se quase imperceptíveis pela forma com que a 

sociedade e a rede de práticas colocam esses fatos, a forma de imposição de uma sociedade machista 

para com uma gama de mulheres que se assujeitam inconscientemente a atitudes que em uma 

sociedade igualitária não haveria. A valorização da mulher sendo inferiorizada para que o espaço 

conquistado pelos homens através de séculos não seja perdido, conquanto estas ideias agora são parte 

de uma cultura e tornaram-se essência de uma vida conjugal dita sadia. 

 

3.2.3. Análise textual e internacionalmente orientada 

Neste momento, nos debruçamos sobre a materialidade linguística de cada um dos momentos do 

conto para tentar compreender como as relações hegemônicas e assimétricas de poder (homem x 

mulher) são explicitadas envoltas nas emoções das relações interpessoais.  

 

a) Namoro  

Depois de uma breve introdução, a obra apresenta os momentos iniciais da relação entre os 

protagonistas Lorena e David, especialmente a idealização do outro: 

 

“Quando ele se virou, todo cortês perguntando “Azúcar”, tomei um susto. O cara era dono dos 

olhos azuis mais bonitos do mundo, sem exagero, de um nariz longo e pontudo com algumas 

sardas, de lábios finos e de um rosto que chamava a atenção pelos ângulos muito másculos. 

Notei algumas linhas de expressão. Elas gritavam “experiência, sabedoria e maturidade”. Senti 

tontura e enjoo. Tive que me segurar em uma cadeira. Sim, foi amor à primeira vista.” 

(LANCELLOTTI, Mariana. P.32 – grifos nossos) 

  

 O excerto demonstra uma relação assimétrica entre feminino e masculino. Ainda que se possa 

questionar o uso de um narrador-personagem e da sua impossibilidade de ser onisciente, a relação 

assimétrica de poder se dá perceptivelmente pelos marcadores discursivos de intensidade como “todo 

cortês”, “olhos mais bonitos do mundo”, “muito másculos”, pondo-o num patamar de superioridade. 

Soma-se a isso, a valorização do que é socialmente tido como superior “olhos azuis, nariz 

longo e pontudo com algumas sardas, de lábios finos”. Trata-se aqui, de uma exaltação à hegemonia 
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do homem branco, que está, socialmente, em vantagem quanto a todas as outras possíveis divisões 

sociais, inclusive a de gênero. 

Não obstante até mesmo aspectos que poderiam depreciar este homem superior, são 

relativizados, usa-se “linhas de expressão” no lugar de rugas, que são, ainda positivisadas porque não 

são marcas da idade, do desgaste, mas sim gritos de “experiência, sabedoria e maturidade”. Até 

mesmo a escolha do verto “gritar” neste contexto contribui para a superioridade masculina.  

 

“- Salsa é um ótimo ritual de dança do acasalamento, mas podemos pular a parte da dança e ir 

logo para o acasalamento? 

- You think you are so smart, beautiful and cool, don’t you?  

Depois dessa, acabei indo dormir sem dizer boa noite.” (LANCELLOTTI, Mariana. P.34)  

 

b) Noivado 

 A fase noivado segue adiante, nesta, demarcaremos mais de um excerto para confirmar nossa 

ideia. 

 

“À noite voltava para casa e esperava David chegar do trabalho. [...] Antes de dormir 

assistíamos aos programas de comédia ou transávamos como adolescentes latinas. Tínhamos a 

nossa rotina de casal e assim minha relação com o David se fortalecia pouco a pouco.” 

(LANCELLOTTI, Mariana. P. 39 – grifos nossos) 

 

 A contrapartida de dúvida/confusão sobre o lugar que ela tem dentro do relacionamento ainda 

não é possível ser notada aqui, no entanto ela se vê como alguém que está ligada ou dependente dele 

pela marca dos dois substantivos – “rotina” e “relação” -, além do adjetivo “fortalecia”.   

 

“Comecei a sentir que em algumas situações o David sentia vergonha de mim, como se falasse 

de uma filha rebelde ainda descobrindo a vida. Isso me deixou insegura. Em outros momentos 

ele me exibia como um troféu, como quem mostra aos amigos a Lolita conquistada. Esses 

pensamentos apareciam, mas logo deixava eles de lado achando que era paranoia minha.” 

(LANCELLOTTI, Mariana. P. 39 – grifos nossos) 

 

No excerto exposto, é notória a insegurança da personagem diante da postura de seu cônjuge, 

ora ela expressa que foi surpreendida por uma ação de orgulho por tê-la, ora ele a coloca em uma 

situação desagradável, provocando dúvida, ou como ela mesmo cita, demonstrando insegurança. 

Esse mesmo sentimento de dúvida é marcado pelo substantivo “paranoia”, que indica a 

recorrente suspeita de não ser suficiente para o outro. As marcas linguísticas que comprovam a 

dubiedade dos sentimentos da personagem são respectivamente: “vergonha de mim” e “exibia como 

um troféu”. 

 

“Pensei em voltar para o Brasil, mas já me sentia um pouco casada, comprometida a investir 

na relação, a trabalhar para superar os desajustes naturais de um casal de verdade. E assim foi.” 

(LANCELLOTTI, Mariana. P. 41 – grifos nossos) 
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Aqui percebemos o fato de a personagem se sentir responsável por tornar a sua relação 

conjugal satisfatória ou não, tratada assim como a única detentora da responsabilidade do sucesso ou 

fracasso do convívio diário. Ela se coloca com o sentimento de “um pouco casada”, evocando nesta 

expressão uma escala argumentativa, pela qual seu papel feminino é de exercer certo “trabalho” 

dentro do relacionamento, neste caso, enuncia que sua função foi feita pelo menos em parte, ela 

contribuiu para que o “trabalho” fosse concluído. 

 

c) Casamento 

Na penúltima divisão do conto, o casamento, é quando os indícios linguísticos aparecem de 

forma evidente, como em: 

 

“Ele me ofereceu uma mesada, mas recusei. Preferia gastar toda minha poupança a ser 

oficialmente dependente dele. [...] Ganhei meu primeiro vestido Pucci, minha primeira bolsa 

Prada, minha primeira camisa Cavalli. Não podia reclamar do uniforme da minha prisão.” 

(LANCELLOTTI, Mariana. P. 45 – grifos nossos) 

 

 Logo acima podemos perceber a total insatisfação da personagem com seu relacionamento e 

consequente rotina. Perceptível também a relação de poder imanente entre o casal, que neste caso é 

relutante por parte da personagem, como no verbo “recusei”. 

  Ainda é observável a maneira como ela se refere ao seu lar - “uniforme da minha prisão” -, já 

que têm tudo o que boa parte da população feminina gosta, que é um padrão de vida elevado, no 

entanto, o “preço” de ter tudo isso foi justamente tirar dela o que mais a fazia feliz: a liberdade. 

 Um outro excerto que provoca esse estranhamento evocado pela mulher dentro do conto é: 

 

 “Qualquer bobagem era motivo para fazer uma festa e colocar nossos melhores vestidos. 

Estávamos lá, oprimidos em Abu Dhabi, vendo nova-iorquinas sendo oprimidas em Abu 

Dhabi.” (LANCELLOTTI, Mariana. P. 50 – grifos nossos) 

 

 Nitidamente a personagem feminina sente-se acuada e coagida no espaço pela qual foi 

inserida, os aspectos socias que regem o país não a satisfazem e nem permitem que ela tenha a 

liberdade de expressão anteriormente vivida por ela em seu país de origem, o Brasil. Utiliza a ironia 

como recurso para ridicularizar a situação vivida por ela e destacamos a expressão “sendo oprimidas” 

para marcar esta dita insatisfação enunciada pela personagem feminina. 

 O papel de “oprimidos” e “vendo” é justamente mostrar a quão impossibilitada de mudar a 

situação ela está. Pois, a situação conjugal não a permite ter altivez e justeza ou poder para tomar 

decisões, nem tão pouco a sociedade em que vive a permite ter tal domínio sobre sua vida como ela 

queria. Desta maneira, este trecho provoca, por ela mesma, a total repulsa diante o fato que a 

personagem vive. 
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 Outro fato bastante recorrente desde que a mulher chega em Abu Dhabi, é o fato de estar 

casada e ainda não ter tido nenhum filho, o trecho de maior visibilidade inicia com: 

 

“Me perguntaram se eu não queria engravidar em Abu Dhabi, diziam que a vida era mais 

tranquila lá, que as escolas eram boas, que era fácil ter empregada. Nem me dava ao trabalho 

de responder.” (LANCELLOTTI, Mariana. P. 50 – grifos nossos) 

 

 Várias interpelações sobre o tema gravidez dentre o contato com as outras pessoas que já 

moram no local, marcadamente houve o diálogo com um taxista, o marido e com as esposas dos 

amigos do marido. Em geral todos achavam estranho o fato dela ainda não ter engravidado, davam 

conselhos para que acontecesse e ainda listavam benefícios em se ter filhos em Abu Dhabi. O diálogo 

sobre esse assunto com o esposo foi o que iminentemente causou desentendimento e por fim 

separação. 

 

d) Divórcio  

 A fase divórcio foi simultaneamente ocorrida com a questão de ele querer ter filhos, a sua 

mudança de ideia, já que quando noivos nenhum dos dois planejavam ser pais. Uma mudança de 

atitude e desempenho como marido para com sua casa e esposa, além de ter se tornado uma figura de 

poder na relação, não sendo aberto ao diálogo ou simplesmente permitindo que ela obtivesse mais 

espaço dentro do círculo social pela qual foi inserida. Demonstramos isso em: “[...] o dia que o 

divórcio foi protocolado teve gosto de fracasso.” (LANCELLOTTI, Mariana. P. 60 – grifos nossos) 

 A palavra “fracasso” revela a insatisfação e total desistência do seu sonho de tornar o 

relacionamento algo permanente e feliz. Mais uma vez as marcar discursivas apontadas até agora são 

de transferência da responsabilidade do sucesso ou fracasso apenas por parte da mulher, sendo ela a 

causadora do fim. Como intitulado nosso artigo: marcas discursivas do fim do sonho. 

 O último trecho que define realmente como ocorreu o assassinato da paixão acaba sendo 

também o que finaliza o conto para dar a personagem o que ela tanto anseia ter novamente: a 

liberdade, felicidade e completude de ser livre para ter autocontrole de sua vida, ter o poder de si 

sobre suas escolhas, sem permanecer à mercê de outro para ter efetivamente uma vida. 

 

“Pelo menos nunca toquei nos antidepressivos. Voltei ao Brasil para preservar o amor que um 

dia senti pelo David de Buenos Aires, o amor que sentia por mim mesma e o amor que sentia 

pela vida. Depois que tomei essa decisão, consegui continuar amando essas três coisas para 

sempre...” (LANCELLOTTI, Mariana. P. 60 – grifos nossos) 

 

2.3 Verificar se a rede social precisa do problema 

Identificamos uma sociedade machista que desaprovaria resolver o problema e permitir uma 

igualdade entre ambos no decorrer de todo o relacionamento, o que se dá em razão de diversos fatores.
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 Para compreender nossa análise pensamos ser pertinente um esquema geral que contemple 

todos os aspectos discursivos aqui comentados, pontuamos em um mapa mental como ocorreu essa 

representação de si da mulher dentro do texto. A figura feminina atua aqui como um actante ou agente, 

aquele que é detentor da ação sobre si mesmo e além de poder construir seu discurso pode também 

tornar ele real, com práticas discursivas e um poder de enunciação que provoque o 

consentimento/aceitação por parte de seu público para qual foi destinado. 

 

 

 Quadro demonstrativo de como se dá as relações de “equidade” no conto, ou seja, quais as 

relações de poder demonstradas através da linguagem e por meio desta inscritas no texto: 

 

 

Marcas desse fator social de atribuição de valor mais para o sexo masculino do que ao 

feminino são recorrentes: 
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“No primeiro mês David conseguiu que o jornal dele me empregasse como fotógrafa. Meu 

salário era oito vezes menor que o dele, mas era só meu, e livre de impostos.” 

(LANCELLOTTI, Mariana. P. 44 – grifos nossos) 

E ainda em: 
“Não é fácil trabalhar na mesma empresa que o seu marido, ainda mais se ele for o chefe de 

todo mundo. Além disso, descobri que ganhava três vezes menos que o outro fotógrafo, que 

era homem e europeu.” (LANCELLOTTI, Mariana. P. 45 – grifos nossos)  

 

Vemos o quanto o protagonismo masculino é evidenciado e bastante presente, trazendo de 

maneira real e clara como funciona o empoderamento masculino como se desenha um sujeito detentor 

de maior valor, respeito e razão. 

 

2.4 Identificar maneiras de suplantar os obstáculos 

Seria justamente fazer o público masculino conservador, perceber que, a busca das mulheres 

por uma auto afirmação dentro do espaço social não está ligada a “tomar” o seu espaço já conquistado, 

mas sim de ter direitos assegurados, livres de preconceitos, por parte dos próprios homens e a 

sociedade tradicional como um todo. 

Isso seria efetivado por meio da recusa das mulheres em continuar tendo apenas a função de 

obedecer, quando elas partem para não só um discurso de auto afirmação mas a atitude de buscar o 

seu lugar, deixar de lado uma mulher criada para cuidar do lar e do marido, enfrentar o fato de que os 

tempos mudaram e a demanda de profissionais aumenta também para o sexo feminino. Por isso, 

também é necessário que as empresas deixem de lado a visão de que mulher tem capacidade 

intelectual que deve ser medida por seu esforço, sua capacidade e seu desempenho, não por 

simplesmente ter nascido no sexo feminino. 

 

2.5. Refletir criticamente a respeito das etapas anteriores 

Isso, desrespeito não apenas ao feminismo ou machismo exacerbado, mas a uma ideologia 

contínua que ainda prevalece dentro de uma pirâmide social pela qual as divisões de direitos 

continuam a ser valorizadas apenas para uma parcela da sociedade, sem refletir acerca do quão 

beneficiaria a todos uma igualdade de gêneros saudável e totalmente aberta a discussões produtivas, 

que consequentemente desencadeariam em uma relação homogênea dentro do meio social.   

 Para alcançar uma sociedade estimulada a processos sociais avançados, de um meio cultura 

que denote respeito, igualdade e estímulo de um ambiente estruturado a receber as duas visões de 

mundo distintas é, sem dúvida, necessária a colaboração da sociedade como um todo, sem divisões, 

para apreender formas de extinguir o problema de espaço diante aspectos de vida cultural e social 

assimilados de um século passado. 

 Este trabalho traz uma abordagem crítica das formas de não valorização da mulher na atual 

conjuntura social. Com ele, somos levados a refletir sobre o quão estas disparidades vem afetando o 
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ambiente social e de que forma essa heterogeneidade flecha aqueles que ainda não apreendem o 

sentido da igualdade efetiva.  

 

Considerações Finais 

 

A pesquisa de maneira geral torna-se importante para a comunidade linguística e dos cursos 

de Letras e Comunicação, por tratar de um tema relevante e pertinente ao atual andamento social que 

estamos inseridos, foi por meio das análises linguísticas que conseguimos embasar teoricamente o 

contexto pelo qual foi inserido o conto e foi por meio deste corpus da literatura nacional que 

conseguimos provar como há essa relação de hegemonia sobre os relacionamento.  

Demonstramos aqui a materialidade linguística com um modelo social prototípico, exemplo e 

que não necessariamente precisa ser constituído desta forma, mas, no entanto, nos serve de subsídio 

para passividade de observação como ocorrem as relações de poder em sociedade ou em diálogo com 

o outro, independe aqui de classe social ou maiorias e minorias, mas sim da questão humana de 

hegemonia. Para tanto, os dados analisados nos permitem afirmar que a obra retrata relações 

assimétricas de poder entre homem e mulher e que, aos poucos, a mulher ganha espaço de liberdade 

e autonomia nos processos discursivos de autoafirmação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A leitura é uma das atividades mais importantes que realizamos em nosso dia a dia. Mesmo 

quando não nos damos conta, estamos lendo diversos textos escritos, orais e multissemióticos que 

circulam na sociedade e, para isso, realizamos diversos processos que partem da decodificação até a 

construção de sentidos. Desse modo, conforme exposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais para 

o Ensino Fundamental (1998) e reafirmado na Base Nacional Comum Curricular (2017), cabe à escola 

auxiliar o aluno para que ele desenvolva as habilidades necessárias para se tornar um leitor 

proficiente.  

Antunes (2003) constata que, na aula de português, a leitura torna-se uma atividade puramente 

escolar, sendo convertida em momentos de treino e/ou avaliação. Essa constatação é refletida nos 

dados fornecidos pelo Programa Internacional de Avaliação dos Alunos (2015), que revelam que os 

discentes concluem o ensino fundamental com dificuldades em compreender o que se lê. Dessa forma, 
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compreende-se que, apesar das orientações propostas nos documentos oficiais, o desenvolvimento 

das competências e habilidades leitoras não tem ocorrido da maneira esperada. 

Nesse cenário, não se pode negar a importância exercida pelo livro didático (LD), uma vez 

que tem se tornado, em muitas escolas, a única ferramenta para se trabalhar com a língua em suas 

diversas dimensões, daí sua importância para o sucesso (ou não) do processo de ensino-aprendizagem, 

e, consequentemente, para o desenvolvimento das competências e habilidades leitoras dos alunos.   

O Programa Nacional do Livro Didático (2017) aponta que o LD assume um papel 

fundamental na sala de aula, uma vez que ele trará os textos que os alunos irão ler, construir sentidos, 

para que, após isso, possam produzir esses textos. Nesse sentido, reconhecendo a importância do livro 

didático para o trabalho com o eixo da leitura, neste artigo, nos propusemos a analisar as atividades 

de leitura propostas no LD de Língua Portuguesa adotados para os anos finais do ensino fundamental 

pelas escolas da rede estadual de ensino de Mamanguape-PB, a fim de saber se o LD adotado 

compreende as orientações dos documentos oficiais, contribuindo, portanto, para a formação do 

sujeito leitor.  

O artigo está estruturado em sessões. Inicialmente, apresentamos o percurso metodológico 

que guiou esta investigação, na sequência, expomos o referencial teórico utilizado para fundamentar 

esta pesquisa e, em seguida, discorremos sobre a leitura, suas concepções e as orientações presentes 

nos documentos oficiais para o ensino de leitura. Posteriormente, fazemos a discussão e análise dos 

dados gerados a partir da análise de duas amostras das atividades de leitura do LD. Por fim, tecemos 

algumas considerações finais acerca do que foi apresentado e discutido neste trabalho.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Este trabalho filia-se à Linguística Aplicada (LA), visto que a LA centra-se “na resolução de 

problemas da prática de uso da linguagem dentro e fora da sala de aula” (MOITA LOPES, 2011, p. 

18). Sendo assim, nessa pesquisa buscou-se analisar como se dá o ensino de leitura nas atividades 

propostas pelo livro didático de Língua Portuguesa, que se constitui um objeto de estudo da LA.  

Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa de análise documental. Para a análise das 

atividades de leitura, foram catalogados, inicialmente, os gêneros presentes no volume 1 da coleção 

Português – Linguagens, de autoria de Cereja e Magalhães (2017), destinado aos discentes do 6° ano 

do ensino fundamental. Posteriormente, analisamos todas as unidades e capítulos presentes no LD e 

escolhemos duas amostras para a pesquisa. 

Amparadas pela leitura dos documentos oficiais e nos estudos de Kleiman (2006), Koch e 

Elias (2006), Soares (2001), Rojo (2010), entre outros autores que compreendem a leitura como 

processo de construção de sentidos, buscamos investigar como se dá a abordagem da leitura em 
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atividades propostas no livro didático de língua portuguesa adotados para os anos finais do ensino 

fundamental pelas escolas da rede estadual de ensino de Mamanguape-PB. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para embasar teoricamente esta pesquisa, recorremos aos estudos de Kleiman (2006), Koch e 

Elias (2006), Soares (2001), Rojo (2010), entre outros autores que compreendem a leitura como 

processo de construção de sentidos, a partir da interação entre autor-texto-leitor. 

Utilizamos também como referência os documentos oficiais: os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) para o ensino fundamental (1998), a Base Nacional Comum Curricular (2017), que 

oferecem orientação quanto aos conteúdos e à prática de ensino da leitura nesse nível escolar, e 

também o Programa Nacional do Livro Didático (2017). 

 

3.1 Das perspectivas de leitura aos documentos oficiais  

 

A leitura é uma das práticas mais comuns que realizamos: estamos lendo tudo a todo momento 

em nosso dia a dia. Textos verbais, não-verbais, multissemióticos, músicas, pessoas constituem-se 

objetos de leitura. Parece ser algo intrínseco ao ser humano e uma atividade natural, no entanto, a 

leitura demanda habilidades que vão da decifração dos signos à atribuição de sentidos do texto lido. 

Sabendo disso, é importante que a escola auxilie o discente nas práticas leitoras a fim de que se torne 

um leitor autônomo e crítico, conforme orientam os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental (1998). 

Soares (2001) expressa que a perspectiva de língua e linguagem assumida pela instituição de 

ensino e pelo professor de LP influencia diretamente no ensino de Língua Portuguesa e, 

consequentemente, no trabalho com a leitura. Na perspectiva estruturalista, a leitura é o processo no 

qual o leitor é um decodificador e ler se restringe a uma técnica de reconhecer palavras, visando ao 

treinamento do aluno para memorizar regras gramaticais. Isso é reafirmado por Coracini (2001, p. 

143), quando diz que “na visão estruturalista da leitura, ler significa atribuir sentido a algo que já está 

lá de forma imanente, que já tem sentido literal, independente do sujeito”. 

No viés cognitivista, a leitura é tratada apenas sob a perspectiva do leitor. De acordo com 

Leffa (1999, p.18), essa perspectiva “considera a decodificação do texto como processo do ato de ler, 

no qual a partir da decodificação de palavras o leitor compreende o texto, entende o seu sentido”. 

Dessa maneira, a leitura se realiza, mais uma vez, através do reconhecimento/reprodução de algo 

preestabelecido, assim como na perspectiva estruturalista. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental (1998), o 

ensino de LP deve basear-se em propostas interativas da língua e linguagem, como também o ensino 
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de leitura. Desse modo, a leitura é apresentada sob a perspectiva interacionista, uma vez que, para 

esse documento, saber ler não significa apenas decodificar ou extrair significados existentes no texto. 

Ler significa muito mais. Ler é ter acesso aos materiais disponíveis pela cultura e, principalmente, ter 

condições favoráveis ao uso que se faz deles nas práticas de leitura. Em concordância com os PCN 

(1998), a BNCC (2017) compreende a leitura como o conjunto de “práticas de linguagem que 

decorrem da interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e 

multissemióticos e de sua interpretação” (BRASIL, 2017, p. 67). Nessa perspectiva, o leitor é o sujeito 

ativo na compreensão e interpretação dos textos. 

Desse modo, ler um texto é muito mais que decifrar um conjunto de signos ou extrair 

significados existentes no texto. Ler um texto é entender que o que está posto ali não está “fechado”, 

mas aberto a novas descobertas a cada leitura, que refletem as pluralidades de cada leitor (KOCH E 

ELIAS, 2006).  

 

4. ANÁLISE/DISCUSSÃO 

 

4.1 A Leitura no livro didático  

 

Em visita às escolas estaduais que contemplam os anos finais do ensino fundamental no 

município de Mamanguape-PB, verificou-se que todas adotaram a coleção Português – Linguagens, 

de autoria de Thereza Magalhães e William Cereja. Para melhor aprofundamento das discussões, 

optou-se por fazer um recorte e analisar o volume 1, dirigido às turmas do sexto ano. Amparadas pela 

leitura dos documentos oficiais e nos estudos de Kleiman (2006), Koch e Elias (2006), Soares (2001), 

Rojo (2010), buscamos investigar como se dá a abordagem da leitura em atividades propostas nesse 

livro didático de língua portuguesa.   

O livro adotado é estruturado em quatro unidades, que possuem três capítulos cada uma. As 

unidades são divididas em quatro eixos: Estudo do texto, Produção de texto, Língua em foco e De 

olho na escrita. Neste trabalho, vamos apresentar a discussão de duas seções: uma seção do eixo De 

olho na escrita e uma do eixo Língua em foco.  

Os capítulos que contém o eixo De olho na escrita iniciam-se com um gênero textual que 

serve como base para a discussão sobre questões ortográficas que serão estudadas no decorrer do 

capítulo, enquanto os capítulos destinados ao eixo da Língua em foco são divididos nas seguintes 

seções: Construindo o conceito, Conceituando, Exercícios, A categoria gramatical na construção do 

texto e Semântica e discurso. 

O LD apresenta uma grande diversidade de gêneros. Ao todo, foram catalogados 242 textos 

pertencentes a mais de 20 gêneros textuais que circulam na sociedade. No LD em questão, encontram-

se textos jornalísticos, a exemplo da notícia e reportagem, textos literários, como contos e poemas, 

textos da esfera publicitária, como anúncios e propagandas, textos multissemióticos, como fotos, 
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pinturas e gráficos, e textos que circulam nas redes sociais. Todos esses gêneros que estão no LD, 

antecedem unidades, realizam diálogo entre os conteúdos, servem como espaço para discussão do 

que está sendo trabalhado e são fundamentais para as questões dos exercícios. 

Conforme exposto no Programa Nacional do Livro Didático (2017), o eixo da leitura ocupa 

um maior espaço na coleção, assim como o dos conhecimentos linguísticos. A leitura é bem articulada 

aos outros eixos, contudo, a articulação entre o eixo dos conhecimentos linguísticos e os demais não 

é facilmente encontrada na obra. O Guia dos Livros Didáticos expõe que, na coleção, o eixo da leitura 

é priorizado, uma vez que disponibiliza diversos gêneros textuais para que o aluno adentre no 

universo juvenil.  

Na coleção Português - Linguagens, “as atividades de leitura [...] colaboram para a formação 

do leitor” (BRASIL, 2017, p.46). Isso se justifica, de acordo com o PNLD, pelo fato de a leitura estar 

presente em todos os eixos de ensino e não se limitar à decodificação dos elementos linguísticos e/ou 

à identificação de informações na superfície textual, mas ao intenso trabalho com a compreensão e 

análise das características dos mais diversificados gêneros textuais. Vejamos como ocorre nas 

amostras abaixo. 

 

AMOSTRA I 

IV UNIDADE – CAPÍTULO 3: Natureza no museu 

DE OLHO NA ESCRITA: EXERCÍCIOS 

 

Nessa parte do capítulo, as atividades voltam-se à escrita. Sendo assim, na seção, estuda-se as 

regras gramaticais e aspectos sobre a fonética da língua portuguesa. Conforme as orientações 

propostas nos documentos oficiais, é importante que o aluno conheça as regras gramaticais de nossa 

língua para que possa escrever um texto coeso, coerente e relevante para o contexto em que está 

inserido, mas é necessário que isso aconteça a partir da reflexão que se faz sobre o texto. No entanto, 

em algumas atividades de leitura, isso não acontece, como pode-se ver na amostra:  

Figura 1 – Recorte do exercício da página 265 do volume 1 da coleção Português-Linguagens, de 

autoria de Cereja e Magalhães (2017). 
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Na amostra, vê-se uma tira de Adão Iturrusgarai que traz conteúdos verbal e não-verbal muito 

interessantes para a leitura, reflexão e construção de sentidos.  Contudo, nas atividades posteriores à 

tira não há nenhuma questão que busque a compreensão ativa do leitor (aluno).  

De início, é solicitado que o aluno realize a leitura da tira para localizar duas palavras que 

estão propositalmente grafadas sem o acento gráfico. Desse modo, a atividade de leitura torna-se 

estruturalista, acontecendo por meio da mera decodificação. Em seguida, o aluno deve reescrever as 

palavras, acentuando-as adequadamente. Nesse caso, o texto (tira) é utilizado como pretexto para se 

trabalhar conteúdos gramaticais.  

Cabe ao professor, fazer um planejamento prévio de sua aula, de modo que, sempre que 

perceber que as atividades não abordam de modo devido e/ou suficiente a leitura e compreensão dos 

textos, redimensione atividades, sugerindo questões interpretativas para os textos abordados, levando 

em consideração os elementos verbais e não-verbais dos textos, como no caso da tira abordada nas 

atividades aqui analisadas. 

A seguir, trazemos outra amostra que apresenta atividades do eixo A língua em foco.  

 

AMOSTRA II 

III UNIDADE – CAPÍTULO 1 

A LÍNGUA EM FOCO: O grau na construção do texto 

 

Essa seção do capítulo focaliza no estudo da língua, devendo voltar-se, portanto, à análise e 

reflexão de elementos linguísticos. Nesse capítulo, os estudos se direcionam ao Grau dos substantivos 

e adjetivos. De acordo com a proposta do LD em questão, nas atividades de leitura, as questões “levam 

o aluno a considerar os recursos linguísticos presentes e os efeitos de sentido que produzem” (PNLD, 

2017, p. 42). Vejamos como ocorre no recorte da atividade, a seguir: 
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Figura 2 – Recorte da crônica “O futebol traz o riso” da página 152 do volume 1 da coleção 

Português-Linguagens, de autoria de Cereja e Magalhães (2017). 

 

 

Figura 3 – Recorte do exercício da página 153 do volume 1 da coleção Português-Linguagens, de 

autoria de Cereja e Magalhães (2017). 

 

 

A amostra traz uma crônica de Rubem Alves e, posteriormente, são expostas algumas questões 

que tratam do grau dos substantivos e adjetivos. Diferente da tira analisada anteriormente, nesse texto 

busca-se aliar o estudo gramatical à interpretação textual. 
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Logo na primeira questão, vê-se a proposta de que o aluno olhe para o texto e atente que o 

diminutivo utilizado tem uma função pretendida pelo autor. Dessa forma, a questão contribui para 

que o aluno compreenda o que propõe Rubem Alves quanto à utilização do sufixo –inho no nome de 

jogadores de futebol. No entanto, na crônica analisada, há questões que se voltam para a localização 

da categoria gramatical estudada, a exemplo da segunda e quarta. As questões posteriores à crônica 

também poderiam voltar-se à reflexão do leitor sobre o texto. Como exemplo: “Você concorda com 

o que é exposto na crônica? Por quê?”. 

De modo geral, observa-se que as atividades de leitura posteriores ao texto, diferentemente da 

tira, compreendem uma perspectiva mais funcional, entretanto, em alguns momentos, voltam-se à 

localização das categorias gramaticais abordadas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, através da leitura das orientações oficiais quanto ao trabalho com o eixo da 

leitura, buscou-se analisar como se dá o ensino de leitura nas atividades propostas pelo livro didático 

de Língua Portuguesa Português-Linguagens, de autoria de Cereja e Magalhães (2017). 

Com a análise, conclui-se que o LD em questão apresenta atividades de leitura que 

contemplam diversos gêneros textuais a partir dos quais há uma abordagem significativa de leitura, 

entretanto, em alguns momentos, essas atividades são limitadas e não direcionam um olhar para o 

texto, enfatizando mais questões de ordem gramatical, como também voltando-se para a localização 

de informações em detrimento das habilidades de interpretação e reflexão.  

Dessa forma, cabe ao professor de Português avaliar a proposta do LD, a fim de que possa 

fazer um redimensionamento das atividades de leitura, corroborando para o aprimoramento e 

desenvolvimento das competências e habilidades leitoras, com o intuito de formar leitores 

proficientes. 

 

Com essa investigação, acreditamos ter contribuído para a reflexão de como a leitura vem sido 

trabalhada em um recurso tão importante para o ensino de Língua Portuguesa nas escolas brasileiras, 

o livro didático. Vimos, com a análise, que apesar de o LD apresentar um trabalho significativo com 

a leitura, também apresenta limitações quanto ao trato com esse eixo. Desse modo, para que os alunos 

se tornem leitores críticos e proficientes, é necessário o planejamento do professor de LP, de forma 

que não se limite apenas ao LD. 

 

REFERÊNCIAS 

 



 

711 

ANTUNES, Irandé. Aula de Português: encontro e interação. São Paulo: Parábola, 2003. 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: 

Língua Portuguesa. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 1998.  

BRASIL, MEC/SEF. 2017.  Guia de Livros Didáticos PNLD 2017. 5º ao 9º ano. Brasília: 

MEC/SEF. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base nacional comum 

curricular. Brasília, DF, 2017.  

CORACINI, Maria José. (2001) Heterogeneidade e leitura na aula de língua materna. In CORACINI; 

PEREIRA (Orgs.) Discurso e Sociedade: Práticas em Análise do Discurso. Pelotas: EDUCAT, 2001. 

KLEIMAN, Angela B. Leitura e prática social no desenvolvimento de competências no ensino médio. 

IN: BUNZEN, Clecio; MENDONÇA, Márcia; et al. (Orgs.). Português no ensino médio e formação 

do professor. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. 

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São 

Paulo: Contexto, 2006. 

LEFFA, V. Perspectivas no estudo da leitura: texto, leitor e interação social. In: _______; PEREIRA, 

A. O ensino de leitura e produção: alternativas de renovação. Pelotas: Educat, 1999. 

MOITA LOPES, Luiz Paulo da. Da aplicação da Linguística à Linguística Aplicada indisciplinar. In: 

PEREIRA, R. C. e ROCA, P. Linguística Aplicada: um caminho com diferentes acessos. São Paulo: 

Contexto, 2011.  

SOARES, Magda. O Livro Didático como fonte para a história da Leitura e da formação do professor 

leitor. In: MARINHO, Marildes. Ler e Navegar. Belo Horizonte: Mercado das Letras, 2001. 

  



 

712 

 

 

DISCURSO, MÚSICA E SUAS MATERIALIDADES LINGUÍSTICAS 

 

 

Manoel Victor Campos Teixeira (UFPB) 112 

manoelvictoryaoou@hotmail.com 

Orientador: Silvio Luís da Silva (UFPB) 

silvio@ccae.ufpb.br 

 

 

 

Introdução 

 

Este trabalho investiga as relações dispares de poder materializadas na canção This is América do 

cantor Childish Gambino, e busca a explicitação de marcas ideológicas e hegemônicas presentes no 

discurso. Além disso, desvelar possíveis marcas linguísticas de canções populares, observar e analisar 

seu caráter de poder ideológico e hegemônico que é de suma importância para sociedade, sendo esse 

a razão, junto as relações de poder desiguais que se apresentam na sociedade, se materializando em 

práticas sociais e discursivas. Os principais autores estudados e que são os embasamentos teóricos da 

pesquisa, a saber: Análise Crítica do Discurso (ACD) faircloughiana (2001, 2003, 2006); 

CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH (1999); Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) BRONCKART 

(2006, 2008, 2017); DIJK (2008, 2010). A análise se dará com a seleção de tópicos presentes na 

canção This is América, do Cantor Childish Gambino, seguida da análise dos problemas sociais que 

são apresentados e da apresentação de uma reflexão a respeito da materialização linguística de 

relações hegemônicas de poder e suas implicações no cotidiano dos usuários da música como 

entretenimento.  

Adicionalmente, sendo uma pesquisa de cunho qualitativo, que “não se preocupa com 

representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, 

de uma organização, entre outros” (GOLDENBERG, 1997, p. 34), apresentamos uma análise dos 

valores sociais imanentes do discurso.  

Quanto à organização do trabalho, fizemos uma divisão em 3 partes, a saber: na primeira, Música e 

sociedade: relações intrínsecas, apresentamos as idiossincrasias da música e sua representação de 

questões hegemônicas, de relações de poder; na segunda, Aporte teórico, apresentamos a Análise 

Crítica do Discurso (ACD) faircloughiana e sua maneira de abordar e analisar a materialidade 

linguística na busca de mudanças sociais e seus 5 passos; na terceira, efetivamente seguimos 

rigorosamente a proposta de Fairclough e enveredamos pela canção em sua materialidade e na sua 

capacidade de representar o mundo. Por fim, apresentamos algumas considerações sobre o que 

analisamos e sobre o valor de análises de textos populares. 
 

 

1. Música e sociedade: relações intrínsecas e simbióticas 
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A música é utilizada pelo homem como meio de comunicação, para, a partir disso, retomar 

histórias sociais. A população brasileira se caracteriza como um povo que têm uma cultura vasta e 

muito musical. As canções são representações de uma sociedade, logo, o seu papel deve ser levado 

em consideração, quando se busca compreender essas sociedades, seus anseios, suas crenças, suas 

ideologias. 

Ademais, a música é usada socialmente como uma ferramenta de controle ideológico e de 

normais, que indica, principalmente, como o sujeito deve agir para ser considerado alguém, e o que 

não deve fazer, pois, se o fizer, será um indivíduo incômodo, e excluído da sociedade. 

 

1.1 A música como instrumento hegemônico e ideológico 

A canção se conecta com a sociedade em que se insere, a retrata e refrata, e permite que se compreenda 

os diversos momentos históricos, culturais e ideológicos. No Brasil, por exemplo, no período do 

Regime Militar, principalmente entre os anos de 1968 a 1979, não se pode deixar de mencionar a 

música popular brasileira (MPB), seu caráter ideológico e hegemônico, e seu grande impacto social.   

A MPB representou, durante aquele período, um dos maiores e mais fortes instrumentos de reflexão, 

comunicação e formação de opinião numa época que a imprensa estava sujeita à censura prévia, o 

povo brasileiro sentiu a necessidade de buscar novas formas de expressar e registrar o que sentia. 

(PINHEIRO, 2010, p. 10). 

Percebe-se a importância do uso da música como objeto de reflexão, comunicação e formação de 

opinião, pois está no meio do povo e se propaga com facilidade, sem censura, pelos grupos sociais 

que representa e, muitas vezes, ganha a sociedade quase que como um todo. A música não é apenas 

entretenimento, o seu poder e seu impacto entre as pessoas é substancial, o que evidencia o seu poder 

ideológico. Defendemos que, através de canções, o indivíduo demonstra seu pensamento como ser 

social e, portanto, sua ideologia.   

Para Merriam (1964), a música tem a função de determinar às normas sociais, haja vista que seu 

controle social é extremamente essencial em um grande número de culturas, pois, é através dessas 

que expomos os indivíduos indesejados da sociedade, e também o estabelecimento indireto do que é 

ser considerado um sujeito desejável na sociedade.  

Além disso, na medida em que a música é empregada para declarar pensamentos 

hegemônicos e ideológicos dos mais diversos, do mesmo modo, pode ser usada como ferramenta que 

contribui para a luta de classes. Assim como para a busca de reconhecimento e para a reconstrução 

dos pensamentos hegemônicos que, muitas vezes, excluem a camada social mais pobre e minorias, 

assim controlam as ideias, e os oprimem. 

De acordo com Duarte e Gonzalez (In CERRI, 2007, p. 49),  

 

Ao lado da conclamação para a luta (armada ou não) em favor da transformação da realidade, 

se observava também a inserção de temas que estavam na pauta da produção acadêmica e 

dos partidos políticos de esquerda, o que fazia dessa música algo bem mais amplo do que 

simples entretenimento, já que os temas por ela colocados iam muito além da simples 

exaltação da tradição local ou mesmo do orgulho nacional.  

 



 

714 

Por conseguinte, a música se tornou uma maneira efetiva de luta encontrada pelos 

compositores para se opor ao sistema de recuo de liberdade, foi, mais uma vez a utilização de músicas 

que introduzissem questionamentos do sistema que redesenhou a história. A música popular deixou 

de ser meramente feita para manifestações artísticas e passou a ser uma forma de resistir contra os 

mandamentos autoritários vigentes. 

Tratando-se de um caráter ideológico, é preciso, nas análises de canções, que se pense, 

também, naquele que dá voz a essa ideologia e, por conseguinte, na forma como se pode (ou não) 

compreender determinados aspectos das canções. Passemos, então, a um breve histórico do nosso 

protagonista, Childish Gambino. 

 

1.2 A música e o cantor: conjunções 

 

Donald McKinley Glover (25 de setembro de 1983) é ator, roteirista, humorista, músico e 

rapper americano. Ele se apresenta no cenário musical usa o nome artístico Childish Gambino, como 

DJ usa o nome mcDJ. Em 2018, seu single "This Is America", carregado de significado político e 

social, chegou ao nº 1 nos EUA, no Canadá, na Austrália e na Nova Zelândia. Já venceu dois Emmys, 

um Globo de Ouro e um Grammy. O artista é uma das poucas pessoas a ter vencido os três prêmios.  

A canção This is América apresenta uma tentativa de mostrar o negro e suas maneiras de 

buscar espaço em uma sociedade hostil e desigual. Em Nova York, três em cada quatro pessoas são 

brancas. Ainda assim, segundo a Annals of Internal Medicine homens negros têm 14 vezes mais 

probabilidade de serem mortos por arma de fogo do que os brancos. Em números absolutos, é uma 

média de 27 homicídios a mais por 100 mil habitantes entre os homens negros em relação aos brancos 

anualmente113. 

Neste trabalho, defendemos que a canção permite-nos compreender, pela voz de um negro, 

as mazelas dessas estatísticas alarmantes e as formas com que os aspectos de relações hegemônicas 

e assimétricas de poder podem ser depreendidos na e pela canção.  

 

2. Aporte Teórico  

 

A Análise Crítica do Discurso – ACD faircloughiana, ganha espaço com a publicação, em 

1995, de Discourse and Social Change, traduzida no Brasil por um grupos de pesquisadores da UnB 

 
113 O resultado foi compilado em estudo publicado na Annals of Internal Medicine por Corinne Riddell, Sam 
Harper, Magdalena Cerdá e Jay Kaufman. Eles analisaram dados de 2008 a 2016 dos 50 estados americanos e do 
Distrito de Columbia. Os responsáveis identificaram uma variação de 9 a 57 mortes por armas a mais a cada 100 
mil habitantes para homens negros em relação aos brancos. A menor foi observada em Rhode Island, e a maior, 
em Missouri. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1983
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roteirista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humorista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Músico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rapper
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/This_Is_America
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e publicada em 2001, seguida de Fairclough (2003), que traz uma perspectiva de análise baseada em 

Fairclough (1995) e Chouliaraki & Fairclough (1999). Trata-se de uma perspectiva que, com a análise 

da materialidade linguísticas de textos os mais diversos, foca-se em problemas sociais, 

principalmente, na parte em que o discurso é utilizado na produção e reprodução do abuso de poder 

ou da dominação, ou seja, a ACD Sempre que possível, debruça-se sobre essas questões, tendo em 

vista uma perspectiva coerente, no qual leva em consideração interesses dos grupos sociais 

dominados (VAN DJIK 1980). Portanto a ACD se debruça sobre aqueles textos buscam legitimar, 

afirmar e contribuir com o abuso de poder na tentativa de desnaturalizar as relações assimétricas de 

poder. 

Além disso as análises feitas estão sujeitas a uma averiguação em relação ao as propriedades 

contextuais da investigação: objetivos, participantes, ambientes, usuários, suas crenças e seus 

interesses. VAN DJIK enfatiza a necessidade de um tratamento multidisciplinar para a ACD, sendo 

assim, vasta e orientada para a solução de problemas, limito a atividade ao domínio definido pelo 

triângulo discursivo – cognição – sociedade (VAN DJIK, 1980). 

Por se tratar de uma pesquisa de viés qualitativo que se configura em uma análise de dados 

subjetiva, e uma pesquisa quantitativa que se articula com a observação da materialidade linguística, 

nos apoiamos em uma análise pelo viés da Análise Crítica do Discurso (Chouliaraki & Faircough, 

1999; Fairclough 2001, 2003, 2006) para as análises de (re)produção de práticas sociais e discursivas 

e nos filiamos aos processos hegemônicos e à relações assimétricas de poder dos Estudos Críticos do 

Discurso (Van Dijk 2008, 2010). Buscamos, com isso compreender a percepção do poder Ideológico 

e Hegemônico na sociedade, analisando-se problemas sociais materializados nas canções. 

A música This is América é o alvo da investigação por sua grande reprodução e sua repercussão na 

sociedade, inclusive pelos prêmios ganhos que demonstram a relevância da música.  

Para finalizar os conceitos essências, a utilização de texto e contexto como ferramenta de uso para 

investigação, posto que, através da integração dessas, as dimensões dos problemas socias podem ser 

descritos, explicados e, primordialmente, criticados com qualidade. 

Portanto, esse foram informações essenciais da ACD, na materialidade linguística é utilizado 

JUBRAN, com a perspectiva de tópico “Assim definidos sob a perspectiva textual-interativa, os 

traços de concernência, relevância e pontualização, caracterizadores da centração, conferem à 

categoria de tópico discursivo critérios para o reconhecimento do estatuto tópico de um fragmento 

textual” (JUBRAN, 2006, p.35). Ou seja, a concernência a relação de interdependência dos elementos 

textuais; a relevância proeminência de elementos textuais na constituição desse conjunto referencial, 

e por último a pontualização, localização desse conjunto em determinado ponto do texto. Logo, essa 

noção de tópico é utilizada na investigação para analisar a materialidade na canção. 
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Seguidamente é, e por fim, na averiguação das relações assimétricas de poder é utilizado o VAN 

DJIK, através dele é possível estudar sobre as relações e suas as formas abusivas que se presentificam 

na sociedade. 

A análise é feita por segmentos do texto, pelos tópicos, para que se chegue a percepção de 

um todo. Nesta análise, a canção foi segmentada em 4 grandes núcleos: “Festa e Curtição”, “Homem 

Forte (Autoafirmação)” e por último “A visão do outro (Depreciação)”.  Nossa análise entende que 

esses são os pilares ideológicos e que é nessas partes, nesses fragmentos que, primordialmente, a 

materialidade linguística explicita relações assimétricas de poder. 

 

2.1 ACD e as dimensões do poder  

 

A ACD é um método de análise de texto que estuda dimensões do poder, e sua (re)produção 

discursiva, especialmente a sua forma abusiva de reprodução das desigualdades sociais. Nessa 

perspectiva, “de alguma forma precisamos relacionar propriedades típicas do micronível da escrita, 

da fala, da interação e das práticas semióticas a aspectos típicos do macronível da sociedade como 

grupos, organizações ou outras coletividades e suas redes de dominação” (VAN DJIK, 2008, p. 9).  

Isso indica a necessidade de um estudo mais abrangente sobre texto, que considere os níveis 

de escrita junto aos atos de produção, os interlocutores, o momentos sociocultural e os aspectos 

estruturais da sociedade, o que é feito, segundo a prática da ACD, em análises que possam conjugar 

a materialidade linguística e a representação sociocultural que dela emana, pois “o discurso não é 

analisado apenas como um objeto “verbal” autônomo, mas também como uma interação situada, 

como uma prática social ou como um tipo de comunicação numa situação social, cultural, histórica 

ou política” (VAN DIJK, 2008, p. 12).  

Em suma, a ACD é um estudo que contempla outras áreas de trabalho, tendo em vista que 

analisa texto a situação social, cultural, histórica ou política e prioriza seus métodos de modo que a 

pesquisa possa denunciar problemas sociais de grupos dominados, especialmente no domínio do 

discurso e da comunicação. 

Van Dijk (2008, p. 13), “se você é da Esquerda ou da Direita, a gramática da língua é a 

mesma para todos, em outras palavras, o abuso de poder só pode se manifestar na língua onde existe 

a possibilidade de variação ou escolha”. Assim, na ACD o foco primordial  ver o poder em termos de 

controle de um grupo sobre outros grupos e seus membros e o questionamento, na perspectiva de Van 

Dijk, (2008, p.17) “Se esse controle se dá também no interesse daqueles que exercem tal poder, e 

contra os interesses daqueles que são controlados, podemos falar de abuso de poder”.  

Para se alcançar uma análise abrangente, a ACD apresenta uma proposta metodológica que 

nos permite analisar os discursos sob a égide de diversos aparatos socioculturais que governam a vida 
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em sociedade. Para isso, estratifica a análise em momentos específicos, como se vê abaixo, numa 

tradução encontrada em RAMALHO & RESENDE (2011): 

 

1. Enfatizar um problema social de aspecto semiótico. 

2. Identificar os obstáculos vinculados ao problema, analisando-se 

2.1 A rede de práticas em que está situado 

2.2 A relação da semiose com práticas envolvidos 

2.3 O discurso interdiscursivo, linguística e semioticamente analisado 

2.3.1 estruturalmente (ordem do discurso) 

2.3.2 interacional e textualmente 

3. Considerar se a ordem social (a rede de práticas) em algum sentido é 

um problema ou não; 

4. Identificar maneiras possíveis para superar os obstáculos; 

5. Refletir criticamente sobre a análise (1-4). 

 

O modelo tem uma característica peculiar que é a combinação de elementos relacionais (2) 

com elementos dialéticos (4), isto é, a uma combinação de elementos de apreciação negativa no 

diagnóstico do problema, seguidamente, com uma apreciação positiva, na identificação das 

possibilidades até então não concebidas para sua resolução, no qual leva em consideração a maneira 

como as coisas estão. Portanto, é a união da análise semiótica, ACD CHOULIARAKI, ao lado dos 5 

passos de mesmo autor, a pesquisa aplica esses modelos no estudo. 

Consegue-se essa análise com a observação minuciosa do texto, o que fazemos com a 

segmentação em tópicos. 

 

2.2 A segmentação em tópicos 

 

O texto se organiza em tópicos discursivos, ou seja, em segmentos em que um mesmo 

“assunto” é tratado e incorporam as informações relevantes de um discurso e apresentam toda 

coerência textual (VAND DIJK, 1980). Neste trabalho, sem nos ater às concepções teóricas de tópico, 

selecionamentos alguns segmentos no texto em que determinados aspectos do problema social 

aparecem, que dividimos em três, “Festa e Curtição”, “Homem forte (Autoafirmação)” e “A visão do 

outro”.  

O primeiro segmento, “festa e curtição” trata da tentativa do negro de viver e se inserir na 

sociedade, em virtude disso, adota uma conduta de integração a vivência em festas e busca um poder 

representado por bens materiais.  

O segundo, homem forte (Autoafirmação), refere-se autovalorização, a exposição do valor 

do negro, do quanto pode ser produtivo, mesmo que a sociedade não o aceite. Assim, há uma 

demonstração de ser responsável, marcadamente pela busca de conseguir bens e posses. A 
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autovalorização é o reconhecimento que o negro dá a si materializado pelo uso de roupas de marca, 

do dinheiro. Trata-se de uma rejeição a uma parcela da população que lhe é hostil, ou seja, desaprova 

qualquer atitude do negro, sendo ela boa ou ruim.  

O último tópico, “A visão do Outro”, denuncia uma obstrução da tentativa do negro de subir 

na sociedade, com a apresentação de uma parcela que acredita na superioridade étnica. A diminuição 

é feita com palavras de comparação que inferiorizam, para persuadir o negro a acreditar no que é dito. 

O sujeito excluído é impossibilitado de se elevar socialmente, pois há um grupo que os trata como 

números e sem importância, isso dificulta sua vida em sociedade e aumenta as batalhas a serem 

vencidas para ter o seu espaço social delimitado e respeitado.  

A canção busca mostrar a tentativa do negro de ser aceito na sociedade e de inserção, diante 

de várias percepções que existem deles, devido a isso a uma marginalização de um grupo em prol de 

outro, e ecoa nas várias instâncias da sociedade. Desse modo, a uma guerra, no qual as pessoas tentam 

ter status e inserção social e outros que não aceitam mudanças sociais, adicionalmente, tentam 

obstruir a vida de um grupo para que a mudança social seja mínima. 

 

3 A análise de dados 

 

Como a ACD possui uma vertente, Segundo Chouliaraki & Fairclough, (1999) que baseia-

se na visão de semiose como algo essencial, no tocante aos processos sociais materiais, a percepção 

da semiose é essencial, pois através dela é possível abordar formas de construção de sentidos, 

imagens, linguagem corporal e a própria língua. Nessa perspectiva, a vida em sociedade é vista como 

uma rede de práticas interconectadas, sendo de diversos tipos, econômicas, políticas, culturas, entre 

outros, esse como elementos semióticos. Passamos, agora a apresentar os passos da ACD aplicados 

ao nosso texto. 

 

3.1 Enfatizar um problema social de aspecto semiótico 

 

A relações de poder que se materializam no discurso racista, é a razão do problema social, 

através dessas relações a adversidade se instala, posto que, o discurso de poder é utilizado para 

dominar e controlar um grupo. A tentativa de legitimação do discurso racista é característica 

importante para manutenção da hegemonia social. 

A hegemonia em muitos países de colonização branca mostra que a população preta sofre 

mais, é exposta a inúmeras adversidades para conseguir espaço na sociedade, em razão disso, luta 

para sobreviver, e também, contra a população que exclui e desmerece todas as tentativas de 

crescimento, pesquisas comprovam:  
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'negros nascem com peso inferior a brancos, têm maior probabilidade de morrer antes de completar 

um ano de idade, têm menor probabilidade de freqüentar uma creche e sofrem de taxas de repetência 

mais altas na escola, o que leva a abandonar os estudos com níveis educacionais inferiores aos dos 

brancos. Jovens negros morrem de forma violenta em maior número que jovens brancos e têm 

probabilidades menores de encontrar um emprego. Se encontrarem um emprego, recebem menos da 

metade do salário recebido pelos brancos, o que leva a que se aposentem mais tarde e com valores 

inferiores, quando o fazem. Ao longo de toda a vida, sofrem com o pior atendimento no sistema de 

saúde e terminam por viver menos e em maior pobreza que brancos'. (IPEA 2007, p. 281). 

 

3.3 Identificar os obstáculos vinculados ao problema 

 

Para a ACD, os problemas sociais sempre precisam de uma observação mais acurada para 

que se consiga desnaturalizar desigualdades e promover o bem comum, o que só pode ser feito se os 

discursos forem reestruturados. Por isso, é preciso detalhar mais essa produção discursiva, 

considerando-se: 

3.2.1A rede de práticas em que está situado,  

3.2.2 A relação da semiose com as práticas envolvidas; e, ainda,  

3.2.3 O discurso interdiscursivo, linguística e semioticamente analisado. 

É neste momento da análise que nos debruçamos especificamente sobre a materialidade 

linguística e podemos discutir os problemas que são apresentados como que naturalizados pelos 

comportamentos, crenças e valores sociais. 

 Isso colabora com a ideia que o discurso hegemônico se perpetua ao longo do tempo, a ideia 

de que não há racismo, da existência de tratamento em todas as instâncias equivalente, tanto para 

negros quanto brancos. Isso é feito em dois momentos, a saber: 

3.2.3.1 estruturalmente (ordem do discurso), e 

3.2.3.2 Interacional e textualmente. 

Para nossa análise, adotamos a perspectiva de analisar os tópicos, os segmentos encontrados 

e, por isso, fazemos ambos os subitens de 3.2.3 conjuntamente. Destacamos que é neste momento, na 

análise da materialidade linguística que podemos nos fiar para tentar compreender a complexidade 

da hegemonia e a necessidade de se compreender o mundo. 

No primeiro tópico, festa e curtição, encontramos algumas marcas discursivas que permitem-

nos atrelar o dito às perspectivas ideológicas de superioridade do branco de forma difusa, vejamos: 

Em “só queremos festa ... só queremos dinheiro” é o marcador discursivo “só” que, no contexto dado, 

permite-nos compreendê-lo como “apenas”, em um sentido que leva a compreender que “festa e 
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dinheiro” é uma pequena parte do todo que não está disponível aos negros. Considera-se aqui a 

representação que Childish Gambino traz à canção, associada ao clipe que enfatiza essa marcação. 

Ambos os excertos são seguidos de “festa só pra você.. dinheiro só pra você”, que, ainda que não 

apresente a conjunção “mas”, nos faz entender a contradição entre festa e dinheiro para os brancos e 

a ausência disso para os negros. Em um processo elíptico, lê-se “só queremos (os negros) 

festa/dinheiro mas essa sociedade permite apenas festa/dinheiro só pra você (os brancos)”.  

No segundo segmento, “homem forte (autoafirmação)”, as palavras chaves denotam a 

tentativa do negro de ter posses, um esforço o faz buscar o seu lugar na sociedade. 

Em “armas na minha área”/ eu tenho uma arma”/ “eu vou conseguir a grana”/ “eu vou 

conseguir um barraco”, é exposta que a força é norteada pela autor é de violência e pressão, em que 

a arma é instrumento para conseguir os seus objetivos. Observe que seu objetivo é grana e um barraco, 

ou seja, o negro empenhando-se para conquistar o seu espaço, mesmo que simples. A posse da arma 

é justificada por “Isso é uma guerrilha”, ou seja, uma guerra para se conseguir espaço na sociedade.  

O fragmento “eu sou tão frio”/ eu sou tão foda”/ nós vamos estourar”, o reconhecimento de 

si como frio e foda é uma comprovação da sua autoimagem e de sua busca pela autoestima, ainda que 

se questione os meios utilizados. “Não seja pego desprevenido” / “a polícia está vacilando” Todo o 

mostrado remete ao comportamento de alguns policiais, que são frios e que se acham foda, por isso, 

a um comportamento de reação por parte do narrador, que age de maneira similar aos policiais.  

Para concluir, o excerto é: “eu vou de cabeça” o fragmento demonstra a determinação 

necessária que o narrador precisar para conquistar tudo que for necessário. O uso das palavras “eu 

vou” sendo repetida 3 (três vezes), “eu tenho” repetido 3 (três vezes), são os elementos que mais 

destacam a responsabilidade do “eu”, por caber ao “eu” a responsabilidade de conseguir tudo que 

almeja, pois está em uma guerrilha e é marcado a repetição como ênfase para lembrar da 

responsabilidade.  

No segmento “Autoafirmação”, se destaca a responsabilidade, poder, frieza e determinação, 

isso expõe um homem valente, que sobrevive a uma guerrilha, ambiente que o narrador afirma estar. 

Nessa perspectiva, os termos utilizados denotam a intenção de mostrar posses, responsabilidade, as 

intenções de autoafirmação.  

Em contraposição ao segmento anterior, a depreciação é a marca maior deste denominado 

“a visão do outro”. As marcas linguísticas mostram as inferiorização, e a tentativa de convencer que 

o negro é sem utilidade. 

Em: “a vovó dizia consiga sua grana, homem negro”, a relação estabelecida é de poder e 

dinheiro, tendo a voz da experiência, a vovó, aconselha para que, na guerrilha, o homem possa ser 

respeitado, para conseguir respeito o negro deve ir atrás do seu próprio dinheiro. 
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Em seguida, o excerto: “você é apenas um homem negro neste mundo”/ “você é apenas um 

código de barras” deixa claro que os negros são vistos apenas como números, quantidade, mas em 

termos de qualidade é inferior, o que é marcado pelo uso de apenas. 

O uso do termo “apenas” apresenta uma visão sobre o negro alimentada pela inferiorização 

e pela análise de que o homem negro no mundo é um número e, por conseguinte, não tido como 

sujeito social que merece seu reconhecimento social.  

Os elementos destacados “apenas” repetido 4 (quatro) vezes, deixa exposto a tentativa de 

depreciação, a visão do outro sobre o negro, tendo um julgamento de valor de positivo ou negativo 

em relação ao negro, para contribuir com o primeiro fragmento outro excerto, a saber “a vovó dizia” 

aqui aparece uma pessoa que demonstra o seu papel de incentivadora e constata que o negro é 

excluído, a voz da vó é a que aconselha e traz a reflexão sobre o negro e a busca sozinho em meio a 

uma guerrilha, ter responsabilidade e ser excluído, a própria vó percebi e incentiva e aconselha para 

a busca de um caminho bom. E por fim, o termo que denota de uma maneira geral o tópico, a saber, 

“você é apenas um código de barras”, essa fragmento mostra a visão do outro sobre o negro e o peso 

dela na sociedade, pois o discurso hegemônico sobre o negro se perpetua a séculos e até hoje permeia 

nossa sociedade vitimando o grupo negro e tudo de produtivo que ele pode oferecer. Além disso, 

indicia as práticas discursivas da sociedade, haja vista que é através dela que se propaga ideologia, 

tendo o consumo e a distribuição de um pensamento contra o negro, sendo assim, a sinalização da 

grande disparidade das relações sociais e a atividade mental de cada grupo.  

Logo, no segmento a visão do outro (depreciação) reitera e nos permite depreender que o 

negro não é ninguém “você apenas é” /“você é apenas um código de barras”. Os pilares dessa assertiva 

“depreciação” ficam ainda mais expostos com o fragmento “a vovó dizia consiga sua grana, homem 

negro”. Todo o descrito corrobora para a depreciação da imagem do negro na América. A conclusão 

é que nesse fragmento o narrador da maior ênfase e utiliza-se da modalização apreciativa, apoiando-

se no mundo subjetivo, nessa perspectiva, tendo as avaliações que antecedem a voz que é a fonte 

desse julgamento, apresentando-os como positivos ou negativos.  

 

3 Verificar se a rede social precisa do problema 

 

O negro é marginalizado em pleno século XXI, em virtude de um abolicionismo mal feito. 

Os negros foram libertos, porém, foi uma libertação das senzalas e fazendas, mas  não foram dados 

empregos, moradias, muito menos estrutura para que o liberto vivesse em condições satisfatórias. A 

abolição escravista é um ponto extremamente relevante nos dias de hoje, haja vista que nenhuma das 

abolições no mundo não encerrou a problemática da desigualdade social que vivíamos, por 

conseguinte, hoje se perpetua esse problema e há muitos discursos que reforçam o ambiente racista 

que vivemos hoje. 
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Portanto, a marginalização do negro é algo secular, se perpetua até os dias de hoje, a discriminação 

resulta na falta de emprego, maior número de pessoas de cor negra em prisões, e a falta de oportunidade de 

uma maneira geral, dados comprovam “Na força de trabalho, por exemplo, a maior parcela de desempregados 

é da população negra: 63,7% do total de 13,7 milhões sem ocupação, de acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)” (Jornal Online Correio Braziliense, 2018).  

 

3.4 Identificar maneiras de suplantar os obstáculos 

A disparidade financeira é causa relevante para manutenção da camada populacional 

dominante, dado que, ocasiona uma pobreza extrema em um, em prol de outro rico, no qual propicia 

uma distância entre negros e brancos, ainda colabora em uma desvantagem em comparações. 

Portanto, é necessário distribuir a renda per capita de forma mais justa, assim, é possível diminuir e 

até extinguir esse problema antigo, pois, a sociedade vai ser mais justa e mais equilibrada e com 

oportunidades a todos, independentemente da cor/raça. 

 

4.4 refletir criticamente a respeito das etapas anteriores 

O preconceito racial é o foco e sua materialização nas relações de poder, haja vista que 

é fator preponderante nas relações sociais, e essas afetam o caráter econômico, as relações com os 

grupos, e as tentativas de inserção na sociedade, posto que a discriminação por parte da sociedade em 

geral perpetua o discurso racista e hegemônico. 

Ademais, a pobreza destaca o grupo excluído, pois, o poder aquisitivo é fundamental para 

se alcançar um mínimo de igualdade no nível social dos indivíduos, independentemente de sua raça.  

Nessa perspectiva, a sociedade demonstra que o problema está no outro, nunca no cidadão 

que cometi o ato, o brasileiro precisa enxergar o racismo como um problema social de resolução de 

todos, uma vez que, a maioria da população sofre, e, por conseguinte, prejudica toda a camada social.  

 

Considerações finais 

 

A análise feita no texto nos apontou o desejo de ascensão social do negro, na tentativa de 

possuir coisas, assim, mostrar seu valor social. Seu discurso o mostra oprimido, em uma guerrilha 

contra os demais membros não negros da sociedade.  

Na investigação aqui feita percebemos um caminho feito pelo narrador, no primeiro tópico 

o narrador “só quer festa e curtição”, sem compromissos, no segundo a “auto- afirmação”, 

contrapondo o primeiro, pois o negro nesse segundo tópico assume responsabilidades, anulando o 

primeiro tópico que fala da falta de compromisso do negro e de uma possível improdutividade, apenas 

por querer festa. Por último, o tópico três ressalta a falsa visão sobre o negro, o tendo como número, 

um ser sem importância.  
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A pesquisa evidenciou um caminho feito para mostrar as diversas visões sobre o negro em 

seus momentos de práticas sociais e no final expõe a avaliação apreciativa que é dada ao negro. Essas 

se materializam linguisticamente e ficam expostas nas desigualdades sociais que implicam exclusões.  

Entendemos que não é apenas na canção This is América, do cantor Childish Gambino, que 

são explicitadas relações assimétricas de poder. Esta análise faz parte de um conjunto de observação 

que são feitas de discursos populares e, como muitos dos demais analisados, esta canção não é 

meramente um entretenimento, mas, sim, uma janela para se enxergar as distâncias sociais entre raças, 

situação social e diferentes visões sobre um mesmo tema.  
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Introdução 

 

Durante nossa vivência acadêmica nos deparamos com a reflexão e a realização das aulas de 

língua materna e percebemos a raridade nas propostas de trabalho com os gêneros textuais/ 

discursivos que se diferenciam da modalidade escrita. Nesta diferença de abordagem no que se refere 

às propostas que favoreçam a modalidade oral como instrumento de ensino, temos uma problemática, 

tendo em vista que os alunos necessitam ter contato com os gêneros da oralidade para desenvolver 

habilidades comunicativas que são exigidas quando os mesmos se deparam com situações de 

comunicação oral nas diversas esferas de atividade humana.  

A presente pesquisa, inserida no viés qualitativo tem como principal objetivo investigar a 

importância dos gêneros orais através de práticas discursivas no contexto das aulas de Língua 

Portuguesa do Ensino Médio em uma escola pública localizada na Zona da Mata paraibana. A fim de 

interpretar o fenômeno da importância da abordagem didática e metodológica dos gêneros orais faz-

se necessária uma prévia descrição e interpretação das teorias da área de conhecimento da linguística 

acerca dos gêneros orais, considerações baseadas em teóricos como, Dolz e Schneuwly (2004), 

Bezerra (2010) Farias (2009), entre outros. Além disso, busca-se descrever e analisar a realização de 

uma sequência didática do gênero oral entrevista na referida escola, explorando os aspectos 

linguísticos e de interação em sala de aula com os alunos. 

Desse modo, o presente trabalho encontra-se dividido nas seguintes etapas: a princípio, 

trataremos especificamente dos gêneros orais; em segundo lugar, apresentaremos a proposta de 

sequência didática de Dolz e Schneuwly (2004) a qual usaremos como modelo para as atividades 

realizadas posteriormente, em seguida, descreveremos a aplicação em sala de aula de uma sequência 

didática que visa o trabalho com o gênero oral formal público entrevista, e para concluirmos, uma 
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análise geral das atividades realizadas e os momentos de produção do gênero oral que foi produzido 

pelos alunos, visando tornar observáveis os possíveis resultados quanto à questão da importância do 

trabalho com os gêneros orais nas aulas de Língua Portuguesa do Ensino Médio. 

  

1 OS GÊNEROS ORAIS 

 

Nas últimas décadas, a elaboração considerável de pesquisas e estudos relacionados aos gêneros 

textuais/ discursivos proporcionou um interesse acadêmico sobre as questões que envolvem os 

gêneros orais. Devido à necessidade de uma diversidade no trabalho com os gêneros textuais/ 

discursivos, diversos pesquisadores desenvolveram enfoques teóricos, didáticos e metodológicos que 

privilegiam os gêneros orais.  

Tais desenvolvimentos teóricos acerca das relações entre o oral e o ensino de língua materna, 

observam que mesmo sendo inegável a presença da linguagem oral na sala de aula como suporte para 

atividades escritas e na vida cotidiana dos alunos, não há uma abordagem eficaz do oral em seu 

aspecto fundamental no ensino de língua, isto é, como instrumento de ensino.  

Com as contribuições dos pesquisadores da Universidade de Genebra, Joaquim Dolz e Bernard 

Schneuwly (2004), ampliou-se, em primeiro lugar, a visão crítica acerca da própria concepção de 

oral, e em seguida, da tradicional subordinação do oral em relação ao escrito na abordagem dos 

gêneros textuais/ discursivos, além da possibilidade de trabalho com os gêneros orais, visto que a 

abordagem do gênero oral em sala de aula não se dá de maneira sistemática. 

As reflexões desses autores descrevem o lugar limitado dos gêneros orais no ensino escolar e 

atestam uma dependência persistente da aula de língua materna em relação à escrita. As práticas que 

geralmente são realizadas nas aulas de língua materna, as quais são denominadas como práticas que 

utilizam a oralidade, a exemplo da leitura em voz alta, da recitação de um poema, podem ser 

classificadas como uma atividade ligada a vários gêneros textuais que estão apenas passando por um 

processo chamado por Dolz e Schneuwly (2004) como oralização. 

Na prática da linguagem verbal, os enunciados, no suporte da voz, não necessariamente 

equivalem à prática discursiva de um gênero oral. A leitura em voz alta, por exemplo, torna possível 

identificarmos a chamadaoralização, descrita por Dolz e Schneuwly (2004, p. 145) como o ato de 

linguagem em que “a voz é emprestada a um texto produzido alhures, num outro momento, 

frequentemente por outra pessoa” diferentemente do que os autores descrevem como evento 

comunicativo, pois esse “só acontece no momento em que se reúnem texto e voz e em que o texto é 

ouvido”.  

Conforme as observações dos autores, atividades como a leitura de um texto escrito, a recitação 

de um poema, ou ainda, a teatralização, mesmo sendo inegável o uso da voz, não constituem em si 
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mesmas atividades realizadas em prol do desenvolvimento da oralidade, tampouco devem ser 

classificadas como gêneros orais. Diferentemente do que ocorre na entrevista e nos debates, por 

exemplo, em que os sujeitos do discurso realizam um evento comunicativo que une, em uma só vez, 

espaço e tempo de produção, escuta e atitude responsiva.  

Nesse caso, os enunciados escritos que são produzidos anteriormente à sua vocalização, como, 

por exemplo, um poema escrito que será declamado ainda que apresentado oralmente pelo seu autor, 

corresponde à oralização e não consiste na mesma complexidade de um gênero oral, que une, sob o 

suporte da voz, o espaço e o tempo da atividade discursiva. 

A distinção entre a oralidade e a oralização consiste na observação da ampla variedade de 

formas de oral mais ou menos espontâneo, improvisado e mais ou menos próximo da escrita. O gênero 

oral é aquele que tem como suporte a voz humana e que foi produzido com a intenção de ser 

apresentado oralmente independente que possua uma versão escrita ou não, ao contrário será apenas 

uma oralização do texto escrito. 

O oral espontâneo está mais ligado à situação comunicativa informal, que a primeira vista 

confere o caráter fragmentado e descontínuo da interação conversacional. No entanto, a respeito das 

produções orais restringidas por uma origem na escrita são descritas como “escrita oralizada” através 

das observações dos autores Dolz e Schneuwly (2004, p. 132): “Esta é considerada uma vocalização, 

por um leitor, de um texto escrito. Trata-se, portanto de toda palavra lida ou recitada”. Na pesquisa 

desenvolvida pelos autores com enfoque no ensino da língua materna francesa: “a leitura em voz alta, 

isto é, a escrita oralizada, representa a atividade oral mais frequente na prática (70% dos professores 

entrevistados)” (id, p. 139).  

Na linha de pensamento de Dolz e Schneuwly (2004), não existe “o oral”, mas “os orais”. 

Apesar de o termo oral referir-se à linguagem verbal oral constituída graças ao aparelho fonador 

humano, compreendendo a voz como suporte acústico, encarar a produção verbal falada por um único 

viés legitima a postura de que se aprende a falar antes mesmo do contato com a escrita no ingresso 

na escola, resultando assim na perda de espaço do trabalho didático com a oralidade para a aquisição 

do sistema que tornará possível a linguagem escrita. 

Os autores atestam a variedade do oral ao pontuarem suas realizações como observamos a 

seguir: 

 

Em múltiplas formas, que, por outro lado, entram em relação com os escritos, de maneiras 

muito diversas: podem se aproximar da escrita e mesmo dela depender – como é o caso da 

exposição oral ou, ainda mais, do teatro e da leitura para os outros -, como também podem 

estar mais distanciados – como nos debates, ou é claro, na conversação cotidiana (DOLZ e 

SCHNEUWLY, 2004, p.114). 
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Conforme os autores afirmam, a presença de uma forma de oral não equivale à presença de um 

gênero oral, porém, existem aqueles que correspondem às três dimensões identificadas por Bakhtin 

como características de um gênero textual/ discursivo. Tanto os conteúdos, quanto a estrutura e as 

particularidades do suporte acústico da voz e sua relação com a escrita diversificam a presença dos 

gêneros orais. Isto remonta à reafirmação dos autores Dolz e Schneuwly (2004, p. 114) que atestam:  

 

Não existe uma essência mítica do oral que permitiria fundar sua didática, mas práticas de 

linguagem muito diferenciadas, que se dão, prioritariamente, pelo uso da palavra (falada), 

mas também por meio da escrita, e são essas práticas que podem se tornar objetos de um 

trabalho escolar. 

 

De acordo com os autores, a possibilidade do trabalho escolar com os gêneros reside justamente 

na percepção de que existem de fato diferentes formas de comunicação verbal pela fala e, diante 

dessas variadas formas o profissional de língua materna pode considerar aquelas que mais permitiriam 

à sua ação docente proporcionar aos alunos o conhecimento e a produção dos gêneros orais com os 

quais exigem sua ação comunicativa pública. 

Da mesma maneira atesta a pesquisadora Farias (2009) a respeito da importância do professor 

de língua mediar um ensino que viabilize as práticas sociointeracionistas e principalmente de 

comunicação oral. A autora afirma que: 

 

 É imprescindível a tomada de consciência do educador como mediador de um ensino voltado 

para a comunicação e interação dos seus educandos. Esse ensino exige do profissional todo 

um desprendimento para a busca contínua por entender e, em seguida, tornar compreensível 

para os demais, os fenômenos lingüísticos e discursivos que sedimentam as práticas sócias, 

principalmente orais (FARIAS, 2009, p.31) 

 

Assim como observa Barbosa (2008) a concepção específica do gênero oral é fundamental para 

uma didática que se propõe desenvolver um trabalho da expressão oral como instrumento de ensino. 

A referida autora afirma que: “o que deveria estar em questão são as diferentes formas de dizer, 

determinadas por diferentes situações comunicativas, e não simplesmente o fato da materialidade do 

dito pertencer à modalidade oral ou escrita” 

A esse respeito concordam os autores Dolz e Schneuwly (2004, p. 140) ao destacarem: “A 

constituição do oral como objeto legítimo de ensino exige, portanto, antes de tudo um esclarecimento 

das práticas orais de linguagem que serão exploradas na escola e uma caracterização das 

especificidades linguísticas e dos saberes práticos nelas implicados”. Desse modo, para que o 

profissional de língua materna possa conduzir a produção oral como instrumento do processo de 

ensino aprendizagem, deve-se primeiramente conhecer o objeto a ser trabalhado e contemplar os 

gêneros orais que estão ligados a práticas de linguagem que ultrapassem as formas cotidianas.  

A exemplo dessas atividades e gêneros que perpassam as práticas realizadas na escola temos os 

gêneros orais formais públicos, os quais estão inseridos em esferas de atividade comunicativa pública 
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em que os alunos se deparam fora do contexto escolar, nesse contexto, acreditamos que também é  

papel da escola instruir e confrontar os alunos com práticas de linguagem que ultrapassem as formas 

cotidianas já dominadas por eles. 

 Nas seções de procedimentos metodológicos, resultados e discussão, detalhar todos os 

métodos e técnicas de pesquisa utilizados na realização do estudo e apresentar os dados e resultados 

obtidos interpretando-os à luz do referencial teórico. Podem ser usadas ilustrações para complementar 

as explicações desde que não repitam os dados já descritos no texto. 

 

2 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA COMO PROCEDIMENTO PARA O TRBALHO COM OS 

GÊNEROS ORAIS.  

 

A sequência didática é um procedimento metodológico caracterizado como um conjunto de 

atividades escolares organizadas de maneira sistemática para tornar o ensino de determinado 

conteúdo ou gênero textual produtivo. Acrescenta-se a essa definição a descrição de Dolz e 

Schneuwly (2004) no que diz respeito à mobilidade de adequação das sequências didáticas diante das 

necessidades específicas dos alunos ao observarem: 

 

As sequências didáticas apresentam uma grande variedade de atividades que devem ser 

selecionadas, adaptadas e transformadas em função das necessidades dos alunos, dos 

momentos escolhidos para o trabalho, da história didática do grupo e da complementaridade 

em relação a outras situações de aprendizagem da expressão, propostas fora do contexto das 

sequências didáticas (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, p. 93). 

 

Diante da proposta de tornar os gêneros orais como objeto de ensino nas aulas de língua 

portuguesa, o profissional de língua materna pode se utilizar desse procedimento como forma de 

tornar sistemático o ensino dos gêneros orais ao considerar a complexidade e variedade dos materiais 

mobilizados nesse procedimento permitindo a apresentação e o desenvolvimento da interação verbal.  

Com isso, a sequência didática demonstra sua finalidade de auxiliar o aluno no desenvolvimento 

de um domínio discursivo do gênero trabalhado, permitindo ao mesmo se adequar linguisticamente 

para realizar determinada situação de comunicação, como atesta Dolz e Schneuwly (2004, p.83): 

“Uma sequência didática tem, precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um 

gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada 

situação de comunicação”.  

A partir de suas pesquisas acerca do ensino do oral em língua materna francesa, os referidos 

autores desenvolveram sua proposta estrutural de sequência didática, a qual permite viabilizar o 

trabalho com os gêneros orais em sala de aula de forma sistematizada compreendendo o acesso dos 

alunos a novas práticas de linguagem exigidas pelas diversas situações de comunicação. Abaixo 

observamos o esquema demonstrativo da estrutura desenvolvida pelos autores: 
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Figura 1: Esquema de sequência didática 

 
Fonte: DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004. 

 

Tal proposta de sequência didática tem sua organização em quatro momentos fundamentais, 

que podem ser descritos da seguinte forma: 

 

1. Apresentação da situação: Esse momento é reservado para expor aos alunos qual o gênero 

será trabalhado na aula e qual o “projeto de comunicação” que deverão realizar e produzir 

na produção final. Explicar os detalhes da situação de comunicação, público alvo, conteúdo, 

o gênero, os participantes e a forma da produção,a partir dos quais os alunos deverão realizar 

sua produção inicial. 

2. Produção Inicial: Etapa em que os alunos são submetidos a uma produção/simulação 

comunicativa inicial, utilizando seus conhecimentos prévios a respeito do gênero solicitado 

seguindo as indicações feitas na etapa anterior.  

3. Módulos: Fazer uma avaliação a respeito das dificuldades encontradas na realização da 

atividade inicial. Elaborar a partir dos problemas encontrados, instrumentos necessários 

para superara-los, como por exemplo, exercícios de observação e análise que serão 

necessários para ajudar o aluno a superar as eventuais dificuldades encontradas para a 

realização da produção final. 

4. Produção final: Momento de por em prática os conhecimentos adquiridos e os problemas 

que foram resolvidos através dos módulos na produção final. 

 

A estrutura proposta por Dolz e Schneuwly (2004) permite observar detalhadamente o papel 

fundamental da sequência didática no ensino de língua materna comprometido com o trabalho com 

os gêneros orais segundo os critérios de sistematização (a progressão na apresentação de um gênero 

oral e de suas características) promovendo, como consequência, o trabalho sistemático e articulado 

com os gêneros orais. 

É importante ressaltar a observação dos autores Dolz e Schneuwly (2004) ao salientar que tal 

procedimento não veicula “uma totalidade do trabalho necessário para levar os alunos a um melhor 

domínio da língua” (p, 96), e sim de conseguir realizar linguisticamente tal situação comunicativa.  
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As sequências didáticas devem ser complementadas por outras abordagens, pois seu funcionamento 

visa conduzir os professores a elaborar outras formas de realizar o trabalho com os gêneros textuais/ 

discursivos, em particular com os gêneros orais, adaptando-as ou até mesmo criando outras 

sequências. Diante disso, no capítulo a seguir serão abordados os aspectos metodológicos utilizados 

na elaboração da sequência didática para o trabalho em sala de aula com o gênero oral formal público 

entrevista, enfoque da presente pesquisa. 

 

3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Seguindo nosso intuito de investigar a importância da prática docente com os gêneros orais 

como instrumento de ensino nas aulas de língua portuguesa, neste capítulo realizaremos a descrição 

e uma análise geral das atividades realizadas durante a aplicação da pesquisa, por meio das práticas 

discursivas sistematizadas em uma sequência didática, visando tornar observáveis as possíveis 

contribuições para o processo de ensino aprendizagem. 

No primeiro momento da aplicação da sequência didática, realizamos uma sondagem em 

relação aos conhecimentos prévios dos alunos sobre gêneros orais. Neste momento, notamos que os 

mesmos não tinham nenhum direcionamento a respeito dos gêneros orais, apesar do contato 

superficial que eles têm com alguns dos gêneros na esfera escolar, como, por exemplo, o seminário e 

a exposição oral.  

Essa falta de informação por parte dos alunos nos permite constatar que os gêneros orais não 

têm ocupado um espaço visível nas aulas de língua portuguesa do ensino médio e não são trabalhados 

de forma sistemática. Como destacamos anteriormente no primeiro capítulo do presente trabalho, 

baseados em teóricos como Dolz e Schneuwly (2004) e Barbosa (2008), o profissional de língua 

portuguesa deve atentar para a construção de uma didática com uma noção precisa do oral.  

Visto que, existem variadas formas da comunicação verbal falada que não se incluem no papel 

da escola, destacado pelos autores como o de instruir os alunos para o eficaz exercício de sua 

cidadania, a didática do oral deve concentrar-se nos gêneros orais formais públicos. 

Ainda neste primeiro momento, ao especificar os gêneros orais segundo o conceito que 

considera tanto o suporte da voz quanto a intenção de produzir e apresentá-lo oralmente, o professor 

pesquisador delimitou a perspectiva para o ensino. No entanto, mesmo diante desse recorte, os alunos 

ainda não corresponderam ao conhecimento desses gêneros orais.  

Esse déficit na elaboração do reconhecimento dos gêneros orais pelas falas dos alunos só foi 

vencido quando o professor pesquisador identificou um gênero oral que circula na esfera escolar e 

que os estudantes podem produzir em outras esferas de atividade humana, o seminário. Com isso, os 

alunos identificaram as situações comunicativas em que utilizavam tal gênero oral.  
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Essa observação possibilita verificar nos dados da pesquisa que, mesmo ao produzirem um 

gênero oral como o seminário, as produções dos alunos não alcançam a fundação dos gêneros orais 

como objeto de ensino, pois a usual produção dos seminários, por exemplo, não equivale a um 

trabalho sistematizado que considera etapas caracterizadoras do gênero oral. 

Ao contrário da aplicação da sequência didática que possibilita a sistematização do trabalho 

com o gênero oral, é importante ressaltar que a escolha deste procedimento no ensino de língua 

portuguesa não se caracteriza como um modelo fixo. É preciso considerar o contexto da escola e 

principalmente dos alunos para esta decisão didática. A adaptação das etapas mobilizadas pela 

sequência didática se torna uma ação fundamental nesta prática e serão observadas nas partes futuras 

desta análise. 

Antes de introduzir os alunos a etapa da produção inicial, abordamos o gênero oral formal 

entrevista, selecionado para as produções durante a sequência didática. Desta forma, como 

observamos na transcrição 2 (ver quadro 7), apenas um dos alunos informou uma experiência prévia 

com a modalidade entrevista de emprego, mas ressaltou que não atingiu êxito em sua finalidade. 

Questionado sobre o caráter da sua experiência, o aluno respondeu ser negativo justificando em suas 

palavras: “eu acho que não soube falar bem... sei lá...”. 

Nesse trecho da transcrição da fala do aluno, percebemos no uso da expressão “sei lá” a 

incerteza quanto ao seu desempenho na situação comunicativa que exigiu a produção do gênero 

entrevista. Esse exemplo elucida o déficit no domínio dos aspectos mobilizados pela produção desse 

gênero oral público, que entre outros, mobiliza formas linguísticas, conteúdo informativo, elementos 

paraverbais como a entonação e a dicção, e ainda elementos não linguísticos como a postura e os 

lugares sociais de produção desse gênero.  

O conhecimento desses aspectos envolvidos na produção do gênero oral público entrevista 

poderia ter facilitado o seu desempenho. Desse modo, percebemos a necessidade de a produção inicial 

da sequência didática em questão privilegiar a simulação de situação que exige a produção desse 

gênero oral. Através da escolarização do gênero oral entrevista, investimos no caráter desse gênero 

tanto como instrumento de comunicação quanto de instrumento de aprendizagem para o exercício da 

expressão verbal falada nas diferentes exigências das instituições sociais.  

Diante das possibilidades de instruir os alunos para tais situações comunicativas, realizamos 

primeiramente a apresentação da situação que consiste na simulação de três modalidades do gênero 

entrevista: entrevista de emprego; entrevista jornalística; e entrevista psicológica. Logo após ocorreu 

a etapa de produção inicial.  

Nesse momento, ao apresentar a produção inicial, os alunos responderam com apreensão. 

Decorrente da distinção do caráter de tentativa de produção e não de avaliação dessa etapa da 

sequência didática, os alunos animaram-se com suas produções iniciais, tanto que todos participaram 
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compondo suas duplas e sorteando as modalidades de entrevista que iriam produzir. Conforme as 

produções foram sendo desenvolvidas, os alunos identificaram gradualmente as características do 

próprio gênero oral conduzindo uma produção relativamente satisfatória no decorrer desta etapa. 

A produção inicial da primeira dupla demonstrou características que não correspondem a 

modalidade entrevista de emprego, sorteado para a produção desta dupla. Os sujeitos do discurso 

conduziram seus papéis de entrevistador e de entrevistado com certo nervosismo, o que resultou em 

risos e uma quebra da lógica ficcional que criaram entre si, o entrevistado concorria a uma vaga no 

campo das vendas, mas demonstrava maior interesse no campo da saúde.  

Nessa produção os meios não linguísticos como os risos entram em conflito com o nível de 

formalidade do contexto de produção desta modalidade de entrevista, sendo que o candidato deve 

demonstrar controle do nervosismo e do desconhecimento sobre suas vantagens diante da oferta de 

emprego. Além disso, quando perguntado sobre suas características o candidato afirmou “e eu sei” 

demonstrando formas linguísticas que não articularam suas características favoráveis diante do 

possível contratante.  

A consideração da formalidade do contexto de produção não significa dizer que o entrevistado 

deverá elaborar um “oral padrão” calcado na escrita, mas sim elaborar formas linguísticas que 

favoreçam seu objetivo de informar acerca de suas características relevantes para a finalidade de se 

sobressair entre os outros candidatos.  

No entanto, a figura do contratante/ entrevistador foi desempenhada com maior desenvoltura, 

realizando suas perguntas a fim de incitar respostas pertinentes de seu candidato à vaga de emprego, 

nessa direção, o entrevistador realizou formas linguísticas características que buscavam os conteúdos 

de informação pessoal relevantes de seu candidato. 

Na produção inicial da terceira, dupla identificamos uma boa articulação dos aspectos verbais 

e paraverbais. A presença do aperto de mãos já determina uma postura correspondente à formalidade 

da entrevista de emprego, o entrevistado favoreceu suas características que podem se desenvolver 

melhor em uma vaga de emprego recente, como a criatividade.  

Após as produções, ocorreu o módulo 1 que consistiu na identificação das dificuldades e 

facilidades dos alunos durante a produção inicial do gênero oral formal entrevista. Nesse momento 

da sequencia didática, os alunos auto-avaliaram seus desempenhos, declarando o caráter de 

dificuldade por se tratar de uma proposta nova de trabalho, um dos alunos afirmou que: “é que a gente 

não é acostumado a falar daquele jeito”. Com esta afirmação, o aluno indica que não articula com 

frequência as formas linguísticas que favorecem tanto os conteúdos de informações pessoais 

vantajosas quanto os registros formais, no caso da entrevista de emprego.  

Em seguida os módulos 2 e 3 efetivaram um momento de exposição dialogada da caracterização 

e exemplificação do gênero entrevista, através de slides. Nesse momento, apontamos os aspectos da 
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estrutura, sequência dialogal e explicativa, linguagens envolvidas, marcas linguísticas e 

paralinguísticas e os registros (formal e informal). 

Após o diálogo acerca da exposição conceitual e das características do gênero em si e suas 

modalidades ocorreu a etapa da produção final. Nesse momento, podemos verificar a maneira como 

os alunos rearticularam seus conhecimentos elaborados durante as etapas e as atividades mobilizadas 

na sequência didática. Com isso, visualizamos a partir da comparação das produções iniciais e finais 

de cada dupla a seguir a possibilidade de constatar o eventual progresso na produção do gênero oral 

formal entrevista. 

Em primeiro lugar, na produção final da dupla 1, também elaborada na modalidade de entrevista 

de emprego, podemos observar a substituição de formas linguísticas de incerteza como por exemplo 

“e eu sei?” pelo maior número de pausas na fala do entrevistado. Essas pausas demonstram um maior 

controle das formas linguísticas ao invés do imediatismo em responder as perguntas do entrevistador 

que resultou na expressão transcrita anteriormente.  

A respeito dos elementos não linguísticos temos a substituição dos risos que indicam 

nervosismo ou falta de formalidade pelo sinal de aperto de mãos que demonstra maior formalidade 

entre os papéis do entrevistador e do entrevistado. Quanto aos conteúdos que visam informar o 

entrevistador a respeito das qualificações do candidato, a incoerência destacada na produção inicial 

deu lugar ao silêncio do entrevistado quanto à pergunta do entrevistador sobre sua visão do futuro. 

Nesse momento, o entrevistador decide encerrar a entrevista com a expressão “menos 20 pontos” 

referindo-se à falta grave de não responder a uma de suas perguntas.  

Na produção final da dupla 3, equivalente a modalidade de entrevista de emprego, os alunos 

persistiram na utilização dos meios não linguísticos caracterizadores de formalidade, como o 

cumprimento “boa tarde” e o pronome de tratamento “senhor”. As pausas continuaram, porém o riso 

presente em um único momento da produção inicial não surgiu em nenhum momento da produção 

final. Quanto aos conteúdos informativos sobre as qualidades do candidato entrevistado permaneceu 

a confiança do entrevistado comparado aos outros candidatos. No entanto, o desfecho de contratação 

da produção inicial não persistiu, neste momento de encerrar a entrevista, o aluno que desempenhava 

o papel de entrevistador relegou ao entrevistado um lugar na lista de reservas, ao qual o entrevistado 

respondeu com a expressão “vish” ilustrando seu desapontamento.  

É relevante frisar que nas duplas que desenvolveram suas produções na modalidade de 

entrevista de emprego, podemos identificar no ato de fala de alguns alunos correspondente a 

contratação ou a finalização da entrevista, além de um aprofundamento na ficcionalização da situação 

comunicativa, uma ação deliberativa do desempenho de seus parceiros. Visto que a entrevista de 

emprego é um gênero oral inserido em um processo seletivo que não resulta na contratação imediata, 
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os alunos que desempenham o papel de entrevistadores efetuam uma qualificação de sua produção 

no total ao contratarem ou dispensarem seus candidatos/entrevistados.  

Além disso, as produções finais esclarecem a reelaboração e reavaliação de suas escolhas na 

produção inicial, favorecendo novas tentativas de ação dos alunos na simulação da situação 

comunicativa. O conhecimento mobilizado nessa etapa final dialoga com os variados aspectos 

envolvidos no gênero oral formal público entrevista, ressaltados durante as etapas da sequência 

didática. 

Diante do exposto acerca das etapas da sequência didática podemos verificar que a mobilização 

de diversas atividades que privilegiam o gênero oral formal público entrevista de maneira sistemática 

tornou possível aos alunos articularem seus conhecimentos e agirem em simulações de situações reais 

de comunicação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Durante a aplicação da sequência didática, verificamos a confirmação da hipótese da pouca 

ênfase dada ao trabalho sistemático com os gêneros orais. Ainda que os alunos produzam gêneros 

orais como o seminário, já amplamente assimilado pela esfera escolar, os aspectos envolvidos na 

situação comunicativa deste gênero não são abordados nas aulas, o que pôde ser constatado na 

dificuldade dos alunos em identificar gêneros orais quando perguntados se os conheciam.  

As etapas realizadas durante a sequência didática permitiram que os alunos superassem a 

impressão de ineditismo que os mesmos declararam sentir na produção inicial. Suas dificuldades e 

nervosismo deram lugar a produções eficazes do gênero oral formal público entrevista. Cada uma das 

duplas passou gradativamente a reconhecer as características do gênero oral em questão na medida 

em que foram explanados os diversos materiais sobre as modalidades de entrevista (slides, vídeos, 

exposição dialogada, análises). 

Diante dessas constatações, podemos concluir que o caráter da sistematização proporcionado 

pelo procedimento da sequência didática é de fundamental importância para uma proposta didática 

que privilegie os gêneros orais com o objetivo de instruir os alunos para as situações comunicativas 

púbicas.  

Por fim, podemos afirmar que a importância do trabalho docente com os gêneros orais é 

evidente quando confrontamos as necessidades e finalidades de determinados gêneros orais na vida 

social pública dos alunos. Com isso, ainda que os documentos oficiais não evidenciam de maneira 

mais abrangente tal importância, os profissionais de língua materna devem considerá-la fundamental 

para a vida social de seus alunos, contemplando não apenas uma atividade isolada com um gênero 
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específico, mas uma abordagem sistemática que consolide o desenvolvimento da expressão verbal 

oral mobilizada nos gêneros orais. 
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Introdução 

 

A palestra é um gênero oral, produzido por profissionais especializados em temas variados, 

que se caracteriza como uma comunicação pública realizada com fins específicos, principalmente 

para orientar, ensinar e sugerir soluções práticas para questões das mais variadas dimensões da vida, 

como profissional, educacional, pessoal, familiar etc. Além disso, a palestra é uma atividade 

profissional muito vantajosa tanto para palestrantes, que são bem remunerados, quanto para a 

audiência que se beneficia das sugestões oferecidas por experientes oradores.  

Com o foco sobre o desempenho comunicativo do palestrante que usa estratégias 

argumentativas diversas para garantir o seu sucesso, fez-se necessário reportar-se, nesta investigação, 

às noções da Pragmática, incluindo as teorias das Máximas Conversacionais (MC), do Princípio 

Cooperativo (PC) e das Implicaturas Conversacionais (IC). 

Ao reconhecer a importância da Pragmática para os estudos linguísticos, esta pesquisa estudou 

textos orais produzidos por um renomado palestrante brasileiro, Augusto Cury, considerando 

principalmente a linguagem verbal permeada por recursos linguísticos e estratégicas pragmáticas 

voltadas para convencer, persuadir e emocionar as plateias que o ouviram e viram nos palcos. 

Deste fenômeno comunicativo de amplo interesse para pesquisadores da linguagem, para 

profissionais palestrantes e para a sociedade em geral surge a seguinte questão: quais estratégias 

pragmáticas podem ser utilizadas como recurso argumentativo em palestras de Augusto Cury? 

Responder a esta questão aplicando os instrumentos teórico-metodológicos da Linguística foi 

um desafio relevante, visto que o gênero palestra é uma das práticas discursivas orais mais frequentes 

 
114 Este artigo é um pequeno recorte da minha tese de doutorado intitulada “A linguagem da palestra: estratégias retóricas, 

linguísticas e pragmáticas”. 
* Graduada em Letras, Doutora em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco. Professora Substituta da 

Universidade Federal da Paraíba. E-mail:  paloma_sabata@hotmail.com. 
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em contextos institucionais em que locutores tendem a exercer influência sobre seus interlocutores 

de modo persuasivamente sutil. 

Sob o ponto de vista da Linguística, o objetivo geral desta pesquisa foi descrever o 

funcionamento da palestra a partir da identificação e caracterização dos recursos pragmáticos 

presentes neste gênero de texto. 

Como objetivos específicos, esta investigação visou também: 

a) Identificar os mecanismos pragmáticos utilizados pelo palestrante na produção do gênero 

em tela; 

b) Elencar os elementos pragmáticos (Máximas e Implicaturas Conversacionais) mais 

recorrentes nas atuações do palestrante analisado, procurando encontrar o elo entre sua 

performance discursiva e a aceitação pela audiência. 

 

Para fundamentar teoricamente esta pesquisa, mencionam-se, em síntese, os conceitos e 

alguns dos autores que fizeram parte do aporte epistêmico deste trabalho, entre os quais estão algumas 

teorias da Pragmática (RAJAGOPALAN, 1996; DASCAL, 2006; GRICE, 1982). 

 

1 Abordagens da pragmática: teoria dos atos de fala, máximas e implicaturas conversacionais 

 

A Pragmática é conceituada, de modo geral, como o campo de estudo da linguagem 

responsável pela análise das relações entre língua e contexto. Esse campo de estudo possui temas 

amplos e variados dividido em perspectivas distintas: de um lado, a Pragmática que conserva a 

tradição filosófica e linguística anglo-americana, de outro lado, a tradição da Europa continental que, 

sob um enfoque muito mais amplo, é classificada por englobar uma abordagem sociolinguística. Essa 

teoria se constitui em uma área ampla e diversificada, adquirindo conceitos e acepções diversas 

conforme a abordagem adotada, de modo que não há um consenso para a definição do termo. 

De acordo com Rajagopalan (1996), por exemplo, o termo Pragmática foi posto em circulação 

pelos estudiosos da área da Semiótica (Morris e Peirce), mas afirma que certos autores de livros 

introdutórios sobre o assunto erram ao propor que “as investigações de ordem pragmática na 

Linguística deram-se no rastro de trabalhos pioneiros no campo da Semiótica.” (RAJAGOPALAN, 

1996, p. 106). A verdade é que o estudo da Pragmática, enquanto teoria do uso da linguagem, não 

tem ligação com o uso histórico do termo e, por ter surgido na Filosofia em intercâmbio com a 

Linguística, a linha que separa essas duas áreas é cada vez mais tênue. 

A explicação de Dascal (2006) a respeito da definição de Pragmática se inicia com uma citação 

de Morris (1938) e Carnap (1942), na qual se diz que a teoria serve para designar a referência feita 

ao falante, usuário da linguagem. Em seguida, Dascal toma por base as perspectivas de Carnap e de 
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Frege para criticá-las, elencando as contribuições dos estudiosos e as limitações e problemas 

presentes em suas definições. Se de um lado a definição de Carnap é um ponto de referência 

importante, de outro, a perspectiva de Frege pressupõe que a Pragmática se interessa por certos 

aspectos do significado que estão fora do domínio da Semântica. Trata-se, portanto, de modelos 

residuais, que necessitam de um princípio básico e, ao mesmo tempo, sistemático de análise.  

O parecer de Dascal consiste em dividir, de maneira objetiva, o trabalho entre a Semântica e 

a Pragmática, de modo a entendê-las como teorias complementares, relacionadas, e ao mesmo tempo 

independentes.  O que aproxima Semântica e Pragmática é o estudo da análise do “significado”. 

Tradicionalmente, a Semântica lida com o significado das palavras e dos enunciados e a Pragmática 

busca verificar se a proposição expressa na elocução corresponde à intenção comunicativa do falante. 

Semântica e Pragmática determinam os significados do falante, da elocução e do enunciado sob 

perspectivas diferentes, que não devem ser confundidas, haja visa que são entidades díspares, embora 

inter-relacionadas, e trabalham em domínios paralelos, mas complementares.  

Para essa perspectiva, o objetivo da Pragmática consiste em explicar a flexibilidade dos 

significados transmitidos intencionalmente, além de verificar se a proposição expressa pela elocução 

corresponde de fato à intenção comunicativa do falante, seja obedecendo ou violando regras. 

Assim, falante e destinatário (intérprete) têm a responsabilidade conjunta de garantir o sucesso 

da comunicação, pois, todos os significados que pretendemos transmitir dependem do nosso 

conhecimento das expressões linguísticas e da variedade de propósitos que temos em mente quando 

usamos a linguagem. 

Entre os fenômenos linguísticos apresentados no âmbito da Pragmática, foca-se, neste estudo, 

a Teoria das Máximas e das Implicaturas Conversacionais, de Paul Grice (1982). 

  Dentre as teorias da Pragmática uma das que se destaca é a noção de lógica na conversação 

formulada por Herbert Paul Grice (1982). Esta teoria tem como objetivo formular o significado de dizer 

em contextos específicos, isto é, o significado convencional das palavras que se está usando, 

considerando-se o conhecimento da língua e as circunstâncias de enunciação (contexto), de modo que 

“para uma identificação completa do que o falante disse, necessitar-se-ia saber (a) a identidade de X 

(b) o tempo da enunciação; e (c) o significado, na ocasião particular da enunciação, da sequência ‘in 

the grip of a vice’ [uma decisão entre (1) e (2)]” (GRICE, 1982, p. 85 – grifos do autor). 

  A grande sacada do estudioso foi propor uma teoria da significação convencional, que consiste 

em distinguir o significado natural do significado não-natural (SignificadoNN) das palavras, 

determinando os conteúdos implicados na enunciação e distinguindo duas subclasses de implicaturas: 

as Implicaturas Convencionais, cuja significação é gerada dentro do sistema linguístico, chamado por 

Grice de significado natural, e as Implicaturas Conversacionais (IC), SignificadoNN dos enunciados, 

que equivalente à noção de comunicação intencional, foco deste estudo, e estão ligadas ao contexto 
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extralinguístico, em que é preciso recorrer ao contexto comunicativo para se compreender a enunciação. 

Faz-se importante destacar que essas noções derivam dos conceitos de Máximas Conversacionais (MC) 

e do Princípio Cooperativo (PC). 

  O conceito mais geral de Implicatura é o de que é uma teoria a respeito de como as pessoas 

usam a língua, possibilitando a abordagem de diretrizes para o seu uso eficiente e eficaz na conversação, 

para fins cooperativos adicionais. As diretrizes que compõem esse modelo incluem quatro Máximas 

básicas da conversação, que juntos expressam o PC, a fim de que o ouvinte faça o que lhe for exigido 

na conversação, atendendo ao que é solicitado, no momento exigido, visando aos propósitos comuns 

imediatos de forma clara em relação aos compromissos conversacionais estabelecidos. Por isso, as 

Implicaturas são caracterizadas como inferências, não sujeitas a condições de verdade, mas 

compreendidas pelo contexto de uso. 

As MC propostas por Grice (1982) são quatro, acrescidas de suas submáximas. A primeira 

máxima é a da qualidade, aquela que norteia o “faça com que sua contribuição seja verdadeira” 

(veracidade). Suas submáximas são: “1. Não diga o que você acredita ser falso. 2. Não diga senão 

aquilo para que você possa fornecer evidência adequada” (GRICE, 1982, p. 87); a segunda, máxima 

da quantidade – faça com que sua contribuição seja tão informativa quanto o que lhe for exigido, sem 

mais, nem menos (informatividade); a terceira máxima é da relação – faça com que sua contribuição 

seja relevante; e a quarta, máxima do modo – seja perspícuo evitando obscuridade, ambiguidade, seja 

breve e ordenado (clareza). 

 O cumprimento das máximas é o que garante o PC, caracterizado por Grice (op. cit.) pelas 

seguintes relações entre os participantes de uma conversação: a) os participantes têm um objetivo 

primeiro em comum, embora outros objetivos, naturalmente, possam ser independentes ou até mesmo 

conflitantes; b) as contribuições dos participantes deveriam ser encadeadas; e c) deveria haver um 

tipo de entendimento que, na realização das outras duas características, permitissem que a 

conversação continuasse em estilo apropriado, sendo interrompida quando os participantes assim 

determinassem. 

 Quando pelo menos uma das MC é violada e o PC não está evidente para algum dos 

participantes da conversação, conduz-se uma situação que gera uma implicatura conversacional. A 

noção de implicatura contribui, ao mesmo tempo, para a explicação de como é possível querer dizer 

algo, e explicar o que é efetivamente “dito”, identificado pelas expressões linguísticas enunciadas em 

seu sentido convencional, além de trazer simplificações substanciais na estrutura e no contexto das 

descrições semânticas. A teoria da implicatura é construída sobre princípios lógicos simples (fatos 

semânticos) e, especialmente, calcada na instabilidade da língua e na consideração do contexto de 

uso (pragmática).  

 No entanto, faz-se necessário frisar que  
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A presença de uma implicatura conversacional deve poder ser deduzida, elaborada; pois, 

ainda que possa ser intuitivamente compreendida, se a intuição não for substituída por um 

argumento, a implicatura (se presente) não contará como implicatura CONVERSACIONAL; 

será uma implicatura CONVENCIONAL.  (GRICE, 1982, p. 92 – grifos do autor). 

 

Conforme percebido, a proposta de Grice cria um modelo inferencial de comunicação na 

tentativa de explicar como o ouvinte infere o significado gerado pelo falante, com base na evidência 

fornecida. De acordo com o estudioso, os enunciados criam expectativas que guiam o ouvinte para a 

interpretação do significado que o falante deseja transmitir. 

Assim, o uso de determinados recursos linguísticos, tais como as figuras de linguagem, 

implicam o abandono de pelo menos uma das máximas. A metáfora, por exemplo, implica um símile 

baseado no que foi dito, enquanto a ironia implica o oposto do que foi dito e a hipérbole implica um 

enfraquecimento do que foi dito, violando-se a máxima da qualidade. A violação da máxima do modo 

acontece, por exemplo, no uso da ambiguidade deliberada ou de obscuridade no discurso, ecoando 

um pensamento atribuído a uma atitude dissociativa. 

Quando o significado gerado pelo orador/falante não está atrelado ao seu sentido convencional 

é porque este manifesta na enunciação uma tendência a produzir na audiência uma determinada 

atitude (cognitiva ou qualquer outra) e uma tendência de ser movido pela atitude enunciada 

(GRICE,1982).  

Nessa teoria, a compreensão é uma questão de inferência daquilo que é dito para o que se quer 

dizer, de modo que os elementos propostos por Grice possibilitam a ampliação da noção de falante, 

não somente como mero usuário da língua, mas, principalmente, na condição de intérprete, 

participante ativo das interações, capaz de conduzi-las de acordo com seus propósitos, abrindo 

possibilidade para uma ação criativa. As MC e as IC funcionam, dentro da Pragmática, como teorias 

centrais para o desenvolvimento da compreensão de enunciados, principalmente daqueles com fins 

persuasivos.  

 

2 Procedimentos metodológicos 

 

Esta pesquisa adotou o método qualitativo de abordagem, cujos objetivos se caracterizam por 

ser de natureza descritiva e interpretativa, opções que parecem mais adequadas aos objetos 

investigados, isto é, os textos orais pertencentes ao gênero palestra (MOREIRA; CALEFFE, 2008). 

O material em análise foi selecionado a partir da observação de diversos vídeos de palestras 

disponíveis na internet para a consulta pública, entre as quais elegemos e transcrevemos duas palestras 

de Augusto Cury. As palestras são as seguintes: 
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a) Palestra 1: “A importância da inteligência multifocal para a qualidade de vida” (1h 

38min.), disponível em:  

<https://www.youtube.com/watch?v=kZHIHawChLs>  

 

 A palestra foi proferida por Augusto Cury, no auditório Professor José Luiz de Anhaia Mello, 

na Escola Paulista de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), no 

dia 06 de abril de 2015 e publicada em 17 de abril do mesmo ano. Direcionada aos servidores do 

TCESP, o Médico Psiquiatra falou sobre os códigos da inteligência para a formação da mente em 

busca da excelência profissional, apresentando características que fazem desenvolver a eficiência 

profissional, tais como a resiliência, a autocrítica, o carisma, a emoção etc. 

 

b) Palestra 2: “Enfrentando os fantasmas da emoção que furtam a qualidade de vida” (1h 46 

min.), divulgada em junho de 2015, disponível no sítio:  

<https://www.youtube.com/watch?v=GrWIU8h9-bw>  

 

A palestra foi proferida no dia 25 de maio do ano de 2015, no Fórum Ideias e Debates, 

promovido pela e na FIEC (Federação das Indústrias do Estado do Ceará). Destinada especialmente 

ao setor industrial, nessa palestra, Augusto Cury discorre sobre os sintomas da saúde emocional, 

incitando a audiência a refletir sobre si e sobre as próprias ações. 

Cabe destacarmos algumas características do palestrante escolhido, a saber: Augusto Jorge 

Cury. Ele nasceu em Colina, interior de São Paulo, é Médico Psiquiatra, Pesquisador, Psicoterapeuta 

e escritor com reconhecimento nacional e internacional.  

Mentor da teoria da Inteligência Multifocal, que analisa o processo de construção dos 

pensamentos a partir do estudo do funcionamento da mente; tem, atualmente, mais de trinta livros 

publicados, entre eles: Inteligência Multifocal (1999), Superando o Cárcere da Emoção (2006), 

Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis (2011), Proteja sua emoção - Aprenda a ter a mente livre 

e saudável (2014), As Regras de Ouro dos Casais Saudáveis (2014), Ciúmes - O medo da perda 

acelera a perda (2016), Petrus Logus - Os Inimigos da Humanidade (2016), 20 Regras de Ouro Para 

Educar Filhos e Alunos (2017). Seus livros foram publicados em mais de 60 países.  

Em seu portal, Augusto Cury disponibiliza os principais temas abordados em suas palestras, 

divididos em três categorias, quais sejam: palestras para empresas, palestras para educadores e 

palestras para o público em geral. Os temas são os que seguem: Palestras para empresas: A 

inteligência socioemocional para aumento da produtividade do profissional. A construção de 

relacionamentos saudáveis no ambiente profissional. A ética profissional como motor de uma 

empresa de sucesso. Palestra para educadores: A inteligência socioemocional na melhoria do 
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ensino e aprendizagem. Como desenvolver as habilidades do professor fascinante. Palestras para o 

público em geral: Como controlar o estresse e a ansiedade nessa sociedade acelerada. Como ter 

equilíbrio entre a vida pessoal e profissional (Portal: Grupo educacional Augusto Cury – página 

inicial). 

 

3 MC e suas implicaturas nas palestras de Augusto Cury 

  

Conforme dito na metodologia, as Palestras utilizadas neste estudo foram proferidas pelo 

Médico Psiquiatra Augusto Cury, ambas no ano de 2015. Augusto Cury é um palestrante que disserta 

sobre teorias criadas e desenvolvidas por ele mesmo no domínio da psiquiatria. Uma das 

características marcantes das palestras em estudo ocorre na maneira pela qual o palestrante elege para 

causar a simpatia e provocar o riso nos participantes do auditório, tais como utilizar enunciações 

verdadeiras, que, pela novidade e pelo choque que provocam ao serem lançadas como objetos de 

reflexão, causam humor. Vejamos os Trechos da Palestra 1 intitulada “A importância da inteligência 

multifocal para a qualidade de vida”: 

 

Quadro 1: Palestra 1 de Cury 

TRECHO 1: A IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA MULTIFOCAL PARA A QUALIDADE 

DE VIDA 

uma em cada duas pessoas desenvolverá um transtorno psiquiátrico depressão síndrome do pânico 

ansiedades doenças psicossomáticas transtorno obsessivo compulsivo dependência de drogas e assim 

por diante uma em cada duas pessoas! Mais de três bilhões:: delas... por favor olhem pra quem está do 

seu lado se não for você vai ser ela ((risos e conversas)) e eu espe:ro... eu eu espe::ro... que não seja 

nenhum dos dois! ((risos e conversas))... é por isso que nós estamos aqui:: é por isso que eu vou:: falar::: 

de algumas das ferramentas FUNdamentais da teoria da inteligência multifocal para que vocês tenham 

qualidade de vida nessa sociedade altamente estressante... 

Fonte: Própria autora – Silva (2018) 

 

Nas enunciações em destaque, percebe-se que o palestrante sugere que as pessoas da audiência 

realizem a atitude de olhar para o colega que está ao lado. Nesse momento, verifica-se a violação das 

máximas da quantidade (faça com que sua mensagem não seja nem mais nem menos informativa) 

e do modo (seja claro), que, embora provoquem a descontração mediante um conteúdo tão sério que 

é a saúde mental, acrescenta uma justificativa para o proferimento anteriormente lançado (“uma em 

cada duas pessoas desenvolverá um transtorno psiquiátrico depressão síndrome do pânico ansiedades 

doenças psicossomáticas transtorno obsessivo compulsivo dependência de drogas e assim por 

diante”).  
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 A implicatura gerada com a quebra dessa máxima se efetiva com a enunciação final do 

trecho: “é por isso que eu vou:: falar::: de algumas das ferramentas FUNdamentais da teoria da 

inteligência multifocal para que vocês tenham qualidade de vida nessa sociedade altamente 

estressante”. A sucessão de atos de fala é a seguinte: a partir da informação impactante, o palestrante 

quebra a expectativa da audiência de continuar na seriedade do assunto da palestra, expondo um dado 

com o auxílio de um fato bem-humorado; em seguida, produz um enunciado que situa seus ouvintes 

no conteúdo e no objetivo de toda a fala. 

Aparece a violação à máxima da qualidade (seja verdadeiro) no seguinte Trecho 2, do 

Quadro 2: 

 

Quadro 2: Palestra 1 de Cury 
TRECHO 2: A IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA MULTIFOCAL PARA A QUALIDADE 

DE VIDA 

cinco segundos podem mudar uma história para o bem ou para o mal lembro de uma professora quando 

a menina de doze anos foi mal nas provas e anteriormente havia desafiado a professora a professora 

olhou para ela ela era cheinha gordinha falou gordinha desinteligente gerou uma janela Killer ou 

traumática duplo P duplo poder poder de sequestrar o eu e poder de retroalimentar o núcleo traumático 

pensar e repensar constantemente cada vez que pensa e repensa de maneira perturbadora o fenômeno 

RAM registra metaforicamente é como se expandisse um bairro doentio esgoto a céu aberto praças mal 

iluminadas 

Fonte: Própria autora – Silva (2018) 

 

Na enunciação final do Trecho 2, Cury lança informações metafóricas que ilustram o 

fenômeno por ele analisado, principalmente em: “o fenômeno RAM registra metaforicamente é como 

se expandisse um bairro doentio esgoto a céu aberto praças mal iluminadas”. O enunciado em 

destaque assinala a transgressão à máxima da qualidade, pois a metáfora é considerada figura verbal 

que consiste em veicular o significado de um nome para outro por meio de uma analogia. Neste caso, 

a implicação lógica é a de que um trauma registrado na memória de uma criança, como no exemplo 

dado, é ampliado e negativamente instalado como recurso de autodefesa do cérebro. A força 

perlocucional que esse ato de fala instaura nos ouvintes é a de que ali reside um problema e que o 

palestrante mostrará meios de como solucioná-lo. 

A maneira como o palestrante conduz seu discurso e os gestos mobilizados no momento da 

preleção objetivam influenciar a disposição dos ouvintes para acolher seu dito e segui-lo. Isso 

acontece no Trecho 3:  

 

Quadro 3: Palestra 1 de Cury 

TRECHO 3: A IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA MULTIFOCAL PARA A QUALIDADE 

DE VIDA 
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por favor quem tem reações de timidez e insegurança eu sei que a maioria levante as mãos por favor... 

quem tem/quem sente alguma timidez aqui levante as mãos... tem pessoas tão tímidas que nem 

conseguem levantar as mãos direito ((risos))... os tímidos estão entre os melhores da sociedade parabéns 

parabéns aplaudam vocês por favor ((aplausos))... ma:::s ma::s são ótimos para os outros e não para si 

que se preocupam demais com o que os outros pensam e falam de si e consequentemente perde a 

espontaneidade 

Fonte: Própria autora – Silva (2018) 

 

Novamente o palestrante mobiliza o recurso da quebra de expectativas que vai gerar na 

audiência, primeiro solicitando que os tímidos ali presentes levantem as mãos, afirmando o quanto 

estes são os melhores da sociedade, por isso merecem aplausos. Cessadas as palmas, o palestrante 

utiliza uma conjunção adversativa “ma:::s”, acompanhada da similicadência do alongamento vogal, 

para contrariar a perspectiva dos ouvintes, infringindo-se a máxima do modo, que recomenda a 

clareza e não contradição das informações. Evidencia-se, neste trecho, o fato mais importante sendo 

apresentado a partir do operador argumentativo “mas”, que caracteriza a oração adversativa.  

A IC gerada indica que o que parece haver é a contradição sendo usada como alerta e como 

recomendação inteligente, para que a timidez das pessoas seja perdida. 

Assim como nos trechos da Palestra 1, alguns da Palestra 2 também infringem as MC 

propostas por Grice (1982), pois evidenciam marcas características do discurso retórico dos 

palestrantes e as ferramentas linguísticas que eles usam para cativar a emoção e a atenção da 

audiência, mencionando pessoas que estão presentes na plateia e que têm representatividade para o 

grupo presente no evento, inclusive mostrando entender as dificuldades e aspirações dos ouvintes. 

 

Quadro 4: Palestra 2 de Cury 

TRECHO 4: ENFRENTANDO OS FANTASMAS DA EMOÇÃO QUE FURTAM A 

QUALIDADE DE VIDA 

É uma grande honra estar aqui:: na FIEC:: diante de uma plateia... de heróis... industriais... que acreditam 

nesse Brasil... apesa::r de todas... as tempestades... que se abatem sobre vocês todas as crises... toda a má 

gestão do governo que:: os torna... pessoas... que são alvos... solenes dos fantasmas da emoção do 

estresse crônico do esgotamento cerebral...  

Fonte: Própria autora – Silva (2018) 

 

No Trecho 4 (Quadro 4) Cury viola a MC da qualidade quando diz: “É uma grande honra 

estar aqui:: na FIEC:: diante de uma plateia... de heróis... industriais... que acreditam nesse Brasil 

(...)”, ao comparar a plateia com heróis. A violação acontece porque o palestrante compara os 

industriais com heróis, de modo que a metáfora é oposta ao princípio que pede que informação seja 

verdadeira. O mesmo ocorre com as linhas finais sublinhadas. 
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No Trecho 5 o palestrante diz:  

 

Quadro 5: Palestra 2 de Cury 

TRECHO 5: ENFRENTANDO OS FANTASMAS DA EMOÇÃO QUE FURTAM A 

QUALIDADE DE VIDA 

o meu desejo era que elas desenvolvessem plataformas de janelas lights para conhecer o mundo 

fantástico que se abre quando nós nos tornamos autores da nossa própria história 

Fonte: Própria autora – Silva (2018) 

 

Nas expressões em destaque ocorrem a violação da máxima do modo, afetando na clareza e 

transparência da informação para mobilizar a argumentação convincente e gerar a IC de que as 

pessoas precisam saber enfrentar problemas e não apenas pensar que a vida é sempre boa e sem 

obstáculos a serem vencidos. Augusto Cury tenta atingir esse objetivo pelo uso do exemplo pessoal 

e das estratégias realizadas na própria família, especificamente com suas filhas, que são as pessoas 

mais próximas dele. 

Ainda no sentido de fornecer conselhos, Cury compara o ambiente de pessoas que vivem em 

atrito a uma guerra, sugerindo a existência de um fato histórico que não ocorreu, veja na parte em 

destaque o termo “a Terceira Guerra Mundial”:  

 

Quadro 6: Palestra 2 de Cury 

TRECHO 6: ENFRENTANDO OS FANTASMAS DA EMOÇÃO QUE FURTAM A 

QUALIDADE DE VIDA 

quem conhece pessoas que brigaram a vida toda e ainda não se separaram? Levante as mãos... ((risos)) 

ensine essas três artes viu!? ((risos)) Isso pode resolver... não adianta você querer dar conselhos 

orientação dá bronca não resolve se eles forem treinados nessas habilidades eles vão deixar de fazer da 

sua casa/sala de casa a Terceira Guerra Mundial e isso e nunca esqueça que não apenas as drogas viciam 

mas comportamentos também viciam brigar atritar é altamente viciante isso libera até endorfina se não 

brigar hoje algo não está bem entendeu? ((risos)) 

Fonte: Própria autora – Silva (2018) 

Essa expressão nominal em destaque infringe a MC da qualidade, por se tratar de um fato 

inexistente na história da humanidade. No entanto, estabelece a intenção suasória de provocar o 

impacto da informação, ao sugerir que brigas de determinados casais podem remeter a um fato tão 

grandioso.  

Na peroração da Palestra 2, Augusto Cury desobedece à máxima da quantidade:  

 

Quadro 7: Palestra 2 de Cury 

TRECHO 7: ENFRENTANDO OS FANTASMAS DA EMOÇÃO QUE FURTAM A 

QUALIDADE DE VIDA 
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Eu encerro a minha conferência... querem que eu encerre?... ((alguns dizem que não))... eu só quero... o 

tempo já foi eu só quero falar rapidamente qual a parte mais inteligente altruísta e solidária da 

humanidade... as mulheres ((aplausos e o palestrante se curva diante da audiência)) MA:s... mas... 

((risos)) inventaram um fantasma emocional quadradinho retangular o cartão de crédito ((risos))... 

Fonte: Própria autora – Silva (2018) 

 

Nos fragmentos em destaque, o palestrante exibe um número de informações maior que o 

esperado para a finalização de sua fala, incluindo um questionamento e a justificativa para não se 

demorar mais naquele evento – “o tempo já foi”. A implicatura gerada dessa infração à máxima da 

quantidade é de que, primeiro, a audiência está satisfeita com o discurso que ouviu, por isso não 

desejaram o final da fala. O segundo fragmento é uma proposição adjetiva que introduz o grupo para 

o qual o palestrante deseja falar: as mulheres, suscitando na audiência a curiosidade, que implica na 

atenção para com os conselhos oferecidos. Característica comum nas preleções de Cury é, também, 

o tom de voz manso e sereno com o qual profere as palavras no seu discurso, marcador que orienta 

um preletor considerado culto. 

 

Considerações finais 

 

Este estudo embasou-se na perspectiva pragmática da linguagem, na qual se diz que a língua 

é uma forma de ação social, constituída da interação entre interlocutores. Com base nessa concepção, 

impulsionada pela grande representatividade que tem desempenhado em contextos institucionais. 

Diante dos conceitos expostos, evidenciou-se a relevância científica do estudo do gênero em 

foco e suas dimensões argumentativas. Trouxemos a proposta da Pragmática para comprovar-se a 

força do dizer e os elementos suasórios necessários a um orador para convencer uma audiência. 

Enfocou-se, assim, na identificação e análise dos mecanismos pragmáticos mobilizados por 

Augusto Cury. Com o propósito de obter a adesão de audiências cada vez mais numerosas, nas 

palestras do best-seller escolhido, identificaram-se estruturas linguísticas bem elaboradas numa 

linguagem sem muito rebuscamento, além de carismas que parecem imprescindíveis para o sucesso 

profissional do palestrante. 

Em relação ao primeiro objetivo específico, que consistiu em mapear os mecanismos 

pragmáticos presentes na produção do gênero em tela, constatou-se que estes recursos foram 

planejados, elaborados, ensaiados e produzidos com a intenção de obter a adesão do público ao 

conteúdo informado.  

Mobilizando-se o discurso do saber e do poder, articulado por escolhas linguísticas 

socialmente motivadas pelos significados políticos e sociais que representam, as enunciações violam 

MC com o propósito de gerar implicaturas específicas, tais como o humor e o uso de metáforas que 
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infringem a máxima da qualidade, além da violação das máximas da relação e do modo provocadas 

quando se inicia um turno com informações comuns ao quotidiano e, em seguida, promove-se a 

quebra de expectativas, mas que provocam a compreensão do conteúdo por meio da descontração e 

da irreverência, cumprindo-se, portanto, o PC da comunicação. 

Portanto, a articulação dos elementos, recursos e estratégias apresentadas pelo orador em sua 

performance discursiva garante o sucesso deles decorrente, resultado de processos inferenciais e 

estados epistêmicos e doxásticos atingidos pela ativação de lembranças da memória processual das 

pessoas da audiência. 
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Introdução 

As práticas de ensino atuais têm colocado muitos questionamentos no fazer docente de muitos 

profissionais que lidam com o processo de letramento (leitura e escrita) dos sujeitos sociais, isto é, 

dos alunos. Através de constatações presentes em instituições escolares, é possível perceber que a 

Leitura tem sido trabalhada nas aulas de Língua Portuguesa de maneira desestimuladora, sem prazer 

e sem interesse de fazê-la acontecer no contexto em que os alunos se encontram. Desta forma, temos 

a pretensão de trazer uma leitura estimulante que dialogue com os estudos sociolinguísticos, a fim de 

que os educandos sejam motivados ao gosto pela leitura e, posteriormente, pela Língua Portuguesa.  

Este trabalho possui os seguintes objetivos i) estimular os alunos para o ato de ler por meio 

de textos que não estão diretamente ligados à norma padrão, ii) conscientizar o (a) professor (a) sobre 

o trabalho com a heterogeneidade linguística e iii) estabelecer a sala de aula como um ambiente 

motivador à prática da leitura. Neste viés, iremos designar uma pesquisa de natureza qualitativa e de 

caráter descritivo e interpretativo. Para isso, iremos nos ater a teorias já concretizadas por autores da 

área, afim de que contribuam com a temática deste trabalho, para que possamos esclarecer a realidade 

do ensino da leitura em sala de aula. 
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 A divisão deste trabalho se dá em quatro seções. Na primeira seção, apresentamos 

contribuições de caráter teórico-metodológico a partir dos aportes teóricos que nortearam esta 

pesquisa. Adiante, na seção de resultados e discussão, fazemos uma análise de alguns exemplos de 

gêneros textuais para explorar a abordagem sobre o estímulo à leitura através dos estudos da 

Sociolinguística, mostrando que a língua real, por vezes caracterizada como “erro” está presente nos 

textos. Nessa direção, ressaltamos propostas de atividades com vistas a favorecer o trabalho com a 

leitura no contexto de sala de aula. Conseguinte, passamos às considerações finais, e, por fim, 

encerramos com as referências que nortearam a concretização deste trabalho, dentre as quais 

destacamos autores como: Solé (1998), Antunes (2003), Bagno (2007, 2015), Bortoni-Ricardo 

(2004), entre outros. 

 

1. A Leitura: estabelecendo conceito(s) 

 Sabemos que tudo o que cerca os sujeitos em sociedade requer destes uma leitura, seja ela 

através da linguagem verbal ou não verbal. Estamos rodeados de inúmeras formas de leitura. Mas em 

que consiste o ato de ler? A leitura é entendida como uma atribuição de sentido(s) ao que se ler, ou 

seja, o indivíduo só poderá fazer uma boa leitura se conseguir atribuir a esta algum significado. 

 O acesso à leitura permite extrair informações que serão consideradas ou não pelo leitor, pois 

“[...] sempre lemos para algo, para alcançar alguma finalidade. [...]” (SOLÉ, 1998, p. 22). Ainda 

segundo Solé (1998, p. 22), “[...] a leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto [...]”. 

Assim, consideramos a leitura como sendo uma atividade interativa de atribuição de sentidos entre o 

leitor ativo e o material escrito. 

 De acordo com Geraldi (2012, p. 91) ler, ainda, é um “[...] Encontro com o autor, ausente, que 

se dá pela sua palavra escrita. [...]”. Vemos que o processo da leitura se torna uma ação entre os 

sujeitos que dialogam através de uma troca de sentidos, isto é, o leitor precisa atentar ao que o escritor 

está informando no texto. Mas é importante ressaltar que “[...] o sentido não está apenas no leitor, 

nem no texto, mas na interação autor-texto-leitor. [...]” (KOCH & ELIAS, 2017, p. 21). 

 Sobre a prática de leitura, vejamos o que nos sugerem os PCN (1997) de língua portuguesa 

dedicados às séries iniciais do ensino fundamental (1ª a 4ª): 

[...] o trabalho de reflexão sobre a língua é importante por possibilitar a discussão sobre 

diferentes sentidos atribuídos aos textos e sobre os elementos discursivos que validam ou não 

essas atribuições de sentido. Propicia ainda a construção de um repertório de recursos 

lingüísticos a ser utilizado na produção de textos. Uma prática fundamental de análise e 

reflexão sobre a língua, que tem relação com a produção oral e com a prática de leitura, é a 

recepção ativa : prática que, cada vez mais, torna-se uma necessidade, especialmente no que 

diz respeito aos textos veiculados pelos meios de comunicação de massa. (BRASIL, 1997, p. 

54) 
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 Os sentidos que os sujeitos constroem diante de um texto, possibilitam uma leitura 

polissêmica, isto é, com mais de um significado. Não atribuímos apenas um único sentido às leituras 

que fazemos. Conforme afirmam Koch & Elias (2017), a leitura é: 

[...] uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, que se realiza 

evidentemente com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua 

forma de organização, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes no interior 

do evento comunicativo. (KOCH & ELIAS, 2017, p. 11, grifo nossos)  

 

 Para que a leitura que o aluno faz sobre determinado texto verbal ou não verbal seja efetivada, 

ele precisa ter conhecimentos sobre o que está lendo, uma vez que, “[...] a leitura é uma atividade na 

qual se leva em conta as experiências e os conhecimentos do leitor [...]” (KOCH & ELIAS, 2017, p. 

11). Os sujeitos que interagem com o texto devem considerar algumas condições que são necessárias 

para a ação leitora. Sobre isto, Solé (1998) afirma que: 

[...] necessitamos, simultaneamente, manejar com destreza as habilidades de decodificação e 

aportar ao texto nossos objetivos, ideias e experiências prévias; precisamos nos envolver em 

um processo de previsão e inferência contínua, que se apoia na informação proporcionada 

pelo texto e na nossa própria bagagem, e em um processo que permita encontrar evidência 

ou rejeitar as previsões e inferências antes mencionadas. (SOLÉ, 1998, p. 23) 

 

 Os conhecimentos que são solicitados pelos leitores devem ser considerados como estratégias 

de leitura, uma vez que os alunos precisam articular os implícitos que se encontram no interior do 

texto. Mas que estratégias são essas que devem ser levadas em conta na produção dos sentidos do 

texto? O conhecimento do código linguístico, de mundo e os aspectos contextuais são essenciais para 

que o leitor atribua estrategicamente os significados em um texto.  

 O conhecimento do código linguístico exige do leitor a capacidade de codificação e 

decodificação, para que possa compreender o que está lendo. Mas, vale ressaltar que a leitura coerente 

ultrapassa a decodificação. Não é apenas decodificando que o aluno compreenderá o sentido do texto, 

pois é preciso que este assuma uma postura ativa diante desse mesmo texto. Koch & Elias (2017, p. 

40) afirmam que esse conhecimento linguístico “Abrange o conhecimento gramatical e lexical”, ou 

seja, o sujeito precisa ter a capacidade de conhecer aspectos gramaticais, como por exemplo, os 

recursos coesivos que são encontrados na superfície do texto, assim como ter um repertório lexical 

e/ou vocabular para se adequar à leitura que possa fazer. 

 O conhecimento de mundo permite que o leitor acesse as suas experiências prévias, suas 

vivências enquanto sujeito social, para que traga ao texto significações que dialoguem com o que 

possa ler. Sobre isto, Koch & Elias (2017, p. 43) estabelecem que é preciso “[...] ativar conhecimentos 

das coisas do mundo para produzir sentido a partir do linguístico materialmente constituído.” 

 Sem esse conhecimento o leitor não atribue sentido ao texto, pois  

[...] a compreensão do texto ocorre, de modo satisfatório, quando o leitor ativa esses 

conhecimentos na sua interação com o texto, o autor. [...] se os leitores não ativarem esses 

conhecimentos de mundo, a compreensão do texto estará comprometida. (KOCH & ELIAS, 

2017, pp. 44-45) 

 



 

751 

 O conhecimento que apresenta aspectos contextuais é aquele que “Refere-se às formas de 

interação por meio da linguagem [...]”(KOCH & ELIAS, 2017, p. 45). Este conhecimento permite 

que o leitor estabeleça uma compreensão das ações verbais dentro de um evento comunicativo, isto 

é, precisa estar atento ao que é solicitado no texto para que o sentido se torne efetivo. 

 

2. Ancorando-se na Sociolinguística 

 Os estudos na área da linguagem tiveram um avanço significativo no que diz respeito ao 

desenvolvimento da língua. Com este avanço, na década de 1960, surge uma nova corrente 

linguística, denominada como “Sociolinguística”. Essa corrente surge com o linguista estadunidense 

Willian Labov, que a denominou como “sociolinguística variacionista” ou “teoria da variação”, pois 

procura relacionar a linguagem com a sociedade. 

 Com o advento desta nova corrente linguística, as pesquisas científicas trouxeram novas 

descobertas sobre as mudanças existentes na língua. Segundo CEZARIO & VOTRE (2018, p. 141) 

“A sociolinguística é uma área que estuda a língua em seu uso real, levando em consideração as 

relações entre a estrutura linguística e os aspectos sociais e culturais da produção linguística. [...]”. 

 Após a chegada desses estudos sociolinguísticos, torna-se claro que as línguas mudam e/ou 

variam conforme as necessidades dos falantes que as utilizam para se comunicarem.Por isso, segundo 

CEZARIO & VOTRE (2018, p. 141) “A sociolinguística parte do princípio de que a variação e a 

mudança são inerentes às línguas e que, por isso, devem sempre ser levadas em conta na análise 

linguística. [...]”. 

 Vejamos o que orientam os PCN de língua portuguesa dedicados às séries iniciais do ensino 

fundamental (1ª a 4ª) com relação a essas novas abordagens sociolinguísticas no ensino de Língua 

Portuguesa: 

A Língua Portuguesa, no Brasil, possui muitas variedades dialetais. Identificam-se geográfica 

e socialmente as pessoas pela forma como falam. Mas há muitos preconceitos decorrentes do 

valor social relativo que é atribuído aos diferentes modos de falar: é muito comum se 

considerarem as variedades lingüísticas (sic) de menor prestígio como inferiores ou erradas. 

(BRASIL, 1997, p. 26) 

 

 Vimos que as línguas apresentam variações em sua constituição. Mas o que são essas 

variações? Segundo Possenti (2012, p. 35) “Todas as línguas variam, isto é, não existe nenhuma 

sociedade ou comunidade na qual todos falem da mesma forma. [...]”.Bagno (2007) argumenta que 

se a língua apresenta variação é porque ela é heterogênea. Com isso, percebemos que os falantes não 

falam do mesmo jeito, que existem várias formas de falar determinado dialeto. 

 Se as línguas mudam, então elas não apresentam um caráter homogêneo, como ainda é 

consagrado pelos “puristas”. A partir disto, precisamos entender que a língua é heterogênea. Mas 

como? Para Bagno (2007) a língua  
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[...] é intrinsecamente heterogênea, múltipla, variável, instável e está em desconstrução e 

em reconstrução. Ao contrário de um produto pronto e acabado, de um monumento histórico 

feito de pedra e cimento, a língua é um processo, um fazer-se permanente e nunca concluído. 

[...] (BAGNO, 2007, p. 36, grifos do autor) 

 

             Nessa direção, constamos que a língua é uma entidade dinâmica e heterogênea. Desse modo, 

o preconceito linguístico é reflexo de uma visão linguística limitada. Discutiremos sobre essa temática 

no tópico a seguir. 

 

3. O preconceito linguístico: um obstáculo na sala de aula? 

 As discriminações sociais que envolvam os sujeitos devem ser refletidas e discutidas no 

ambiente escolar ou além dos muros da escola. O preconceito linguístico, que vemos em muitas 

realidades escolares, ainda tem encontrado espaço em nossas salas de aula, e tem sido um obstáculo 

no que diz respeito ao ensino de Língua Portuguesa, por impossibilitar, ainda, novas abordagens no 

processo de letramento dos alunos. 

 O preconceito, muitas vezes alimentado em diversas esferas sociais, dentre estas, na escola, 

deve ser enfrentado e combatido, pois como afirma Bagno (2015): 

[...] Cada um de nós, professor/a ou não, precisa elevar o grau da própria autoestima 

linguística: recusar com veemência os velhos argumentos que visem menosprezar o saber 

linguístico individual de cada um de nós. Temos que nos impor como falantes competentes 

de nossa língua materna. Parar de acreditar que “brasileiro não sabe português”, que 

“português é muito difícil”, que os habitantes da zona rural ou das classes sociais baixas 

“falam tudo errado”. [...] (BAGNO, 2015, p. 166, grifos do autor) 

 

 O que ainda vemos, por vezes, em nossas salas de aula é o ensino tradicionalista, que impõe 

aos alunos apenas o ensino da norma-padrão, de modo a não considerar a competência 

sociolinguística desses educandos.. Sabemos que os educandos vêm de realidades diferentes, que 

apresentam aspectos socioculturais individuais, e que, ao chegarem à escola, passarão a conviver em 

um novo ambiente. Mas será que este novo espaço acolhe as diferenças, sejam elas sociais, culturais 

ou linguísticas? E as considerações de “erro” que muitas vezes ainda são perpetuadas como um meio 

de indicar o que é“melhor” ou o que está “certo”? Sobre isto, Bortoni-Ricardo (2004) nos diz que: 

[...] é pedagogicamente incorreto usar a incidência do erro do educando como uma 

oportunidade para humilhá-lo. Ao contrário, uma pedagogia que é culturalmente sensível aos 

saberes dos educandos está atenta às diferenças entre a cultura que eles representam e a da 

escola, e mostra ao professor como encontrar formas efetivas de conscientizar os educandos 

sobre essas diferenças. Na prática, contudo, esse comportamento é ainda problemático para 

os professores, que ficam inseguros, sem saber se devem corrigir ou não, que erros devem 

corrigir ou até mesmo se podem falar em erros.” (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 38) 

 

 A sala de aula deve ser um espaço que priorize a ascensão sociocultural e linguística dos 

estudantes. Se essa não for a preocupação da escola e dos professores, a instituição não estará 

cumprindo com o seu papel. Os PCN de língua portuguesa do ensino fundamental (1ª a 4ª séries) 

orientam que: 
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O problema do preconceito disseminado na sociedade em relação às falas dialetais deve ser 

enfrentado, na escola, como parte do objetivo educacional mais amplo de educação para o 

respeito à diferença. Para isso, e também para poder ensinar Língua Portuguesa, a escola 

precisa livrar-se de alguns mitos: o de que existe uma única forma “certa” de falar – a que se 

parece com a escrita – e o de que a escrita é o espelho da fala – e, sendo assim, seria preciso 

“concertar” a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. [...] (BRASIL, 1997, p. 26) 

 

 Então, o que impede o profissional que trabalha com a língua de refletir e trabalhar a 

heterogeneidade linguística em sala de aula? É importante que o professor de Língua Portuguesa 

adquira um olhar sensível para os seus alunos, visto que estes não são apenas mero aprendizes de 

conteúdos, mas sujeitos sociais que precisam ser intermediados pelo ensino da língua, e a escola 

[...] Não se lhes pode negar esse conhecimento, sob pena de se fecharem para eles as portas, 

já estreitas, da ascensão social. O caminho para uma democracia é a distribuição justa de bens 

culturais, entre os quais a língua é o mais importante. (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 15) 

 

 Em suma, ressaltamos que é tarefa da escola oferecer aos alunos oportunidades de 

aprendizagem acerca da norma-padrão, uma vez que esse saber é fundamental para ascensão social. 

No entanto, tal intento pode ser realizado levando em conta, também, a diversidade linguística dos 

educandos, marcas identitárias de suas culturas. 

 

4. Resultados e Discussão 

 Nesta seção, vamos analisar alguns exemplos de gêneros textuais para explicitar a estimulação 

à leitura através dos estudos da Sociolinguística, mostrando que na língua, há algumas construções 

que não estão na norma padrão, justamente para refletir a linguagem contextual. Os sujeitos 

envolvidos na situação comunicativa participam de uma interação que não exige formalidade. Com 

isso, vamos possibilitar propostas de atividades com a leitura no contexto de sala de aula. Vejamos. 

 Inicialmente, trazemos à discussão uma situação leitora a partir do gênero conto, pois 

entendemos que esse gênero literário que aqui propomos pode ser atrativo para os alunos, por 

apresentar uma linguagem simples de ser compreendida e com traços de humor. 

 
Era um homem que não sabia quase nada. Morava longe, numa casinha de sapé esquecida nos cafundós 

da mata. 

Um dia, precisando ir à cidade, passou em frente a uma loja e viu um espelho pendurado do lado de fora. 

O homem abriu a boca. Apertou os olhos. Depois gritou, com o espelho nas mãos: 

- Mas o que é que o retrato de meu pai está fazendo aqui? 

- Isso é um espelho - explicou o dono da loja. 

- Não sei se é espelho ou se não é, só sei que é o retrato do meu pai. 

Os olhos do homem ficaram molhados. 

- O senhor... conheceu meu pai? - perguntou ele ao comerciante. 
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O dono da loja sorriu. Explicou de novo. Aquilo era só um espelho comum, desses de vidro e moldura de 

madeira. 

- É não! - respondeu o outro. - Isso é o retrato do meu pai. É ele, sim! Olha o rosto dele. Olha a testa. E o 

cabelo? E o nariz? E aquele sorriso meio sem jeito? 

O homem quis saber o preço. O comerciante sacudiu os ombros e vendeu o espelho, baratinho. Naquele 

dia, o homem que não sabia quase nada entrou em casa todo contente. 

Guardou, cuidadoso, o espelho embrulhado na gaveta da penteadeira. 

A mulher ficou só olhando. 

No outro dia, esperou o marido sair para trabalhar e correu para o quarto. Abrindo a gaveta da 

penteadeira, desembrulhou o espelho, olhou e deu um passo atrás. Fez o sinal da cruz tapando a boca 

com as mãos. Em seguida, guardou o espelho na gaveta e saiu chorando. 

- Ah, meu Deus! - gritava ela desnorteada. - É o retrato de outra mulher! Meu marido não gosta mais de 

mim! A outra é linda demais! Que olhos bonitos! Que cabeleira solta! Que pele macia! A diaba é mil 

vezes mais bonita e mais moça do que eu! 

- Quando o homem voltou, no fim do dia, achou a casa toda desarrumada. A mulher, chorando sentada 

no chão, não tinha feito nem a comida. 

- Que foi isso, mulher? 

- Ah, seu traidor de uma figa! Quem é aquela jararaca lá no retrato? 

- Que retrato? - perguntou o marido, surpreso. 

- Aquele mesmo que você escondeu na gaveta da penteadeira! 

O homem não estava entendendo nada. 

- Mas aquilo é o retrato do meu pai! Indignada, a mulher colocou as mãos no peito: 

- Cachorro sem-vergonha, miserável! Pensa que eu não sei a diferença entre um velho lazarento e uma 

jabiraca safada e horrorosa? 

A discussão fervia feito água na chaleira.-Velho lazarento coisa nenhuma! - gritou o homem, ofendido. 

A mãe da moça morava perto, escutou a gritaria e veio ver o que estava acontecendo. Encontrou a filha 

chorando feito criança que se perdeu e não consegue mais voltar pra casa. 

- Que é isso, menina? 

- Aquele cafajeste arranjou outra! 

- Ela ficou maluca - berrou o homem, de cara amarrada. 

- Ontem eu vi ele escondendo um pacote na gaveta lá do quarto, mãe! Hoje, depois que ele saiu, fui ver o 

que era. Tá lá! É o retrato de outra mulher! 

A boa senhora resolveu, ela mesma, verificar o tal retrato. 

Entrando no quarto, abriu a gaveta, desembrulhou o pacote e espiou. Arregalou os olhos. Olhou de novo. 

Soltou uma sonora gargalhada. 

- Só se for o retrato da bisavó dele! A tal fulana é a coisa mais enrugada, feia, velha, cacarenta, murcha, 

arruinada, desengonçada, capenga, careca, caduca, torta e desdentada que eu já vi até hoje! E completou, 

feliz, abraçando a filha: 

- Fica tranqüila. A bruaca do retrato já está com os dois pés na cova! 

Conto popular recontado por Ricardo Azevedo, ilustrado por Alarcão 

 

 No conto acima podemos observar que a história discorre sobre uma situação informal de uma 

família, na qual um espelho causa certo desconforto no relacionamento do casal, que por não 

conhecerem a funcionalidade do objeto, acabam discutindo a relação, atribuindo qualidades de baixo 

calão um ao outro, chegando à conclusão da possível traição. O humor reside na falta de sentidos que 

não foram atribuídas ao espelho pelas personagens, que nos possibilita adentrar na abordagem 

temática deste trabalho. 

 Podemos considerar este conto essencial para trabalhar o estímulo à leitura dos educandos, 

por trazer uma linguagem simples e de fácil entendimento, fazendo com que eles gostem desse tipo 

de leitura. Mas precisamos observar como a organização estruturalmente linguística está distribuída 

na história. Para isso, vamos retirar alguns trechos do conto para analisar a construção linguística que 

não obedece diretamente à norma-padrão, isto é, a gramática. 

Linhas 45 e 46 
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Ontem eu vi ele escondendo um pacote na gaveta lá do quarto, mãe! Hoje, depois que ele saiu, fui ver o 

que era. Tá lá! É o retrato de outra mulher! 

 

 Destacamos as construções em negrito para mostrar como a língua real está presente nos textos 

escritos. Daí, podemos perguntar: A linguagem utilizada está em conformidade com a norma-padrão? 

É adequada à situação comunicativa? 

 Seguindo as considerações normativas, essas orações não se adequam ao que se pede na 

gramática, pois na construção “eu vi ele” temos a ausência da próclise, que na gramática normativa, 

o pronome pessoal do caso oblíquo odeve ser usado antes do verbo. Sendo assim, a construção 

“correta” seria “eu o vi”. 

 Na segunda oração destacada, temos a redução do verbo estarna 3ª pessoa do singular do 

presente do indicativo. Embora que em situações de fala utilizemos o “tá”para a forma reduzida do 

verbo, a gramática estabelece como “errado” este uso na linguagem escrita. A construção “correta” 

dessa oração seria “está lá”. 

 Após esta breve análise linguística das orações retiradas do conto, vamos agora à segunda 

análise de outro exemplo de gênero textual. 

 A segunda situação leitora parte do gênero meme do bode gaiato, visto que esse gênero contém 

características multimodais (linguagem verbal e não verbal), tornando-se, assim, uma leitura atrativa 

para os alunos pelo fato de apresentar variedades linguísticas contextuais, como também trazer 

elementos da cultura nordestina e produzir humor. 

 
Fonte:<https://images2.memedroid.com/images/UPLOADED25/51f7dca759b6f.jpeg.htm  Acesso em: 30 mai. de 2019. 
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 No meme acima nos deparamos também com uma situação de uso real da língua, em que 

Juninho apresenta alguns desvios linguísticos – fonético-fonológicos, ortográficos –, fugindo, assim, 

do que estabelece a norma-padrão. Observamos a presença da linguagem coloquial que caracteriza a 

região nordeste: “Ôh seu Zé”, “Armaria”, Ôh mainha”, “Oxe”. Também encontramos humor neste 

meme, quando Juninho não compreende o agradecimento em inglês“Thank you, very much” = 

“muito obrigado”, pelo fato de não saber a pronúncia nem conhecer a língua estrangeira, entende que 

era para executar uma ação “Tranque o véi e mate!”. Voltamos as perguntas do exemplo anterior: 

A linguagem utilizada está em conformidade com a norma-padrão? É adequada à situação 

comunicativa? Daí precisamos refletir sobre como esses usos linguísticos podem ou não interferir em 

nossa prática docente. 

 As variações linguísticas estão presentes em diversos contextos comunicativos, sejam eles 

escritos ou virtuais. Não podemos fingir que essas variedades não existem, pois elas fazem parte da 

sociedade na qual os sujeitos que falam, interagem estão inseridos. Por isso, se faz necessário uma 

reflexão perante essas situações que a língua apresenta, também, no contexto de sala de aula. 

4.1. Proposta de atividade: estimulando uma leitura significativa 

 Vimos que a leitura é essencial para o desenvolvimento sociocultural e linguístico dos alunos. 

A leitura é um universo que permite os sujeitos viajarem no mundo das palavras, das significações 

que os envolvem, mas que precisa ser mais valorizada, estimulada e praticada em nossos dias 

contemporâneos. Sobre as atividades de ensino da leitura que ainda temos em nossos dias, Antunes 

(2003, p. 28) afirma que é “uma atividade incapaz de suscitar no aluno a compreensão das múltiplas 

funções sociais da leitura (muitas vezes, o que se lê na escola não coincide com o que se precisa ler 

fora dela”. Por isso, é preciso que a escola dê prioridade ao ensino da leitura. Uma escola que lê, abre 

as portas do mundo para seus estudantes e os fazem voar para a ascensão social. 

 Pensando nesta possibilidade, é importantíssima a conscientização dos (as) professores (as) 

para o trabalho com a heterogeneidade linguística. Entender como as variações linguísticas estão 

presentes no cotidiano da sala de aula é oferecer aos alunos a oportunidade se encontrarem neste 

espaço e fazer com que se sintam acolhidos, sem sofrerem discriminações nem preconceitos 

socioculturais e/ou linguísticos. 

 Aqui, trazemos algumas propostas de atividades com a leitura que podem ser mediadas pelos 

professores, fazendo com que a sala de aula possa ser um ambiente que valorize, estimule, trabalhe, 

compartilhe, motive, sinta e vivencie a leitura e todos os seus efeitos. Desse modo, possivelmente, os 

alunos sentirão um gosto significativo pela leitura e pela Língua Portuguesa.  

 Para as propostas de atividades com a leitura na sala de aula, podemos seguir esta sequência: 
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• Criação de rodas de leitura em sala de aula, permitindo que os alunos sejam 

estimulados ao ato de ler. O (a)professor (a) poderá apresentar textos dos mais variados 

gêneros, introduzindo aqueles que tratem sobre as variações linguísticas; 

• Exercitação das multisemioses do texto (nem sempre ler um texto verbal vai ser o 

único caminho, os alunos são atraídos por imagens, cores, movimentos). Então, 

visando estimular à leitura o (a) professor (a) poderá buscar outros recursos que 

apresentam diversidade semiótica, por exemplo, as histórias em quadrinhos. 

• Trabalho com outros gêneros atrativos, por exemplo, a charge humorística. O (a) 

professor (a) poderá trabalhar com os alunos a relatividade/subjetividade no gênero, 

não deixando de entender que pode ser engraçado para 10 alunos e para 02 não ou o 

contrário; 

• Trabalho com curtas análises de uma nova mídia, de uma multimodalidade em 

determinado gênero virtual/midiático (blogs, memes, redes sociais etc.). O (a) 

professor (a) poderá explorar a tecnologia em sala de aula, estimulando uma nova 

abordagem leitora dos alunos. 

 Propomos, acima, algumas das mais variadas atividades que podem ser trabalhadas na sala de 

aula. Destarte, esperamos que a escola, sobretudo, os professores cumpram os seus papéis na vida 

dos nossos alunos. 

Considerações finais 

 A educação nos dias atuais tem sido desafiada no que se refere ao processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos. As práticas de ensino de nossas escolas estão passando por momentos de 

adaptação às novas abordagens didático-pedagógicas, visto que a esfera escolar precisa acompanhar 

o ritmo dos avanços sociais e/ou tecnológicos, como também as mudanças linguísticas dos sujeitos 

que vivem em sociedade. Os profissionais que lidam com a língua(gem), sobretudo, os professores 

de Língua Portuguesa, estão incluídos neste novo desafio de trabalhar as práticas de letramento no 

contexto atual. 

 O estímulo à leitura, que aqui propomos, nos faz acreditar que este processo de letramento 

(leitura e escrita) deve ser discutido e trabalhado na escola e para além dos muros desta, pois o 

compromisso da ascensão social, cultural e linguística dos alunos é um dever que todos podem fazer 

acontecer. 

 Considerando que a leitura é o “divisor de águas” na vida dos estudantes, estabelecemos que 

as aulas de Língua Portuguesa podem ser um meio para desenvolvimento dos alunos, enquanto 

sujeitos sociais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como intuito tornar público os trabalhos desenvolvidos por alunos(a) 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID vinculado à 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB campus IV, do curso de letras língua portuguesa. Os 

trabalhos sobre a área de linguagens foram desenvolvidos em uma escola pública do município de 

Mamanguape-PB mais especificamente com uma turma do 8° ano do ensino fundamental, fase II.  

Com a finalidade de ampliar as capacidades leitoras dos alunos do 8° ano, escolhemos o 

gênero discursivo charge, uma vez que esse gênero, por conter ilustrações, causam maior interesse 

por parte do público infanto-juvenil. Escolhido o gênero charge para ser trabalhado em sala de aula, 

nós desenvolvemos uma oficina de leitura com foco no gênero em questão e como base para nos 

auxiliar no desenvolvimento dessa oficina nos fundamentamos nos estudos de teóricos como 

Marcuschi (2002), Antunes (2009), Rojo (2002), entre outros, e também nos documentos oficiais que 

regem a educação do Brasil como, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCN). 

Com o objetivo de desenvolver o pensamento crítico dos alunos, o gênero charge é um 

instrumento bastante interessante, pois comumente ele é usado para fazer críticas a acontecimentos 

recentes da sociedade utilizando o humor. Segundo Flores (2002, p. 8) “Sem dúvida, inúmeras vezes 

desperta o riso, mas seu ponto forte é o tanto que desperta de reflexão”, ou seja, o uso do gênero 
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charge em sala de aula é uma ferramenta que além de contribuir para despertar o interesse pela leitura 

nos alunos, também o faz refletir sobre temas importantes de sua vida cotidiana.  

Discutindo sobre a importância da leitura para a formação da cidadania, Antunes (2002, p. 

193) explica que:  

 

A leitura nos dá esse poder de emersão, nos confere esse poder de enxergar e perceber o que 

nos circunda, a fim de, como cidadãos, assumirmos nossos diferentes papéis na construção 

de uma sociedade que espreite a lógica do bem coletivo e dos valores humanos. 

 

Ou seja, o uso do gênero textual charge além de proporcionar a ampliação das capacidades 

leitoras também poderá desenvolver nos alunos reflexões sobre a sociedade a qual ele pertence e, com 

isso, poderá tornar-se um sujeito capaz de melhor compreender seu entorno e os assuntos que fazem 

parte desse meio social. 

Nosso trabalho, dessa forma, tem como finalidade demonstrar que o uso do gênero textual 

charge em sala de aula pode auxiliar o professor a desenvolver o gosto pela leitura em seu aluno, além 

de desenvolver sua capacidade crítica e reflexiva. A seguir, apresentaremos nossa fundamentação 

teórica, para depois, relatarmos os procedimentos metodológicos e a descrição e análise da oficina 

realizada. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 GÊNERO: DEFINIÇÃO E IMPORTÂNCIA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Os gêneros textuais, segundo Bakhtin (2002), estão presentes no nosso cotidiano seja na 

modalidade escrita seja na modalidade oral. A todo momento de nossas vidas estamos em contato 

constante com os gêneros e suas diversas formas de manifestação. Como nos comunicamos por meio 

dos gêneros, há inúmeros gêneros que materializam nossas necessidades discursivas. Sobre essa 

infinidade, Bakhtin (2002, p. 262) elucida: “A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são 

infinitas porque são inesgotáveis[...]”, explicando que cada esfera da atividade humana requer 

gêneros diferentes, seja escritos seja realizados oralmente. 

Discutindo sobre a imprecisão do termo gênero textual, Marcuschi (2005, p. 4) nos explica 

que: 

Usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga para referir os 

textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características 

sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição 

característica. (2005, p. 4). 
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Ainda Conforme Marcuschi (2005, p. 1), “Já se tornou trivial a idéia de que os gêneros textuais 

são fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social”, ou seja, os gêneros, 

para o autor, são as diversas manifestações da comunicação entre os seres humanos, uma 

comunicação que se atualiza para atender as necessidades da sociedade que a utiliza. 

O ensino dos gêneros textuais na escola faz-se bastante necessário, pois os alunos podem 

conhecer mais profundamente os gêneros os quais estão expostos no seu cotidiano, dominando-os. 

Embora expostos tanto ao gênero notícia quanto ao gênero publicidade, por exemplo, não há garantias 

que saibam as especificidades estruturais que os diferenciam. Um trabalho gradual de apresentação 

de gêneros diversificados compete para que os alunos conheçam os gêneros que o cercam e percebam 

as mudanças existentes na formatação desses gêneros. 

Sobre as características dos gêneros textuais, aponta Marcuschi (2005, p. 1): 

 

Os gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa. Caracterizam-se 

como eventos textuais altamente maleáveis. dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a 

necessidades e atividades socioculturais, bem como na relação com inovações tecnológicas, 

o que é facilmente perceptível ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje 

existentes em relação a sociedades anteriores à comunicação escrita. 

 

Ainda segundo Marcuschi (2005, p. 1), a dinamicidade e a plasticidade dos gêneros permitem 

que haja inesgotáveis opções de trabalho em sala de aula. No ensino de língua portuguesa, há, para o 

professor, diversas atividades possíveis que envolvam leitura, escrita e análise linguística a partir de 

gêneros diversos. 

 

2.2 LEITURA E GÊNEROS TEXTUAIS 

 

É inegável a importância da leitura para os indivíduos de uma sociedade, pois é por meio da 

leitura que ele poderá se informar sobre o que está acontecendo no seu país, na sua cidade, enfim, no 

seu entorno. Por meio da leitura nos informamos, nos divertimos e aprendemos coisas novas. Ler nos 

ajuda a refletir sobre questões pessoais e sociais e a nos construirmos como cidadãos no mundo. 

 

          Como nos diz Antunes (2009, p. 193): 

 

A leitura nos dá esse poder de emersão, nos confere esse poder de enxergar e perceber o que 

nos circunda, a fim de, como cidadãos, assumirmos nossos diferentes papéis na construção 

de uma sociedade que espreite a lógica do bem coletivo e dos valores humanos. 

 

Discutindo sobre a forma como a escola trata a leitura, focando muitas vezes no ensino de 

gramática e esquecendo-se do exercício de interpretar e produzir sentidos, Rojo (2002, p. 1) lembra 

que “A escolarização, no caso da sociedade brasileira, não leva à formação de leitores e produtores 
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de textos proficientes e eficazes e, às vezes, chega mesmo a impedi-la. Ler continua sendo coisa das 

elites, no início de um novo milênio”. 

  A autora chama a atenção para o fato das atividades que envolvem leitura não 

formarem cidadãos críticos, mas, ao contrário, contribuírem para a formação de leitores que apenas 

decodificam o texto (quando muito), não compreendendo o que leem nem fazendo um exercício de 

reflexão sobre o lido. 

Visando mudar esse cenário, foi criada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que tem 

como intuito promover uma base mínima para o desenvolvimento das competências leitoras. Sobre a 

importância do eixo leitura e sobre quais áreas o exercício escolar da leitura atua, o documento 

esclarece: 

 

O Eixo Leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do 

leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos e de sua 

interpretação, sendo exemplos as leituras para: fruição estética de textos e obras literárias; 

pesquisa e embasamento de trabalhos escolares e acadêmicos; realização de procedimentos; 

conhecimento, discussão e debate sobre temas sociais relevantes; sustentar a reivindicação 

de algo no contexto de atuação da vida pública; ter mais conhecimento que permita o 

desenvolvimento de projetos pessoais, dentre outras possibilidades (BRASIL, 2017, p. 71). 

 

A Base Nacional Comum Curricular reforça a importância da leitura em sala de aula e que, 

por meio dela, sejam debatidos diversos temas. Os gêneros textuais, nesse contexto, devem ser os 

grandes aliados do professor de português, pois, por sua diversidade, servem a diversos propósitos 

que devem ser explorados no espaço da sala de aula. 

Marcuschi (2005, p. 4) nos traz exemplos dos diversos tipos de gêneros textuais que podem e 

devem ser trabalhados em sala de aula: 

 

Alguns exemplos de gêneros textuais seriam: telefonema, sermão, carta comercial, carta 

pessoal, romance, bilhete, reportagem jornalística, aula expositiva, reunião de condomínio, 

notícia jornalística, horóscopo, receita culinária, bula de remédio, lista de compras, cardápio 

de restaurante, instruções de uso, outdoor, inquérito policial, resenha, edital de concurso, 

piada, conversação espontânea, conferência, carta eletrônica, bate-papo por computador, 

aulas virtuais e assim por diante. 

 

Ao listar as possibilidades inúmeras de gêneros textuais, Marcuschi lembra que são 

inesgotáveis também as possibilidades de trabalho com o gênero em sala de aula, pois, se para nos 

comunicarmos, seja em que instância for, precisamos de um respectivo gênero, são eles, ou devem 

ser eles, o principal objeto de ensino de língua. 

 

2.3 USO DO GÊNERO TEXTUAL CHARGE EM SALA DE AULA 
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Para definir o que é charge, valemo-nos da definição de Flôres, que traz a definição do 

dicionário Aurélio da Língua Portuguesa para dizer que charge é uma “Representação pictórica, de 

caráter burlesco e caricatural, em que se satiriza uma ideia, situação ou pessoa. (2002, p. 10). 

Ainda segundo Flôres (2002, p. 14), “A charge é um texto usualmente publicado em jornais 

sendo via de regra constituído por quadro único. A ilustração mostra os pormenores caracterizadores 

de personagens, situações, ambientes, objetos”. As charges, além de ser publicadas em jornais, 

também podem, atualmente, ser facilmente encontradas por meio da internet, o que pode facilitar o 

seu uso em sala de aula. 

Marcuschi (2005 apud MIRANDA, 2013, p. 5), ao lembrar que “Os gêneros textuais são 

formas verbais de ação social relativamente estáveis realizadas em textos situados em comunidades 

de práticas sociais e em domínios discursivos específicos”, chama a atenção para o fato de que cada 

esfera da comunicação exige gêneros diversificados. Esses gêneros, muitas vezes, estão presentes no 

cotidiano das pessoas, em suas “práticas sociais” diárias. A charge, nesse sentido, e principalmente 

depois da ampliação do número de redes sociais, é um exemplo de gênero cada vez mais incluso no 

dia a dia das pessoas. 

É extremamente importante que esses gêneros são sejam ignorados pela escola, pois, aliando 

linguagem verbal e não verbal, gêneros como a charge são ricos na produção de sentidos, nem sempre 

facilmente detectáveis por leitores mais desatentos ou imaturos. É importante que os alunos saibam 

compreender e diferenciar os gêneros os quais eles interagem no seu convívio social.  

Sobre a importância de conhecer as características dos gêneros textuais para a ampliação da 

leitura e escrita, Miranda, (2013, p. 6) nos diz:  

 

[...] O reconhecimento das características de um texto, por parte do leitor, incide sobre os 

mais diversos gêneros textuais (reportagem, aula expositiva, horóscopo, receita culinária, 

bula de remédio, lista de compras, resenha, piada, conferência, carta eletrônica, cartas, 

contos, romance, bilhete, crônica, reportagem, mensagem, parábola, artigo de opinião, 

fábula, entre outros), com aspectos específicos, conteúdo, estilo e forma própria que lhes são 

atribuídos, o que acaba contribuindo na construção do conhecimento por parte do aluno, visto 

que ele tem o contato com os gêneros presentes em seu cotidiano social, o que pode despertar 

aprendizagens significativas ao seu processo de apropriação e produção da leitura e escrita.  

 

Conforme o exposto, podemos perceber que o uso dos gêneros em sala de aula só tem a 

contribuir para o aprendizado dos alunos e que mais especificamente o uso do gênero textual charge, 

além de contribuir para a leitura, também pode auxiliar a compreensão mais ampla dos temas que o 

cercam, pois esse gênero, para ser plenamente compreendido, requer que o leitor esteja informado 

sobre temas sociais e políticos ou, pelo menos, tenha interesse em buscar essas informações para a 

compreensão desse texto. 

A charge, conforme Flôres (2002), não pode ser lida sem que sejam considerados os elementos 

que a compõem, pois, seu entendimento ficará comprometido, sendo assim, para uma melhor 
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compreensão desse gênero textual, o aluno deverá estar atento para os acontecimentos recentes, 

porque a charge é um gênero que possui um prazo de validade curto por depender da atualidade para 

se manter. 

  Além disso, este gênero, por se alimentar da atualidade para estar em circulação, é um grande 

provocador de discussões e debates sobre os mais diversos assuntos e uma possibilidade de se levar 

para a aula, reflexões sobre temas que fazem parte do cotidiano dos alunos e que vão desde questões 

políticas a questões comportamentais.  

Sobre os temas que podem estar presentes na charge, Flôres (2002, p. 11) explica: 

 

Sua temática, em geral, versa sobre o cotidiano – questões sociais que afligem, irritam, 

desgostam, confundem. Essas questões focalizam os universos de referências do público, 

expondo testemunhos, registrando perplexidades, apontando falhas, satirizando pontos de 

vista, desvelando motivações ocultas introduzindo questionamentos. 

 

        Dessa forma, como dito, com essa gama de assuntos que podem ser gerados através das charges 

poderão ser trabalhados em sala de aula os mais variados assuntos com os alunos e, com isso, por 

meio da geração de debates e reflexões, os alunos poderão tornar-se indivíduos mais capazes de 

argumentar sobre os mais variados assuntos sem desrespeitar as opiniões contrárias a sua. 

 Além do caráter informativo do gênero charge, não podemos deixar de mencionar os efeitos 

de humor tão presentes nesses textos. Silva (2008) explica como o aspecto humorístico está presente 

no gênero e como é construído para que o leitor crie familiaridade com os textos: 

 

O humor gráfico presente na charge se dá pela rapidez, pelo exagero dos traços e pela síntese 

dos fatos, mostrando, além da imagem, do alvo que pretende atingir, uma crítica à realidade 

política. Apresenta julgamentos e compreensões que influenciam na opinião do leitor, 

estabelecendo uma cumplicidade cotidiana entre autor e leitor num mesmo contexto social, 

o que fornece as bases para a compreensão (SILVA, 2008, apud MIRANDA, 2013, p.7). 

 

Por se tratar de um gênero que usa o humor para fazer críticas, costuma ser bem recebido pelo 

público. Por conter linguagem verbal, mas também ilustrações, cores, desenhos, chama a atenção do 

público leitor, causando-lhe riso, mas também reflexões sobre questões diversas. Por isso, 

acreditamos que a inserção desse gênero em sala de aula em muito pode contribuir para o 

desenvolvimento do gosto pela leitura, mas também, e principalmente, para a formação de um leitor 

crítico e questionador. 

 

3. METODOLOGIA 

 

  Para realização desta pesquisa optou-se pela abordagem qualitativa de natureza 

aplicada, em que foi possível observar e interagir com a realidade dos participantes no contexto 
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investigado, no caso, alunos do ensino fundamental de uma escola municipal da cidade de 

Mamanguape-PB. Além disso, também utilizou-se a pesquisa bibliográfica na qual buscou-se por 

pesquisadores e teóricos que direcionaram as discussões acerca da temática, garantindo assim a 

consistência e relevância do estudo. 

  A presente pesquisa foi planejada e elaborada por bolsistas do Programa Institucional 

de Iniciação à Docência (PIBID), durante os encontros semanais do grupo de estudos, no qual 

utilizou-se a oficina de leitura como instrumento da estratégia de ação, tendo como principal objetivo 

ampliar as habilidade de leitura e interpretação textual dos alunos com a utilização do gênero charge.  

  A oficina de leitura foi realizada em uma escola da rede municipal da cidade de 

Mamanguape-PB, com a turma do oitavo ano do ensino fundamental. A turma selecionada tem um 

total de 20 alunos. Em um primeiro momento, foi realizada uma abordagem sobre os conhecimentos 

prévios dos alunos acerca do gênero trabalhado, em seguida, houve uma análise e estudo para seleção 

das charges com os temas compatíveis ao contexto social dos alunos. As charges foram levadas para 

sala de aula, onde houve a leitura compartilhada entre duplas de alunos. Por fim, foi realizada uma 

dinâmica e a produção de um varal com as charges trabalhadas em sala como forma de registrar a 

oficina. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

  De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é necessário que a escola 

desenvolva atividades que despertem, no aluno, o interesse e gosto pela leitura. Com base neste 

princípio, alunos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do 

curso de letras da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) desenvolveram uma oficina de leitura 

utilizando o gênero charge, tendo em vista que se trata de um gênero que possibilita diversos trabalhos 

com linguagens verbais e não-verbais. Além disso, conforme afirma Romualdo (2000):  

 

A charge é um tipo de texto que atrai o leitor, pois, enquanto imagem, é de rápida leitura, 

transmitindo múltiplas informações de forma condensada. Além da facilidade de leitura, o 

texto chárgico diferencia-se dos demais gêneros opinativos por fazer sua crítica usando 

constantemente o humor. (ROMUALDO 2000, p. 5). 

 

  A oficina de leitura foi distribuída, em seu primeiro momento, em duas sessões de 

leituras, uma coletiva e a outra em duplas. No segundo momento, foi elaborada uma dinâmica de 

leitura com os alunos, sendo finalizada com a produção de um varal de charges. Esta oficina teve 

como público alunos do oitavo ano do ensino fundamental de uma escola municipal da cidade de 

Mamanguape, PB. 
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  Inicialmente, foi realizada uma abordagem sobre os conhecimentos prévios dos alunos 

acerca do gênero charge uma vez que, segundo Kleiman (2010, p.13) “sem o engajamento do 

conhecimento prévio do leitor não haverá compreensão”, ou seja, sem os conhecimentos linguísticos, 

textuais e de mundo do aluno, o sentido do texto não será alcançado.  

  Sendo assim, o processo de abordagem sobre os conhecimentos prévios é fundamental 

em qualquer atividade que envolva leitura e interpretação textual, visto que, por meio desse 

procedimento, o professor pode elaborar atividades em que os alunos se sintam atraídos para interagir 

no momento da leitura. Importante ressaltar que, os conhecimentos prévios podem e devem ser 

ampliados com o exercício da leitura, como afirmam os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 

Considerando os diferentes níveis de conhecimento prévio, cabe à escola promover a sua 

ampliação de forma que, progressivamente, durante os oito anos do ensino fundamental, cada 

aluno se torne capaz de interpretar diferentes textos que circulam socialmente. (BRASIL, 

1997, p. 21). 

 

  Após essa etapa de investigação, foram selecionadas as charges com temas recorrentes 

da vida social dos alunos, exemplos, bullying, violência na escola, preservação do meio ambiente, 

desigualdade social, política, dentre outros. Sabe-se que a charge é um gênero textual que enfatiza 

situações sociais e políticas atuais e, por meio dos temas escolhidos, foi possível discutir sobre 

assuntos que circulam no atual momento, como o caso das enchentes nas grandes cidades, o 

rompimento da barragem em Minas Gerais e ainda sobre o ataque na escola em Suzano, no Rio de 

Janeiro. A primeira sessão de leitura foi realizada pelos bolsistas, quando foram discutidas as 

principais características e função do gênero charge, seguindo para leitura de uma charge cujo tema 

foi “Preservação do meio ambiente”. 

Figura 2 

 
Fonte: http://sobralemrevista.blogspot.com 

  Como se pode observar, a charge faz uma crítica a falta de conscientização do 

indivíduo, que reclama de algo, “alagamento do bairro”, mas que ele próprio contribui para que o fato 

ocorra com frequência. A partir dessa charge, foi possível levantar vários questionamentos sobre o 

http://sobralemrevista.blogspot.com/2015/12/charge-do-jonilson-sousa-facebook.html
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cuidado com o meio ambiente, a conscientização do indivíduo em meio à poluição urbana e a 

consequência dessa ação.  O objetivo de iniciar a discussão com essa charge foi para que os alunos 

interagissem, visto que aborda uma temática recorrente no cotidiano de todos. Assim foi feito, os 

alunos participaram e relacionaram com casos semelhantes nos bairros onde moram, com as notícias 

atuais sobre alagamento nas grandes cidades, e reconheceram que a culpa nem sempre é das instâncias 

governamentais e que antes de reclamar, devemos nos conscientizar de nossas ações para assim 

termos o direito de cobrar um ambiente saudável e equilibrado para viver.  

  Posteriormente, objetivando a segunda sessão de leitura, foi solicitado que os alunos 

se dividissem em duplas para realizarem a leitura e interpretação das charges selecionadas, atentando 

para a intencionalidade específica do gênero que é fazer crítica através do humor. Esta etapa foi 

seguida de questionamentos que orientaram os alunos na leitura e análise das charges. Em seguida, 

os alunos apresentaram para os demais colegas suas charges, enfatizando a crítica, o tema, os fatos 

atuais aos quais se relacionavam e o ponto de vista deles. Dessa forma, encerrou-se o primeiro 

momento da oficina, totalizando duas horas aulas.  

  O segundo momento foi realizado em mais duas aulas, com o intuito de registrar todo 

aprendizado dos alunos acerca do gênero charge. Além disso, por se tratar de um gênero semelhante 

ao cartum, elaborou-se uma dinâmica em que foram levadas outras charges e cartuns para sala de 

aula, e nesta atividade os alunos retiravam de uma caixa uma charge ou um cartum e tinham que 

explicar para os demais colegas a diferença entre os dois. Após esse momento dinâmico e interativo, 

todas as charges utilizadas foram expostas em uma espécie de varal dentro da sala de aula.  

  Ao fim dessa oficina, constatou-se que o objetivo principal, desenvolver o interesse e 

as habilidades de leitura dos alunos, foi alcançado, tendo em vista que participaram dos momentos de 

discussões, apresentaram suas opiniões e conseguiram associar os temas com o contexto social e 

político em que estão inseridos, ampliando assim suas habilidades e capacidade leitoras. A utilização 

do gênero charge foi fundamental para o desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos. Como 

lembra Flôres (2002, p. 11): “A charge contém grande potencial de questionamento crítico e de 

confronto de opiniões a respeito da organização social, dos arranjos políticos e da disputa pelo poder”, 

portanto, podemos dizer que, mesmo numa situação pedagógica de curto prazo, pudemos observar 

uma ampliação do interesse pela leitura e perceber que gêneros como charge atuam, principalmente 

por propiciar o debate e o confronto de ideias, para a formação do pensamento crítico. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  Diante do exposto, pode-se inferir que a oficina de leitura foi importante para despertar 

o interesse nos alunos pela leitura e assim contribuir para a formação crítica deles, tendo em vista que 
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esse resultado positivo foi verificado no momento da participação e interação de todos durante a 

execução da oficina, tanto no que se refere às atividades de leitura do gênero, como na discussão e 

debate dos temas por ele abordado. 

  Portanto, as atividades realizadas proporcionaram aos alunos uma ampliação de seus 

conhecimentos, despertando a criticidade e a reflexão acerca de fatos importantes sobre o meio social, 

cultural e político que os cercam. Importante destacar que mesmo tendo obtido bons resultados com 

a oficina, o trabalho com a leitura deve ser prática contínua na escola, visto que segundo os PCNs 

(1998) a leitura é de extrema importância para ampliação das competências discursivas do aluno, que 

o torna capaz de interagir em qualquer contexto social. 

  Vale ressaltar ainda, a importância do projeto PIBID nesta pesquisa-ação, pois através 

deste projeto foi possível os estudantes de graduação do curso de letras participarem do contexto 

escolar, do planejamento das oficinas e o mais importante, dos estudos e análises de textos teóricos 

que serviram como base para o desempenho da oficina.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Dentre as muitas práticas preconceituosas que existem, está a discriminação no âmbito 

linguístico, a qual, geralmente passa despercebida por não haver nenhum órgão oficial que a puna 

legalmente. Partindo, pois, do pressuposto de que o preconceito linguístico é decorrente do 

preconceito social, a presente pesquisa tem como principal objetivo debater sobre os aspectos sociais 

que corroboram para a existência desse tipo de preconceito, e, ainda, sobre como os discursos 

equivocados e propagados, em sua maioria, pelos comandos paragramaticais, lhe dão sustentação. 

 Sendo, pois, de abordagem qualitativa e de cunho interpretativista, nosso trabalho se 

fundamenta nos pressupostos de Bagno (2006, 2007, 2008a, 2008b, 2009) e conta ainda com as 

discussões de Alkmim (2007), Antunes (2007), Bortoni-Ricardo (2005), Possenti (2006), dentre 

outros autores.  A partir das contribuições do aporte teórico citado, faremos, inicialmente, uma breve 

explanação sobre o preconceito linguístico, discorrendo como este resulta de fatores de ordem social. 

Logo após, abordaremos alguns mitos que fomentam esse tipo de preconceito, especificamente no 

Brasil, para, em seguida, discutirmos as relações de causa e consequência que há, entre esse ato 

preconceituoso e os comandos paragramaticais. Por fim, traremos uma análise do texto Português ou 

caipirês, de Dad Squarisi, publicado no jornal Correio Braziliense, no ano de 1996, com a finalidade 

de visualizarmos de forma explícita como os dogmas gramaticais intensificam o paradigma do “certo 

e errado”, fazendo surgir, portanto, o preconceito [sócio]linguístico. 

 

1 A DINAMICIDADE LINGUÍSTICA E PRECONCEITO [SÓCIO]LINGUÍSTICO 
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Toda e qualquer língua é passível de variações, isto é, pode se manifestar em diferentes formas 

a partir do seu uso concreto, o que a caracteriza como dinâmica e isso por diversos fatores (ordem 

regional, social, contextual) que estão relacionados com as heterogeneidades linguística e social. 

Assim, é preciso observar que “[...] a língua varia tanto quanto a sociedade varia, que existem muitas 

maneiras diferentes de dizer a mesma coisa e que todas correspondem a usos diferenciados e eficazes 

dos recursos que o idioma oferece a seus falantes [...]” (BAGNO, 2008b p. 16).  

Porém, um fato que tem gerado muitos equívocos, é o não respeito pelas variações linguísticas, 

as quais são taxadas como erros, desvio do falar bem ou “[...] deturpação de um protótipo” como diz 

Possenti (2006, p. 49, grifo nosso). Esse desrespeito, por sua vez, ocasiona uma espécie de 

preconceito linguístico, definido no Dicionário Houaiss da língua portuguesa (apud BAGNO, 2009, 

p.16) como: 

 
[...] crença sem fundamento científico acerca das línguas e seus usuários, como, por ex., a 

crença de que existem línguas desenvolvidas e línguas primitivas, ou de que só a língua das 

classes cultas possui, gramática, ou de que os povos indígenas da África e da América não 

possuem línguas, apenas dialetos. 

 

 Esse preconceito não se dá por questões puramente linguísticas, mas também sociais. 

Pensemos: se a gramática tradicional foi elaborada tomando como base a escrita literária e a fala da 

elite, é possível dizer que o ato de discriminar a fala do outro por meio de concepções de certo e do 

errado, se dá de acordo com a hierarquia social a qual o mesmo pertence: “[...] Em resumo: julgamos 

não a fala, mas o falante, e o fazemos em função de sua inserção na estrutura social” (ALKIMIM, 

2007, p. 42),  

 Desse modo, a variedade culta da língua deixa de ser só mais uma variedade dentre tantas 

outras, para ser considerada a única correta, sendo assim considerada melhor pois é tida como a 

variedade usada pelas classes que gozam de prestígio social. As demais são tidas como erro, 

principalmente aquelas que mais se afastam do padrão culto e são usadas por pessoas com pouco grau 

de escolarização ou analfabetas. Dessa maneira, com disse Scherre em entrevista a Abraçado (2008, 

p. 24), “[...] não há dúvida de que o preconceito lingüístico (sic) é uma das variações do preconceito 

social”.   

Bagno (2006) destaca que é no plano fonético que as diferenças linguísticas são mais 

percebidas, sendo por meio dele que percebemos que o indivíduo fala uma variedade de língua 

diferente da dita padrão, sendo essas variedades as mais estigmatizadas, ou seja, que sofrem maior 

preconceito e rejeição social. “[...] Quando alguém diz ‘véio’, ‘trabáio’, ‘cuié’, por exemplo, ou 

‘grobo’, ‘broco’, a maioria dos falantes escolarizados torcem o nariz, ou quando são mais delicados 

mordem o lábio para não rir [...]” (Ibid., p. 32, grifos nossos). 
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Segundo Bagno (2008b), um tipo de preconceito social claro é o que se exerce contra certas 

regiões, dentre elas, a nordeste. Esta é tida como atrasada, subdesenvolvida; logo, seu povo também 

é atrasado, não sabe falar.  Isso fica mais evidente ainda quando paramos para observar como os 

nordestinos são representados, geralmente, nas novelas, desde aquele que fala linguisticamente errado 

e engraçado perpassando por atitude valorizada socialmente, como se portar à mesa, nas quais os 

mesmos nem nesta nem naquela atitude, se “dão bem”. 

 Ainda sobre o preconceito linguístico, Bagno (2008b) traz uma comparação para mostrar 

como esse ato é rotulado por questões sociais. Se compararmos um fazendeiro não tenha muitos anos 

de escolaridade, mas que tenha influência na sua região, tenha um rebanho de gado bastante 

considerável, seja dono de indústria agrícolas, mas que não faça uso de formas consagradas pela 

gramática tradicional, vai poder fazer uso a vontade de sua “língua caipira”, sem perder seus status 

social, pois, sua condição dominante já está garantida por meios considerados mais importante na 

escala social. Já uma mulher negra que domine as formas de falar e escrever conforme as variedades 

prestigiadas, com certeza terá menos chance de ascender socialmente quando comparada a qualquer 

homem branco, mesmo que este não faça o “bom uso da linguagem” (Ibid.). 

 Como é sabido, o preconceito por questões raciais, sexuais, étnicas etc. é legalmente punível; 

porém, com o preconceito linguístico isso não ocorre, sendo o mesmo considerado por Bagno, como 

poderoso e “invisível” devido à pouca atenção que é dada a esse ato discriminatório.  

 A esse respeito, é válido destacar o que o James Milroy fala sobre o preconceito 

linguístico/social em seu país, mas que merece ênfase aqui por também refletir uma questão social 

nossa: “Numa época em que a discriminação em termos de raça, cor, religião ou sexo não é 

publicamente aceitável, o último bastião da discriminação social explícita continuará a ser o uso da 

língua por alguém” (MILROY apud BAGNO, 2008a, p. 45, grifos nosso). 

 Nessa linha de pensamento, Possenti (2006, p. 54), parafraseando Gnerre, afirma que “[...] a 

língua é o único lugar onde a discriminação é aceita”. Assim, o preconceito linguístico é naturalizado 

na sociedade na medida que não recebe a atenção como outros atos discriminatórios. 

 

2 PRECONCEITO LINGUÍSTICO: UM ATO DISCRIMINATÓRIO SUSTENTADO POR 

MITOS 

 Bagno (2008b) nos apresenta oito119 mitos que dão sustentação ao preconceito linguístico no 

Brasil. Porém, apenas a título de exemplificação, abordaremos brevemente os dois primeiros. “Entre 

 
119  1. “O português do Brasil apresenta uma unidade surpreendente”; 2. “Brasileiro não sabe português/ Só em Portugal 

se fala bem português”; 3. “Português é muito difícil”; 4. “As pessoas sem instrução falam tudo errado”; 5. “O lugar onde 

melhor se fala português no Brasil é o Maranhão”; 6. “O certo é falar assim porque se escreve assim”; 7. “É preciso saber 

gramática para falar e escrever bem”; 8. “O domínio da norma padrão é um instrumento de ascensão social”. 
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os muitos mitos que se criaram e se corporificaram no Brasil, está o da homogeneidade linguística” 

(BORTONI-RICARDO, 2005, p. 22, grifo nosso). Acreditar que o português brasileiro é homogêneo, 

é no mínimo uma ideia ingênua e ao mesmo tempo rotuladora de preconceito.  Primeiro, porque não 

existe língua viva que não sofra variações internas e externas (BAGNO, 2008b); segundo, se 

pensarmos nas dimensões do nosso país, na diversidade de povos que o habitam, nas diferentes 

culturas, nas diferentes classes sociais etc., é impossível acreditar que todos falem da mesma maneira. 

É só pensar, por exemplo, na oralidade de um carioca e de um paraibano, de um analfabeto e uma 

pessoa escolarizada, que já percebemos diferenças. 

  O mito da língua única é o maior e o mais grave de todos, e tem corroborado para a existência 

do preconceito linguístico da nossa sociedade. Por não se reconhecer que no Brasil existem minorias 

linguísticas e diferenças sociais, tem se perpetuado a ideia de homogeneidade, inclusive, e de forma 

enfática, no sistema escolar, causando danos e preconceito com os alunos que falam variedades 

diferentes das consideradas de prestígio (Id., 2008b). 

 Já o mito que “brasileiro não sabe português/só em Portugal se fala bem português” está 

fortemente ligado à ideia que se tem entre colonizador e colonizado, isto, é, somente a língua do 

“povo superior” é considerada correta, refletindo, pois, “[...] o complexo de inferioridade, o 

sentimento de sermos até hoje uma colônia dependente de um país mais antigo e mais ‘civilizado’” 

(Ibid., 2008b, p. 36).  A grande sustentação desse mito é em relação as formas sintáticas do português 

falado em Portugal, que são consideradas mais corretas por se aproximarem das formas valorizadas 

socialmente, com base na gramática normativa. Eles por serem os “donos da língua” falam melhor, o 

português “mais certo” é o de lá. 

 Entretanto, cada país, apesar de ter a mesma língua como oficial, tem suas particularidades 

linguísticas que não são piores nem melhores. Com o mito que o português de Portugal se sobressai 

ao nosso, tenta-se, como aponta Bagno (ibid.), passar uma ideia de PP120 homogêneo, sem variações. 

Mas, como acrescenta esse autor: 

 

[...] O português europeu, obviamente, não é e nem nunca foi uma língua homogênea e 

uniforme: apresenta dialetos regionais bem distintos um dos outros, além de exibir variação 

social (pessoas de classes sociais diferentes falam de modo diferente; pessoas de graus de 

escolarização diferentes falam de modo diferente etc.). Afirmar que os portugueses falam 

melhor do que nós é imaginar uma sociedade portuguesa uniforme, indiferenciada, sem 

conflitos sociais. É uma ingenuidade! ” (p. 46). 

 

 Como vemos, o português de Portugal é tão heterogêneo quanto o do Brasil ou de qualquer 

língua viva, e perpetuar a noção de língua uniforme é apenas esconder e negar um processo de 

variação que ocorre com todas as línguas. 

 

 
120 Português de Portugal 
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3 SOBRE OS COMANDOS PARAGRAMATICAIS... O QUE DIZER?  

 

 Na obra Preconceito linguístico: o que é, como se faz, Marcos Bagno também elenca os 

grandes responsáveis pela propagação do preconceito linguístico no Brasil: a gramática tradicional, 

os métodos tradicionais de ensino e os livros didáticos. Esses três elementos formam o que o autor 

chama de círculo vicioso do preconceito linguístico.  

 No entanto, esse círculo, segundo ele, não está completo, o que justificaria, em parte, a 

alimentação do preconceito linguístico, pois, apesar do apego ao tradicional, já houveram alguns 

avanços no ensino. Contudo, há um quarto elemento que fecha o círculo do preconceito, que por não 

ser institucionalizado é mais difícil de ser percebido: os comandos paragramaticais121, definido por 

Bagno (2008b, p. 97) como: “[...] todo esse arsenal de livros, manuais de redação de empresas 

jornalísticas, programas de rádio e de televisão, colunas de jornal e de revista, CD-ROMS, 

‘consultórios gramaticais’ por telefone e por aí afora [...]” ou ainda, “[...] as diversas manifestações 

da (multi)mídia que pontuam nosso cotidiano com noções de português ‘bom’ e ‘correto’” (2008a, p. 

61). 

 Esses comandos paragramaticais operam por meio de concepções de “certo” e “errado” que 

se impõe às formas linguísticas e se baseiam em mitos sobre a língua correta, a que se aproxime da 

escrita literária, da qual se formou a gramática, ojerizando e desprezando, pois, o fenômeno da 

variação linguística, como coloca Bagno (2008a): 

 
O que, entre outras coisas, caracteriza os CP122 é [...] seu total desprezo pelos fenômenos de 

variação e mudança lingüísticas e pelo tratamento cientifico desses mesmos fenômenos; sua 

obsessão prescritivista; sua atitude preconceituosa em relação a tudo o que escape de um 

conceito, vago e indefinido, de “norma culta” ou “língua padrão” [...] os CP só consideram 

dignas do rótulo de LÍNGUA PORTUGUESA as realizações lingüísticas (sic passim) que 

obedecem às regras da gramática da suposta variedade de língua usada pelos membros dessas 

classes sociais dominantes (p. 119, grifo do autor). 

 

 Por se pautar na valorização e apego aos padrões gramaticais, podemos afirmar que ao 

transmitir uma única variedade como certa e outras como erradas, os CP acabam propagando e 

disseminando preconceito, como indica Bagno (2009): 

 

O poder do preconceito linguístico, hoje no Brasil, se revela principalmente nos meios de 

comunicação, que dão amplo espaço nos jornais, nas revistas, na televisão, no rádio, na 

internet etc. para a divulgação de noções de certo e errado que só fazem reproduzir uma série 

de queixas e lamúrias sobre a “decadência da língua” que vêm sendo repetidas 

incansavelmente por séculos a fio [...] (p. 19, grifo do autor). 

 
121  Segundo o autor, esse termo inspirado numa tira do cartunista argentino Quino (1973:52), criador da personagem 

Mafalda. “Assim como os ‘comandos paramaternais’ deplorados por Mafalda, os comandos paragramaticais tampouco 

suportam que nos molhemos deleitosamente na chuva da língua, querem, querem delimitar os espaços legais e legítimos 

de uso do idioma, coibir nosso prazer linguageiro, ameaçando-nos com profecias fatalistas (“asi es como luego se 

enferman”) sobre a saúde e a sobrevivência mesma do português” (BAGNO, 2008a, p. 97, grifo do autor). 

 
122 Comandos Paragramaticais 
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 Vejamos a seguir, alguns exemplos da ação dos CP no nosso dia a dia e, consequentemente, 

algumas concepções preconceituosas contra o que difere do certo e do errado. O primeiro deles, é o 

que está escrito no Dicionário de questões vernáculas, de Napoleão Mendes de Almeida, que além de 

ser considerado um grande defensor da forma correta de falar, demonstra um grande preconceito 

linguístico/social, como veremos no seguinte trecho: 

 

Os delinqüentes da língua portuguesa fazem do princípio histórico “quem faz a língua é o 

povo” verdadeiro moto para justificar o desprezo de seu estudo, de sua gramática, de seu 

vocabulário, esquecidos de que a falta de escola é que ocasiona a transformação, a 

deterioração, o apodrecimento de uma língua. Cozinheiras, babás, engraxates, trombadinhas, 

vagabundos, criminosos é que devem figurar, segundo esses derrotistas, como verdadeiros 

mestres de nossa sintaxe e legítimos defensores do nosso vocabulário (ALMEIDA apud 

BAGNO, 2008b, p. 100). 

 

 Observamos que o autor é defensor ferrenho do “bom português” e defende que este é o dos 

literatos. Por outro lado, percebemos também, o preconceito social claramente exposto e que aquele 

velho mito classista de que quem deturpa, arruína a língua são as pessoas de nível social mais baixo, 

ou seja, das classes populares e/ou marginalizadas.  

 No plano educacional, temos como exemplo da ação dos CP, a enxurrada de críticas feitas ao 

livro didático “Por uma vida melhor” da coleção Viver, Aprender, publicado pelo Ministério da 

Educação e Cultura – MEC, em 2011. O livro gerou uma grande polêmica e foi visivelmente 

depreciado pela mídia. Vejamos alguns posicionamentos sobre ele: “O assassinato da língua 

portuguesa: Livro distribuído pelo MEC que tolera erros gramaticais como ‘os livro’ e ‘nós pega’ 

causa estragos no aprendizado de meio milhão de brasileiros e atrapalha o desenvolvimento do 

País123”. “‘[...] O livro confirma a tese de que esteve sempre em curso no Brasil o projeto de manter 

uma legião de brasileiros como cidadãos de segunda classe124’”. “‘[...] o livro passa a ideia de que 

não faz mal falar errado, de que não é problema falar de uma maneira diferente da convencional. 

Isso termina levando algumas pessoas a não fazer um esforço em não falar o português correto e 

cria esse apartheid linguístico125’”. 

 Como vemos, o livro foi amplamente criticado por fugir aos padrões gramaticais e, assim, de 

defender a “fala errada” das pessoas. As afirmações feitas pela mídia expõem não só o quanto as 

pessoas são apegadas ao um padrão culto da língua, mas também o quanto assumem uma postura 

preconceituosa quando o assunto é o uso linguístico. Na verdade, o livro apenas defende os conceitos 

de adequado e não adequado ao uso da língua em diferentes situações, ao invés do tradicional certo 

 
123Manchete da IstoÉ. Link de acesso disponível na seção de referências bibliográficas. 
124Palavras de Nélida Piñon, escritora e vencedora do prêmio Jabuti em 2005, extraídas do texto da IstoÉ citada mais 

acima. 
125Palavras de Sérgio Buarque, senador e ex-ministro da educação, extraídas da IstoÉ, já mencionada. 
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ou errado. Dessa maneira, a expressão “Nós pega os peixe”, por exemplo, não constitui erro, mas 

um modo diferente de falar algo dependendo do contexto. 

 Na esteira dos CP e seu apego a forma padrão, em qualquer situação de uso falado ou escrito, 

tivemos recentemente o professor de português que corrigiu o texto publicado pelo jogador de futebol 

Neymar Júnior, em sua rede social Instagram. Assim diz o professor: “No parágrafo escrito por 

Neymar, também podemos perceber vários traços da oralidade (como as infindáveis reticências do 

‘internetês’ – vício terrível de muitas celebridades): ‘pra’ não tem registro no Padrão de nossa 

Língua; ‘né’ [...]126”. 

 Esse caso, ao que parece, não teve muito destaque na mídia. Porém, pode ser considerada uma 

ação paragramatical, na medida que não leva em conta o contexto de produção em que ele foi escrito, 

pois critica o internetês e a forma coloquial e ironiza com a expressão “né”, usada pelo jogador de 

futebol. 

 Como se observa, os CP se apegam à questão da homogeneidade linguística e acham errado 

formas que fugam da gramática tradicional, desprezando e agindo preconceituosamente contra novas 

formas de uso da língua. 

 

4 PORTUGUÊS OU CAIPIRÊS E O PRECONCEITO LINGUÍSTICO/ SOCIAL 

 

 Para fins de análise e reflexão acerca da problemática explicitada em nossos estudos, 

tomaremos como córpus o texto Português ou Caipirês127, publicado no jornal Correio Braziliense, 

no ano de 1996, o qual, intencionalmente, intensifica explicitamente o paradigma do “certo” e 

“errado” comumente pregado pela gramática normativa.  

 Como já vínhamos abordando em seções anteriores, o preconceito linguístico é um ato que 

muitas vezes é despercebido socialmente e que ganha força a partir de comandos paragramaticais. O 

texto Squarisi é um exemplo disso. No entanto, vale ressaltar que a questão do preconceito não está 

necessariamente posta quando alguém decide explicar o fator “concordância”.  Mas, especificamente 

neste texto, percebe-se tal explicação revela um teor de preconceito pelo fato de, segundo Bagno 

(2008b) e Scherre (2005), ter sido feita de maneira equivocada. Ou seja, o tom pejorativo que se adota 

ao tentar explicar e exemplificar como se dá a concordância, evidencia claramente uma atitude 

preconceituosa. Dessa forma, faz-se necessário esclarecer que não nos deteremos nessa questão 

gramatical e nas questões controversas de sua explicação, mas na questão do preconceito linguístico 

e social explícito no texto. Segundo Bagno (2008b), esse texto surgiu na época em que o ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso numa visita à Portugal, chamou os brasileiros de caipiras, sendo uma 

 
126Conferir link de acesso na seção de referências bibliográficas. 
127 O referido texto encontra-se, em anexo, no final desse trabalho. 
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declaração muito infeliz e desastrosa. Dessa maneira, ainda de acordo com o autor, a autora de 

Português ou caipirês parece concordar plenamente com ele, pois o qualifica com iluminado. 

  Embora represente uma maneira deselegante e preconceituosa de se referir à fala dos 

brasileiros, o texto traz à tona o preconceito muito claro contra um segmento da sociedade, isto é, as 

pessoas habitantes da zona rural. Assim, a primeira marca de preconceito já se evidencia no título do 

texto, no qual observamos claramente que o termo caipirês é empregado pejorativamente para se 

referir às pessoas que não fazem uso do “bom português”.  

A partir desse termo e de outros (jeca-tatu, capiau, caipira, caipirolândia etc.), podemos 

perceber como a autora aproxima muito sua visão preconceituosa contra os que não sabem “usar a 

língua” das pessoas que vivem no campo, demonstrando claramente preconceito social contra essas 

pessoas. Termos como esses só reforçam a ideia que vigora socialmente de que as pessoas que vivem 

nesse ambiente não sabem falar, são inferiores linguística e socialmente e ainda reafirmam o que 

Bagno (2008b) coloca, ao dizer que as pessoas erroneamente tentam associar as variações da língua 

às pessoas de ambientes rurais, formando dessa maneira “[...] uma oposição mítica e falseada entre o 

mundo urbano e o rural: [...] o mundo da linguagem bonita e o mundo da linguagem estropiada; o 

mundo dos inteligentes e o mundo dos rudes e dos incultos” (ANTUNES, 2007, p. 109).  

 Passeando pela mitologia que comanda o preconceito, vemos muito claramente a repetições 

de mitos sobre a relação entre colonizador e colonizado. Enquanto nas terras lusitanas se fala a língua 

de Camões, tida como “bela” e, portanto, constituído um exemplo a ser “seguido”, no Brasil se fala 

o caipirês.  Ora, como já pontuamos anteriormente nesse trabalho, o português do Brasil e de Portugal 

apresentam diferenças sim, mas por motivos que não têm nenhuma relação com a suposta 

“inferioridade” linguística dos brasileiros, e que ainda não justificam sua associação a determinados 

habitantes de certas regiões geográficas, como se eles fossem inferiores.  

 Quando nos deparamos com textos como o de Squarisi, percebemos quantas ideologias 

presentes no uso da língua e quanto preconceito no que se refere a ela. É notório também como esse 

preconceito linguístico/social está presente no nosso dia a dia, o qual muitas vezes nem percebemos. 

Quem nunca chamou o outro de matuto128 para zombar de alguém durante uma “brincadeira”? 

Infelizmente, o preconceito linguístico/social é tão naturalizado que nos acostumamos com 

expressões como essas e as achamos normais. 

 O texto de Squarisi nos permite observar uma visão elitista sobre a língua e seus falantes e, 

como tal, a concepção dicotômica da língua “feia” e da língua “bonita”, da língua “certa” e da língua 

“errada”, do povo que “sabe falar” e do povo que “deplora” sua língua. Mas, vale ratificar, que não 

 
128 Ao nos referirmos a matuto ou caipira aqui, saímos do significado original do seu nome: pessoa habitante da zona 

rural, para pautar a ideia que vigora na mente de muitas pessoas, isto é, de indivíduo “incivilizado” ou “inculto”, uma 

ideia que expressa inferioridade, conforme ao que o texto de Squarisi demonstra passar. 
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existe nenhuma língua ou variedade melhor que outra, nem povo que, consequentemente, fale melhor 

ou pior. O que existem são diferenças que devem ser respeitadas e todas as formas de uso da língua 

são coerentes e eficazes dentro de seus contextos e comunidades linguísticas. Por isso, é necessário 

que se respeite cada variedade e que se reflita antes de julgar o falar outro como errado para que dessa 

maneira, o ser humano não seja discriminado por um dos bens mais precioso que ele possui: a sua 

linguagem. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O preconceito linguístico, como discutimos, se caracteriza por discriminar novas formas de 

usos da língua que fujam dos padrões normativos, taxando as mesmas como erros linguísticos, que 

por sua vez são associados a classes desprestigiadas da sociedade, por razões não puramente 

linguísticas, mas sociais. Esse ato desrespeito é ainda fundamentado por mitos, ou seja, falsas 

afirmações, que desde muito, pregam, dentre outras questões, a ideia de uma língua uniforme e de 

uma variedade “mais certa” e “mais bonita” que a outra. Esses mitos são reproduzidos até hoje e, 

como vimos, são reforçados e amparados por comandos paragramaticais, considerados como grandes 

disseminadores de preconceito linguístico/social, uma vez que criticam maciça e, muitas vezes, 

desrespeitosamente as variações da língua.  

  Pudemos presenciar isso a partir do texto Português ou caipirês, de Dad Squarisi, publicado 

no Correio Braziliense, no qual pudemos observar grande teor de preconceito linguístico e social, 

menosprezo às variações linguísticas e a um segmento da sociedade.  E, conforme vimos, a forma de 

preconceito presente no texto é prejudicial tanto quanto qualquer outra, porém é silenciada. Também, 

não deveria ser amparada por nenhum meio, muito menos os de comunicação de massa, para que 

assim não se pudesse continuar a perpetuar inverdades sobre a língua, bem como, perpetuar um 

perverso e naturalizado processo de discriminação e exclusão por meio dela. 
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Introdução 

 

 Nos percalços da formação docente, o professor se depara, por muitas vezes, com questões 

que o fazem perguntar a si mesmo: que professor sou? O que ensino é realmente significativo para os 

meus alunos? Diante do cenário conflituoso que é a formação dos profissionais da educação, 

entendemos a necessidade de se debater e refletir a respeito de práticas pedagógicas possíveis para 

adentrarem às salas de aula e também para as transpor. Nesse sentido, podemos afirmar que um dos 

caminhos para melhor pensarmos em novas metodologias e práticas de ensino, é observar, analisar e 

adequar os variados recursos que as pesquisas educacionais nos possibilitam.  

 Assim, o principal objetivo desse trabalho é apresentar algumas possibilidades de mediação a 

partir dos gêneros textuais, orais e escritos, sinalizando como eles podem ser instrumentos para o 

ensino e reflexão acerca dos usos linguísticos e parâmetros gramaticais. O trabalho com o texto deve 

primar de sua função social, de seu caráter formativo e elementos composicionais. Tendo isto em 

mente, apontamos um caminho para a análise e prática linguística em contexto de sala de aula, a partir 

um projeto de letramento que fora desenvolvido com alunos do ensino fundamental.  

 Quanto ao desenvolvimento teórico deste trabalho, elegemos os estudos de Tinoco (2013) e 

Coppi (2016) como pertinentes para as proposições de um projeto de letramento, como também nos 

pressupostos de Antunes (2009) acerca dos gêneros textuais e ensino de língua.  E, para os 

fundamentos que aprofundam a seção metodológica deste trabalho, o qual se caracteriza como 

descritivo-interpretativo por sua abordagem qualitativa, elencamos as contribuições de Bortoni-

Ricardo (2008). 

 
129 Graduando em Letras – Língua Portuguesa pela Universidade Estadual da Paraíba –Campus III e professor da 

Educação Básica (ensino fundamental e médio) na rede particular de ensino. E-mail:  andreluiz.bans@gmail.com 
130 Graduada em Letras e Especialista em Linguística pela Universidade Estadual da Paraíba, Mestranda em Linguística 

pelo programa de Pós-graduação em Linguística (PROLING) da Universidade Federal da Paraíba.  

E-mail:  karlavaleria_gba@hotmail.com    
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 Para tanto, nossa pesquisa segue articulada da seguinte maneira: inicialmente, temos a seção 

teórica, na qual iremos discutir sobre algumas perspectivas para o ensino de língua portuguesa, 

apontando a necessidade de ressignificá-lo. Ainda, nessa mesma seção, apontaremos como os projetos 

de letramento podem proporcionar um redirecionamento significativo do ensino. Em seguida, será 

apresentado o passo a passo de uma proposta intervencionista que compreende uma perspectiva 

interacional e, consequentemente, reflexiva acerca da língua; e, por fim, temos as considerações 

finais, que postulam nossas reflexões acerca do trabalho desenvolvido. 

 

1. A emergência da ressignificação no ensino de Língua Portuguesa 

 

Muito se tem discutido que o ensino de Língua Portuguesa ainda se apresenta uniforme, isto 

é, voltado apenas para o trabalho com a gramática normativa, tendo como seu início e fim, o ensino 

da norma-padrão. Não estamos a desconsiderar a necessidade de se trabalhar, avaliar e ensinar 

gramática, mas como o ensino de LP tem sido direcionado exclusivamente para esse objetivo, na 

maioria das vezes. Essa perspectiva tão reducionista de ensino tem a ver com a percepção que o 

professor apresenta acerca da língua, o que inevitavelmente repercute diretamente em sua prática, 

como bem pontua Oliveira (2010): 

 

[...] a forma como o professor vê a língua determina a maneira como ele ensina 

português. Ela tem implicações diretas no planejamento das aulas, na escolha do 

material didático, na forma de avaliar a produção dos alunos e no reconhecimento 

dos dialetos trazidos por seus alunos para a sala de aula [...] (p. 32). 

 

Atualmente a concepção de língua ainda mais evidenciada nas salas de aula é a estruturalista, 

para a qual os usos e variações que provém das interações sócio-comunicativas são desconsiderados.  

Para ela, o que interessa é a língua por si só, ou seja, a regra pela regra, a norma pela norma, o estudo 

do seu funcionamento interno e, com isso, tem se estabelecido um padrão linguístico quase 

inalcançável por aqueles que naturalmente dela já se utilizam.    

Porém, de acordo com os PCN de Língua Portuguesa (1998), os conteúdos de português 

devem ser trabalhados, mediados e avaliados a partir de dois eixos: o do uso e o da reflexão. Este será 

sobre a língua e a linguagem em si, aquele sobre a língua oral e escrita. É a partir disso que “[...] 

considerar a articulação dos conteúdos nos eixos citados significa compreender que tanto o ponto de 

partida como a finalidade do ensino da língua é a produção/recepção de discursos” (BRASIL, 1998, 

p. 34).  

Partindo dessas questões, compreendemos a necessidade de se emergir uma concepção de 

língua que considere sua dinamicidade, a qual só pode ser resultado senão de uma visão 

sociointeracionista. Segundo Oliveira (2010), esta concepção que abarca uma perspectiva 

sociocultural, isto é, que considera o falante, o ouvinte, o meio no qual se produz e reproduz os 
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discursos, fará com que os nossos alunos passem a refletir sobre os usos linguísticos e analisar, por 

exemplo, porque usa-se de um certo modo ou tempo verbal, qual a finalidade de uma vírgula após 

vocativos, qual a função de uma conjunção adversativa e como outras palavras podem exercer outras 

funções. Tudo isso pode e deve ser feito por meio da linguagem em uso. 

Sabe-se que há dificuldades no que tange o ensino de Língua Portuguesa e vemos a 

necessidade de se adotar uma nova abordagem para o ensino de LP. Entretanto, como isso pode ser 

feito? Como afirmam os PCN (1998), por meio dos textos. Entendendo que estes são mediados e 

constituídos por linguagem, o documento aponta o seguinte: 

 

O domínio da linguagem, como atividade discursiva e cognitiva, e o domínio da 

língua, como sistema simbólico utilizado por uma comunidade linguística, são 

condições de possibilidade de plena participação social. Pela linguagem os homens 

e as mulheres se comunicam, têm acesso à informação, expressam e defendem 

pontos de vista, partilham ou constroem visões de mundo, produzem cultura. Assim, 

um projeto educativo comprometido com a democratização social e cultural atribui 

à escola a função e a responsabilidade de construir para garantir a todos os alunos o 

acesso aos saberes lingüísticos (sic) necessários para o exercício da cidadania 

(BRASIL, 1998, p. 19). 

 

Pelo prisma da construção cidadã dotada de valores socioculturais, surge um instrumento 

capaz de promover um ensino valoroso e dinâmico: os gêneros textuais. De acordo com Antunes 

(2009), os gêneros estruturam-se além dos elementos linguísticos, pois também abarcam paradigmas 

e convenções sociais que se determinam e efetuam através da mediação da própria linguagem. 

Portanto, devemos compreender que, através da língua(gem), a textualidade se constitui nos gêneros 

textuais da seguinte maneira: 

 

[...] a língua usada nos textos – dentro de determinado grupo – constitui uma forma 

de comportamento social. Ou seja, as pessoas cumprem determinadas atuações 

sociais por meios verbais, e tais atuações – a exemplo de todo o social – são 

tipificadas, estabilizadas; por outras palavras, são sujeitas a modelos, em que a 

recorrência de certos elementos lhes dá exatamente esse caráter de estabelecido, de 

típico, de regular [...] (ANTUNES, 2009, p. 54). 

  

Através dos gêneros textuais, é possível refletir com os alunos a respeito de elementos 

internos e externos à língua, e é nesse contexto que se estabelecem os usos linguísticos, tanto os da 

norma-padrão, quanto os de outras variantes.  A partir disto, Antunes (2009) afirma que é essa 

conjectura e comunhão de fatores que possibilitam a análise linguística numa perspectiva pragmática. 

Deste modo, o objetivo do professor e das aulas de português deve ser o de desenvolver a competência 

comunicativa dos discentes, como bem postula Oliveira (2010): 

 

Ajudar o estudante a aprender a se comportar linguisticamente em diversas situações 

de interação social é o objetivo principal das aulas de português, que não deveriam 
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ter como foco principal o ensino de gramática normativa por meio da nomenclatura 

que a descreve de forma inconsistente (p. 43).  

 

Oliveira (2010) também estabelece que validação do ensino de LP se pauta em quatro 

competências: a gramatical, que se estabelece, de acordo com Oliveira (2010), pelo conhecimento 

que o falante possui a respeito da língua, considerando suas regras e características; a sociolinguística, 

que possibilita que o falante compreenda os mais variados discursos e enunciados, considerando os 

diversos fatores sociais e culturais. Isto faz alcançar um dos objetivos apontados pelos PCN (1998, p. 

33), o de que é necessário “conhecer e valorizar as diferentes variedades Português, procurando 

combater o preconceito linguístico”; a discursiva, que corresponde à compreensão e avaliação das 

diferentes situações discursivas, nas quais possa estar inserido podendo compreender e comunicar-se 

através de variados gêneros de texto, o que também concerne com o fato de os PCN (1998), 

estabelecerem que os alunos devem analisar questões temáticas, estilísticas e composicionais de 

variados gêneros; e a estratégica, que refere-se às manobras que o falante pode fazer durante os atos 

comunicativos. Esta competência se constrói a partir das linguagens verbal e não verbal, da 

articulação entre a fala e os gestos, entre um sinal, um aceno, ou simplesmente não dizer nada.  

Por meio da elaboração, estruturação e trabalho com estas e através destas competências, o 

professor estará ampliando a comunicação dos alunos e também (re)significando seu fazer 

pedagógico.  

  

2. Projeto de letramento: um caminho para o ensino significativo de LP 

 

O processo de ressignificação do ensino de LP pode e deve ser marcado por momentos 

reflexivos e dinâmicos que promovam ao aluno o reconhecimento da linguagem como instrumento 

de acesso ao meio sociocultural. Logo, práticas pedagógicas que envolvam conteúdos que extrapolem 

os currículos escolares e que abranjam necessidades reais de uso da língua, se fazem urgentemente 

necessárias dentro do contexto escolar. Assim sendo, Tinoco (2013) aponta para um caminho possível 

para esse processo de ressignificação, que são os projetos de letramento. Segundo a autora, “[...] um 

projeto de letramento implica planejar atividades docentes e discentes que não se restringem a uma 

aula, mas se ampliem em formato de rede” (TINOCO, 2013, p. 157). Destarte, frente às demandas 

reais de uso da linguagem, surgem as possibilidades de se trabalhar com projetos de letramento que 

visem a ação social. Nesse sentido, o aluno é visto e reconhecido como um agente social e o professor, 

um agente colaborativo.  

O projeto de letramento consiste em um trabalho que valoriza a escrita do aluno como algo 

que pode e deve ser desenvolvido, melhorado, avaliado, transformado e ampliado para que se torne 

significativo, não só em termos de competência, mas também (e principalmente) como uma 

ferramenta pela qual se adquire autonomia social.  De acordo com Coppi (2016), esse tipo de projeto 
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é dinâmico por considerar que sua temática não é apontada por coordenadores pedagógicos, diretores, 

nem mesmo pelo professor, mas pelo contexto social em que os sujeitos estão inseridos. E, como 

determina Tinoco (2013, p. 151), “os projetos de letramento surgem de um interesse na vida real [...]”. 

 Por este viés social que configura os projetos de letramento, estabelecemos um trabalho em 

sala de aula tendo como ponto de partida o tema a variedade linguística, mais precisamente, a questão 

do preconceito linguístico, pois compreendemos que este se trata de uma discriminação que deve ser 

combatida, como bem apontado por Bagno (2015): 

 

O preconceito linguístico é tanto mais poderoso porque, em grande medida, ele é 

“invisível”, no sentido de que quase ninguém se apercebe dele, quase ninguém fala 

dele, com exceção dos raros cientistas sociais que se dedicam a estudá-lo. 

Pouquíssimas pessoas reconhecem a existência do preconceito linguístico, que dirá 

a sua gravidade, como um sério problema social (p. 22). 

 

   Desse modo, faz-se necessário que os alunos percebam a dinamicidade não apenas 

linguística, mas também social, e para tanto, sinalizamos a validade social do projeto de letramento 

que será exposto na seção a seguir. 

 

3. Metodologia e Descrição da proposta  

 

Sendo de abordagem qualitativa, do tipo descritivo-interpretativista, pelo viés da pesquisa-

ação, a presente pesquisa aconteceu paralelamente aos conteúdos curriculares em 2017, durante os 

meses de outubro e novembro, quarto bimestre da escola-campo. Foi desenvolvido nesse período, em 

uma escola da rede particular de ensino da cidade de Belém/Pb, com alunos do ensino fundamental, 

um projeto de letramento que teve como ponto de partida e chegada a análise e reflexão dos usos 

concretos da língua, com o foco na variação. O intuito foi levar os alunos a considerarem alguns 

fenômenos que interferem nesse uso, e, para tanto, elencamos gêneros que pudessem suscitar as 

discussões acerca dos níveis: fonético-fonológico, morfossintático e semântico-pragmático. 

Ratificamos que o referido projeto visou, dentre outras finalidades, corroborar com uma das principais 

finalidades da pesquisa qualitativa que é “[...] construir e aperfeiçoar teorias sobre a organização 

social e cognitiva da vida em sala de aula, que é o contexto por excelência para a aprendizagem dos 

educandos” (BORTONI-RICARDO, 2008, p.42). 

Foram no total oito aulas (sendo quatro de base teórico-reflexiva e quatro de base analítica), 

as quais serão descritas a seguir.  

 

3.1 Aula de fonética e fonologia 

  

Para desenvolvermos a aula a partir da temática proposta, utilizamos do gênero textual 

meme. Buscamos discutir com os alunos algumas questões voltadas à sua análise juntamente com o 
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conteúdo. Desta forma, analisamos com os alunos como o gênero se apresenta socialmente, isto é, os 

elementos que constituem sua estrutura física. Adiante, tratamos das temáticas nele contidas, ou seja, 

como a vida cotidiana e o humor são elementos temáticos para o gênero meme do Bode Gaiato, 

fenômeno virtual famoso nas redes digitais. Por fim, tratamos de analisar o estilo utilizado no gênero: 

linguagem mista, na qual a de ordem não verbal se dá pelo uso de imagens, mais precisamente focaliza 

os personagens com corpo humano e cabeça de caprino, e por ordem verbal temos os recursos 

linguísticos que consagram a variedade linguística voltada para a região Nordeste. Vejamos o meme 

trabalhado: 

 

Figura 1 – meme bode gaiato 

 

Fonte: Disponível em < https://www.imagemwhats.com.br/bode-gaiato-imagens-engracadas-89/>. Acesso em: 12 de maio 2019. 

Realizada a análise dos elementos composicionais, passamos a tratar da temática do gênero 

buscando compreender os diálogos bem como o seu propósito comunicativo. Passada esta etapa, 

seguimos para a análise dos elementos linguísticos de ordem verbal, nos direcionando a pressupostos 

do nível fonético-fonológico da língua. Voltamos nossas reflexões para os termos: tá, estudâno, pá, 

dexa e mermo. A partir destes elementos, buscamos refletir junto com os alunos o que seria a queda, 

acréscimo e/ou alternância de  

fonemas numa construção lexical e sugerimos para eles as seguintes indagações: o que leva o falante 

a emitir palavras com o apagamento de fonemas? Vocês também falam estas palavras? O objetivo 

de tais questionamentos foi levar o aluno a pensar sobre os usos da língua que ele já domina. Dessa 

forma, foi possível entender com eles a questão da economia linguística diante dos vocábulos 

expostos, além de tratarmos do fato de que variedades socialmente aceitas não são estigmatizadas, 

pois passam a ser de prestígio. Assim, identificamos os seguintes fenômenos: 

 

Quadro 01 – proposta de análise linguística  

https://www.imagemwhats.com.br/bode-gaiato-imagens-engracadas-89/
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1) Uma redutiva do verbo está > tá 

2) Um apagamento do fonema /d/ no grupo gerúndio de estudâno 

3) A queda das letras “a” e “r” no interior do termo pá que se remete à preposição para 

4) Uma monotongação do ditongo que resulta na queda da semivogal “i” em dexa  

5) Uma alternância consonantal do fonema /s/ para o fonema /r/ em mermo 

 

3.2 Aula de morfologia e sintaxe 

 

Para introduzir esta aula, partimos das proposições do artigo intitulado O Ensino de 

Gramática na Perspectiva Funcionalista: proposta de análises131. A partir das exemplificações e 

direcionamentos teóricos desse texto, seguimos para uma abordagem e reflexão que considerasse 

primeiro uma ênfase na forma, depois na função. Desse modo, os exemplos abaixo constituem em 

“a”, “b” e “c” um destaque na forma, o que considera a mesma estrutura mórfica exercendo 

multifunções, nas letras “d”, “e” e “f” temos multiformas exercendo função unilateral. A seguir, 

acompanhe os excertos apresentados por Martins (2013) apud Hora e Pedrosa (2001):  

 

A) “Ele chegou e disse assim: Ó, dona T, a senhora – a senhora não deixa a chave aí, porque, às vezes 

pode assim como eu vi, outros podem ver”. 

 

B) “Eles botaram ela, assim, num monte de aparelhos, sabe? Aí, ela deu uma melhorazinha”.  

 

C) “Se já tinha morrido lá, já estava lá, era assim – nem precisava isso né? Era só liberar, né? Aí não 

podiam liberar sem o médico chegar”. 

 

D) “...os meses se passavam e nada de barriga aparecer...”. 

 

E) “Gosto muito do irmão dele. Já da irmã eu desconfio”. 

 

F) “Quanto ao conteúdo, eu concordo. Agora, quanto à forma eu discordo”. 

  

A fim de, mais uma vez, refletir com os alunos sobre os fenômenos linguísticos, passamos a 

explicar aos alunos como a gramática normativa estabelece normas para a variabilidade das estruturas 

mórficas e funcionalidade para os empregos sintáticos. Porém, é necessário compreender que “um 

componente importante da abordagem proposta pela gramática funcional passa a ser a incorporação 

de noções pragmáticas, relacionadas às escolhas que o usuário realiza no processo de construção de 

seus enunciados” (MARTINS, 2013, p. 43).  

Com tais entendimentos, partimos para uma análise mediada com os alunos: apresentamos 

os três primeiros enunciados, os quais apresentam o adverbio locativo “aí” exercendo a função de 

locativo em “a”, mas se gramaticaliza para um conector sequenciador em “b”., como então. Em “c”, 

 
131 Referência ao final do trabalho.  
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temos um valor adversativo para o elemento em análise, isto é, mas, porém, todavia e etc. Nos 

enunciados seguintes, temos estruturas mórficas diferentes em função unilateral, isto é, função única. 

Em “d”, o conectivo e que é estabelecido, normativamente, como uma conjunção aditiva, passa a 

negar a oração anterior, isto é, está em adversidade. Da mesma forma em “b”, onde o advérbio 

temporal passa a exercer uma funcionalidade conjuntiva, como também ocorre em “c” com o advérbio 

agora, como apontam as análises de Martins (2013).  

Se faz necessário tal discussão para se explicar que a gramática normativa não consegue dar 

conta, sozinha, de todos os fenômenos da língua. Embora sua uniformidade seja necessária para 

variadas práticas linguísticas, todos os falantes são criativos a ponto de criar ou recriar ações 

linguísticas durante as “negociações” no processo de enunciação. Assim, fizemos uma ponte entre o 

que estabelece os aspectos mórficos e sintáticos da gramática normativa com o que ocorre com a 

língua em sua real concretude, a fala.  

No mais, os alunos puderam refletir sobre a variedade linguística ser, não o que diverge da 

fonética e morfologia normativa, mas aquilo que se ressignifica para ser um novo uso sintático.  

 

3.3 Aula de semântica e pragmática  

 

Passadas as instâncias estruturais em relação aos níveis da língua, seguimos para a relação 

significado vs. sentido, estabelecida pela semântica e pela pragmática. A partir desta penúltima aula, 

fizemos com os alunos uma reflexão sobre como o sentido de tudo que é dito  

 

está associado a como se diz, com quem se diz e por que se diz. Por vezes, a descontextualização é 

instrumento para a atribuição de um novo sentido, o que resulta numa nova interpretação do que se 

enuncia. Por consequência, os falantes, no processo de negociação comunicativa, acabam por proferir 

enunciados que podem levar a interpretações equivocadas e que não condizem com a realidade. 

Abaixo, temos um trecho de uma entrevista, que está presente na revista Veja, cedida pela modelo 

brasileira Gisele Bündchen:  

 

Figura 02 – recorte de entrevista 
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Fonte: Disponível em: < http://epdarcyribeiro.blogspot.com/2014/04/atividade-sobre-ambiguidade_29.html>. Acesso em: 12 

de mai. 2019. 

 

Esse trecho foi levado para a aula para falarmos sobre como a linguagem é mediada através 

de ordem figurada e/ou literal, isto é, conotativa e/ou denotativa. Perguntamos aos alunos se eles 

poderiam ou conseguiriam deduzir qual teria sido a perguntar feita a modelo. Eles passaram a expor 

opções como: “Ah, devem ter perguntado sobre o que ela gosta no Brasil”, disse um, “Penso que 

perguntaram se ela tem saudades de alguma coisa daqui”, respondeu outro.  

Questionamos então se os alunos viam algum problema na construção linguística do texto. 

Prontamente, determinaram que o “Sinto falta da galinha da minha mãe” era um sintagma 

problemático devido ao sentido do termo galinha. Logo, indagamos os alunos sobre qual seria o 

sentido desse termo no enunciado e surgiram concepções como “mulher e/ou homem que ‘fica’ com 

muitas pessoas livremente, sem ligar para o que o povo diz”.  

Porém, perguntamos aos alunos se eles consideravam que o propósito da modelo teria sido 

este. Todos afirmaram que não, pois ela estaria se referindo a galinha como um alimento que a mãe 

prepara e cozinha. A partir desse exemplo, pudemos adentrar na questão da ambiguidade e pudemos 

refletir sobre a necessidade de se ter alguns cuidados no emprego de algumas palavras, bem como a 

posição que damos a elas no enunciado, pois, além de sermos inteiramente responsáveis pelo que 

dizemos, nossos ouvintes (ou leitores) têm a liberdade para depreender os sentidos que lhes são 

possíveis.  

 

3.4 Aula sobre o gênero oral entrevista 

  

A quarta aula teve como ponto de partida o gênero oral entrevista e nosso intuito foi fazer 

com que os alunos não só conhecessem as suas características, mas também se apropriassem delas 

para ir a campo realizá-lo.  Essa aula foi proposta também com a intenção de possibilitar aos alunos 

a oportunidade de perceberem na prática a função social desse gênero e como ele poderia ser utilizado 

para se analisar, a partir de transcrições de falas, as formas espontâneas de variação que resultam do 

uso da língua. 

http://epdarcyribeiro.blogspot.com/2014/04/atividade-sobre-ambiguidade_29.html
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Antes de pedirmos aos alunos que realizassem as entrevistas, proporcionamos, em sala, o 

contato com um áudio de whatssap132,  o qual eles ouviram três vezes. A primeira, com a finalidade 

de conhecerem o objeto; a segunda, para que pudessem identificar algum fenômeno linguístico; na 

terceira, e última escuta, para que os alunos transcrevessem parte do áudio no qual uma falante fica 

deslumbrada com a cidade grande ao visitar sua filha. A partir da transcrição, refletimos sobre quais 

os possíveis fatores que motivam as variedades no falar daquela entrevistada. Assim, ao abordarmos 

a questão geográfica, por exemplo, os alunos pressupunham que a colaboradora fosse da zona rural, 

deveria ter entre 50 e 70 anos e talvez seu grau de escolarização fosse o fundamental incompleto.  

Passadas as aulas teóricas, adentramos à proposta prática. Os alunos iriam a campo aplicar 

uma entrevista com alguém do seu convívio. Orientamos que eles deixassem os seus entrevistados à 

vontade para que estes pudessem ter comportamentos espontâneos durante suas respostas. Outra 

orientação dada, foi para que eles realizassem a entrevista por meio do uso da rede whatssap e assim, 

pudemos dar uma funcionalidade pedagógica para o aparelho celular e também posicionar a rede 

virtual como um recurso de pesquisa. A partir disto,  

aproveitamos para esclarecer também a necessidade de os alunos serem éticos e respeitosos com a 

história e memórias dos participantes, e que deveriam também primar pelo anonimato de suas fontes.  

Para realizarem suas gravações, os alunos receberam uma entrevista pré-estruturada, na qual 

continha alguns dos questionamentos: tempo em que mora na cidade na qual reside; se algo já o 

motivou a pensar em se mudar da cidade; se nasceu e cresceu na mesma cidade e como foi a infância; 

se já viajou e qual viagem que mais gostou e porquê; entre outras. Após a realização das entrevistas, 

pedimos aos alunos que transcrevessem as gravações tal como os entrevistados haviam respondido. 

Ao fim, estes assinaram uma declaração (a qual funcionou como um termo de consentimento) 

entregue pelos alunos, por meio da qual suas falas estariam autorizadas para estudos escolares. Deste 

modo, os alunos puderam conhecer também esse tipo de documento e a sua finalidade social, bem 

como entender a necessidade de se ter uma postura ética na pesquisa.  

 

3.5 Análise dos dados pelos alunos 

 

Para finalizar o projeto, os alunos, primeiro, quantificaram alguns parâmetros: idade; 

escolarização e sexo. Os gráficos abaixo foram montados a partir das quantificações indicadas pelos 

alunos em sala. Assim como as análises de alguns fenômenos identificados por eles.  

 

Figura 03 – fator: sexo 

 
132 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cCJAcssWg5E>. Acesso em: 20 de abr. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=cCJAcssWg5E
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Fonte: produção dos alunos 

 

De acordo com o gráfico dos alunos, do total de participantes, 62,01% são do sexo feminino 

e os outros 37,9% do sexo masculino. Mediante a constatação dos discentes, refletiu-se como as 

mulheres apresentam um maior uso da norma-padrão. Apontamos para os alunos duas constatações 

que pesquisas sociolinguísticas já fizeram: que homens utilizam um maior número de palavrões que 

as mulheres e que as mulheres utilizam mais dos sufixos diminutivos do que os homens.  

 

Figura 04 – fator: escolaridade 

 
Fonte: produção dos alunos 

Mediante o fator escolaridade, os alunos produziram o gráfico apontando seis constituintes: 

ensino fundamental completo e incompleto; ensino médio completo e incompleto; e ensino superior 

completo e incompleto. A partir disto, constaram que 3,7% dos entrevistados tinham o fundamental 

completo e 14,5% o fundamental incompleto.  

Adiante, pontuam que 40,7% dos participantes têm ensino médio completo, diferente dos 

14,8% que têm este nível de escolarização incompleto. Por fim, 11, 1% têm o ensino superior 

completo e 14,8% com superior incompleto. Por meio destes números, foi possível constatar com os 

alunos como os índices de analfabetismo passaram a reduzir desde a virada do século, o que corrobora 

com o fato de o percentual de ensino médio completo apresentar um número considerável.  
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Figura 05 – fator: idade 

 
Fonte: produção dos alunos 

 

No último gráfico, os alunos apresentam quatro colunas nas quais determinam a idade dos 

participantes das entrevistas. A primeira coluna, a cor-de-rosa estabelece que 30% dos entrevistados 

têm entre 19 e 20 anos. Na segunda coluna, de cor roxa, temos o maior percentual do fator idade, são 

35% dos participantes entre 30 e 45 anos. Os participantes representados pela cor verde no gráfico, 

têm de 46 a 60 anos, sendo 19% dos entrevistados. Por fim, temos 16% dos participantes com idade 

de 60 a 70 anos. Por intermédio deste fator, foi possível estabelecer com os alunos como idosos e 

jovens têm variedades linguísticas diferentes. 

 Acerca dos fenômenos linguísticos explicitados nas falas de alguns participantes e  apontados 

pelos próprios alunos, temos:  

a) “O que Belém tem que otras cidades não tem é o sussego a paz e a tranquilidade”; 

b) “Fai trinta e seis ano que eu moro aqui em Belém” 

 

Em “a”, de acordo com os alunos, no termo em destaque, é possível identificar uma queda do 

fonema /u/ no meio da palavra, além de uma pronúncia alternativa para o fonema /o/ sendo 

pronunciado o som da vogal u. Já em “b”, segundo os discentes, o termo em análise apresenta uma 

mudança da consoante “z” para a vogal “i” no fim da palavra. Observamos qua a identificação de 

fenômenos de ordem fonética está no primeiro nível em que apresentamos na nossa aula reflexiva a 

partir do meme do Bode Gaiato. Adiante observemos outros dois fenômenos sinalizados: 

a) “[...] já aconteceu, pensei em mim mudar mas preferi, depois resolvi ficar”; 

b) “[...] eu num fui muito de viajar, num fui muito assim de ir pra lugares, assim nas minhas 

férias [...]” 

 

Em “a”, os alunos estabeleceram que o termo está exercendo uma função diferente da que o 

padrão determina ser correto, o uso adequado seria “me” conforme a norma-padrão. Em “b”, o termo 

em destaque está sendo usado com a função de advérbio de negação, ao invés do uso em + um como 
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preposição. Essas análises remetem ao uso morfossintático da língua, o qual estabelecemos como as 

funções migram de uma classe para outra, bem como dentro da própria classe. A seguir, temos os 

últimos dois exemplos: 

a) “Não é aquela relação supimpa, mas é a vida, né?”; 

b) “Hoje a cidade tá uma bagunça, muito barulhenta e com um monte de gente sem-futuro”.  

 

De acordo com os alunos, em “a”, o termo indica um sentido o qual eles desconheciam, mas 

inferiram que, pelo contexto, deva ser “uma relação que não seja a melhor de todas, mas que se 

respeitam” (fala dos alunos). Em “b”, os discentes determinaram que: “quer dizer que são pessoas 

erradas”, isto é, pessoas que causam algazarra ou que são envolvidas com atividades criminosas, por 

exemplo. Vemos uma identificação de elementos de ordem semântica, como o contexto estabelece o 

sentido para o uso de variados usos linguísticos, bem como a associação de palavras oportuniza novos 

sentidos.  

 

Considerações Finais 

 

Diante de todo o percurso trilhado na realização do projeto de letramento acima descrito, 

consideramos ser de significativa relevância a inserção de atividades que envolvam os alunos de 

forma prática e reflexiva acerca da função interativa do uso da língua, bem como dos seus impactos 

no âmbito social. Desse modo, vimos, por meio desse projeto, que é possível ressignificar o ensino 

de LP quando se decide trabalhar numa perspectiva na qual, o ponto de partida e chegada se dá por 

intermédio dos gêneros textuais. O projeto nos permitiu visualizar também as contribuições 

resultantes dos momentos de reflexão acerca dos níveis e usos concretos da língua. Isso corroborou, 

por exemplo, para que discutíssemos sobre os diversos aspectos que influenciam as variantes 

linguísticas, as quais provém do seu caráter heterogêneo e dinâmico.  

 No mais, a pesquisa mostrou-se proveitosa e mediadora de uma prática de ensino de LP 

possível e necessária, cumprindo, assim, o seu principal objetivo que foi trabalhar com a linguagem, 

visando uma ampliação da competência linguística dos discentes.   
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ANEXO133 
 

  

 
133 Texto disponível na obra Preconceito linguístico: o que é, como se faz, de Bagno, e também na obra Doa-se lindos 

filhotes de poodle: variação linguística, mídia e preconceito, de Scherre. 
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Introdução 

A leitura é uma das principais atividades desenvolvidas nas sociedades letradas, tendo papel 

fundamental na formação do indivíduo. O lugar ocupado por essa atividade na sociedade e no 

ambiente escolar faz com que seja importante atentar não somente para o ensino a partir da leitura, 

mas também para o ensino da leitura. Nesse contexto, é indiscutível a relevância do livro didático nas 

aulas de Língua Portuguesa, uma vez que este constitui uma das principais fontes de leitura de grande 

parte do alunado – em alguns casos, é o único recurso escrito a que se tem acesso –, e também é a 

partir dele que o professor pode ensinar a ler.  

Tendo em vista o papel do livro didático em sala de aula e no processo de formação leitora, 

com esta pesquisa buscamos responder ao seguinte questionamento: de que maneira o livro 

didático (LD) de Língua Portuguesa adotado pelas escolas municipais de Mamanguape-PB para os 

Anos Finais do Ensino Fundamental contribui para o estudo dos saberes escolares? 

Desse modo, buscamos, de maneira geral, analisar como o livro didático (LD) de Língua 

Portuguesa adotado pelas escolas municipais de Mamanguape-PB para os Anos Finais do Ensino 

Fundamental contribui para o estudo dos saberes escolares. E, especificamente, verificar quais 

conteúdos de ensino são abordados nas seções de leitura na coleção analisada, bem como analisar as 

atividades propostas para o trabalho com a leitura. 
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Este trabalho, que se filia à área de Linguística Aplicada, baseia-se nos estudos de Koch e 

Elias (2006), Kleiman (2007), Dionísio e Bezerra (2001), entre outros autores que compreendem a 

leitura como um processo complexo de construção de sentidos, que se dá pela relação autor-texto-

leitor, de modo que estes interagem entre si. Nesse processo, além das diversas variáveis que 

interferem no processo de leitura, deve-se considerar que cada leitor possui conhecimentos diferentes 

e que, consequentemente, esses conhecimentos implicam em diferentes interpretações. Isso resulta 

na existência de uma pluralidade de leituras e sentidos atribuídos a um mesmo texto (KOCH E 

ELIAS, 2013). 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de análise documental, que tem como corpus o volume 

1 da coleção Singular & Plural, de autoria de Balthasar, Figueiredo e Goulart (2015), dirigido às 

turmas do 6º ano do Ensino Fundamental. Inicialmente, foram catalogados os gêneros presentes no 

LD e, em seguida, analisamos as atividades propostas para o trabalho com a leitura buscando 

investigar como essas atividades contribuem para o estudo dos saberes escolares. 

 

1 Procedimentos metodológicos 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa de análise documental, uma vez que, apesar de 

apresentar dados quantitativos referentes à catalogação, detém-se à análise da qualidade do objeto 

analisado, pois, “considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido 

em números.” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 70). É documental por recorrer a fontes 

diversificadas, a exemplo da coleção de livros didáticos Singular & Plural, documentos oficiais e 

tabelas estatísticas (GERHARDT; SILVEIRA, p. 37, 2009). 

No primeiro momento, houve a catalogação dos gêneros presentes em todas as unidades da 

obra, conforme a seguinte estrutura: 

 

GÊNERO TÍTULO AUTOR PÁGINA 

Tira Escola de animais Leandro Robles 16 

Diário (Fragmentos) Diário de Anne Frank Anne Frank 23-24 

Poema O constante diálogo Carlos Drummond 146 

 

Após esse levantamento acerca da oferta dos gêneros, analisamos como estes são trabalhados 

nas unidades a partir das atividades propostas para o estudo dos textos.  

O livro é estruturado em três cadernos, intitulados Caderno de Leitura e produção, que possui 

três unidades; Caderno de Práticas de leitura, com uma unidade; e o Caderno de Estudos de língua 
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e linguagem, composto por três unidades. Cada unidade dos cadernos possui entre dois e cinco 

capítulos, e a maioria destes é aberto por um texto motivador das discussões que serão desenvolvidas 

no capítulo. 

No Caderno de leitura e produção, todas as unidades são iniciadas por textos verbais ou não 

verbais que têm relação com o assunto abordado. Divide-se em: Leitura, Produção e Produzindo o 

texto. Ao final há uma Roda de leitura. 

O Caderno de Práticas de leitura, é divido em Leitura e Pesquisa e ação.  

Já no Caderno de Estudos de língua e linguagem os tópicos variam de acordo com o conteúdo 

dos capítulos, sendo padrão apenas a presença de Atividades e, em alguns deles, Pesquisa e ação. 

A partir da catalogação foi possível constatar que o livro apresenta uma grande diversidade 

de gêneros textuais. Ao todo, foram catalogados 144 textos pertencentes a mais de 30 gêneros, que 

circulam nas mais variadas esferas sociais e suportes. 

De maneira geral, percebeu-se que há uma abordagem da leitura que possibilita o 

posicionamento do leitor, uma vez que as atividades propostas focam não apenas na superficialidade 

do texto, mas na sua função e recepção. 

 

2. Fundamentação teórica 

 

2.1 Das concepções de leitura aos pressupostos de ensino 

 

Ler é uma atividade que, apesar de tão presente em nosso dia a dia, é mais complexa do que 

aparenta ser, uma vez que, durante a leitura, ocorrem vários processos que nem sempre são percebidos 

pelo leitor, mas que se estabelecem, mesmo inconscientemente. Por exemplo, apesar do leitor não 

atentar para o fato de que, ao realizar uma dedução com base nas informações que possui, ele está 

realizando inferências, essa estratégia de leitura é utilizada e o auxilia na construção de sentidos. 

As noções de sentido, de sujeito, de língua e de texto, conforme Koch e Elias (2013), se 

relacionam com as concepções de leitura. Na concepção estruturalista, o foco está no texto, e a língua 

é tida como instrumento de comunicação, a partir do qual o leitor tem acesso ao código a ser decifrado 

para que o sentido seja reconhecido. Já na concepção cognitivista, há maior ênfase no papel do 

escritor, uma vez que é incumbida ao leitor a tarefa de captar a ideia do autor. Assim como na primeira 

concepção, nesta o sentido é algo preestabelecido, que deve ser apreendido. Na concepção 

interacionista, o leitor enfim toma vez e voz na leitura e atua de maneira ativa na interpretação do 

texto, uma vez que a língua é tida como instrumento de interação, o texto como o próprio lugar de 

interação, construído concomitantemente com os sujeitos por meio da tríade autor-texto-leitor.  
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Kleiman (2006, p. 25) afirma que “uma concepção de linguagem como interação entre sujeitos 

em sociedade (sociointeracionista) implica uma crença na capacidade dos sujeitos sociais de criar ou 

construir contextos (construcionista), de forma sempre renovada, inovadora”. Isso implica na 

possibilidade de diferentes interpretações/sentidos sobre o mesmo texto, uma vez que diferentes 

sujeitos, portadores de histórias particulares, possuem um conhecimento de mundo que lhes é 

particular, e que interfere na construção de sentidos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (PCNEF) (1998) já 

sugeriam alguns gêneros para o trabalho de leitura de textos escritos, pertencentes às esferas literária, 

de imprensa, de divulgação científica e publicitária, são exemplos, respectivamente, o conto, a charge, 

o verbete e a propaganda. Além disso, são apontados diferentes procedimentos de leitura que podem 

ser utilizados em sala de aula, a depender dos objetivos de leitura. Destacam-se: 

 

* leitura integral: fazer a leitura sequenciada e extensiva de um texto; 

* leitura de revisão: identificar e corrigir, num texto dado, determinadas inadequações em 

relação a um padrão estabelecido; 

* leitura item a item: realizar uma tarefa seguindo comandos que pressupõem uma ordenação 

necessária; (BRASIL, 1998, p. 55) 

 

Percebe-se, portanto, que esses documentos oferecem um norte acerca dos conteúdos de 

ensino e também dos procedimentos que podem ser utilizados. Um documento mais recente, a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) (2018), possui um propósito semelhante e dialoga com os PCN 

(1998), apresentando-se de maneira atualizada e consoante com as pesquisas mais recentes. Além 

disso, esse documento se propõe a unificar o conteúdo de ensino em todas as escolas do país, sejam 

públicas ou privadas. 

A BNCC adota a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, concepção já presente nos 

PCN, e a partir da qual a linguagem é concebida como “uma forma de ação interindividual orientada 

para uma finalidade específica; um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais 

existentes numa sociedade, nos distintos momentos de sua história” (BRASIL, 1998, p. 20). Portanto, 

além do conhecimento de mundo de cada indivíduo, acredita-se que o contexto de produção também 

entra no jogo de construção de sentidos empreendido durante a leitura.  

Segundo a BNCC, cabe à disciplina de Língua Portuguesa “proporcionar aos estudantes 

experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação 

significativa e crítica nas diversas práticas sociais permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita 

e por outras linguagens.” (BRASIL, 2018, p. 63-64) 

No que tange à leitura, especificamente, esse documento aponta que 

O Eixo Leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do 

leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos e de sua 

interpretação, sendo exemplos as leituras para: fruição estética de textos e obras literárias; 

pesquisa e embasamento de trabalhos escolares e acadêmicos; realização de procedimentos; 

conhecimento, discussão e debate sobre temas sociais relevantes; sustentar a reivindicação 
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de algo no contexto de atuação da vida pública; ter mais conhecimento que permita o 

desenvolvimento de projetos pessoais, dentre outras possibilidades. (BRASIL, 2018, p. 67) 

 

Vê-se, portanto, que os textos se apresentam de diversas formas, e são muitos os objetivos 

pelos quais se recorre à leitura, contudo, na escola, muitas vezes esses textos são deslocados de seu 

contexto social e passam por um processo de didatização. Assim, além de compor o universo textual 

do dia a dia (ou não) dos alunos, se apresentam como objetos de ensino.   

 

3. Resultados e discussão 

 

3.1 Atividades de leitura: o que e como ler? 

 

As discussões empreendidas até aqui enfatizam o importante papel ocupado pelo livro didático 

nas escolas de Ensino Básico, especialmente as da rede pública de ensino. Sobre este material, Rojo 

(2008) defende que se faz necessário que sejam ofertados textos das mais variadas esferas de 

circulação, a fim de que as práticas de letramentos sejam ampliadas.  

Além de tomar conhecimento sobre quais textos são ofertados, buscamos averiguar como 

estes são lidos. Para isso, analisaremos algumas atividades propostas para o trabalho com os textos. 

Neste item, serão apresentadas duas amostras de atividades propostas nos cadernos de Leitura e 

produção e Estudos de língua e linguagem, do 6º ano do livro Singular & Plural, de autoria de 

Balthasar, Figueiredo e Goulart (2015). 

 

AMOSTRA 1 

LEITURA E PRODUÇÃO – CAPÍTULO 2: E as coisas não param de mudar! 

 

 Este capítulo detém-se à discussão sobre algumas mudanças ocorridas na adolescência, tal 

como a puberdade. Nele, são propostos alguns textos para leitura, seguidos de atividades. Por fim, é 

abordada a produção do gênero esquete.  

Nesse capítulo, mais da metade dos textos ofertados são diários, a exemplo do que podemos 

observar na figura seguinte: 
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Figura 1 – Recorte do exercício das páginas 36 e 37 do Volume 1 da coleção Singular & Plural, de 

autoria de Balthasar, Figueiredo e Goulart (2015). 

 

A amostra é composta pelo texto que abre o capítulo: uma charge de Rubens Bueno sobre as 

alterações corporais que ocorrem na puberdade. Em seguida, é proposta uma atividade que inicia com 

um diálogo sobre algumas questões que permeiam o texto a ser lido.  

Em seguida, os autores dão continuidade ao tema apresentando a leitura de um trecho do livro 

A agenda de Carol, mas antes há alguns questionamentos de cunho pessoal e de levantamento 

algumas inferências que podem ser estabelecidas a partir do título do livro.  

Na figura a seguir, tem-se outro trecho do livro e uma proposta de atividade para o trabalho 

com os fragmentos.  
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Figura 2 – Recorte do exercício das páginas 38 e 39 do Volume 1 da coleção Singular & Plural, de 

autoria de Balthasar, Figueiredo e Goulart (2015). 

 

As questões da atividade situada após o texto são divididas em Primeiras impressões, em que 

há questões sobre a compreensão do texto e a opinião dos leitores sobre o assunto; e O texto em 

construção, em que são encontradas questões mais voltadas aos conteúdos de linguagem formal e 

informal e o uso de hipérbole e do superlativo. 

A primeira parte da atividade possibilita que o aluno aja com mais autonomia para interagir 

com o texto, enquanto na segunda há um trabalho mais voltado para questões linguísticas a serem 

reconhecidas e retiradas do texto. 

Vejamos a seguir a segunda amostra, extraída do caderno Estudos de língua e linguagem. 

 

AMOSTRA 2 

ESTUDOS DE LÍNGUA E LINGUAGEM – CAPÍTULO 1: Ortografia 

  

Este capítulo detém-se ao estudo da ortografia, com foco na grafia das palavras com r e rr; ão 

e am; s e z; e acentuação das palavras. Inicialmente, apresenta-se uma atividade composta por uma 

crônica de Carlos Heitor Cony, intitulada O bom e o mau, seguida de seis (6) questões, conforme 

apresentamos a seguir: 
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Figura 3 – Recorte do exercício das páginas 266 e 267 do Volume 1 da coleção Singular & Plural, 

de autoria de Balthasar, Figueiredo e Goulart (2015). 

 

Nesse caso, a única menção ao texto é feita pelo pedido de retirada de algumas palavras para 

compor um quadro no caderno. O texto, portanto, foi utilizado como pretexto para trabalhar o 

conteúdo da unidade. 

Com isso, percebe-se que a presença ou não do texto não interfere na atividade, e a 

contextualização e reflexão sobre o texto não acontecem. 

Dando continuidade aos estudos gramaticais propostos neste capítulo, observa-se, na figura a 

seguir, a abordagem do verbo nas formas conjugada e infinitiva. 
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Figura 4 – Recorte do exercício das páginas 268 do Volume 1 da coleção Singular & Plural, de 

autoria de Balthasar, Figueiredo e Goulart (2015). 

  

É curioso observar que não há uma continuidade na abordagem do que vinha sendo feito: 

estudo da grafia das palavras com r e rr; ão e am; s e z; e acentuação das palavras. Os autores 

simplesmente propõem atividades sobre a classe de palavras verbo, rompendo de maneira brusca o 

foco do estudo iniciado na página anterior, e, sem partir de um texto, apenas trabalham algumas 

palavras retiradas do texto da página 266, na forma infinitiva, e propõem uma atividade com 

dicionário. 

 O que fica explícito com a apresentação desse capítulo é que a abordagem gramatical não 

parte do texto, mas ocorre de maneira descontextualizada, ferindo assim às orientações das 

documentações oficiais, a exemplo da BNCC, que postula que as habilidades não devem ser 

“desenvolvidas de forma genérica e descontextualizada, mas por meio da leitura de textos 

pertencentes a gêneros que circulam nos diversos campos de atividade humana.” (BRASIL, 2017, p. 

71) 

 

Considerações Finais 

 

A partir do exposto, conclui-se que o LD analisado proporciona leitura diversa e constante, 

contudo, no que diz respeito à compreensão leitora, em alguns momentos, restringe-se à localização 
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de informações, pouco direcionando o olhar do aluno para o texto, focando em questões puramente 

gramaticais. 

Especificamente, nos capítulos com abordagem gramatical, percebe-se que, por vezes, o texto 

é utilizado de fato como pretexto para o trabalho com o conteúdo abordado. 

Esperamos ter possibilitado a reflexão sobre como vem sendo trabalhado o conteúdo leitura 

nos LD do Ensino Fundamental, bem como apresentado a necessidade de planejamento da prática 

docente, de modo que esta não se restrinja ao LD e à metodologia por ele utilizada para viabilizar a 

formação leitora dos educandos, pois, muitas vezes, o livro não dá conta de uma proposta de leitura 

que busque formar sujeitos críticos e proficientes. 
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1 Introdução 

O processo de aprendizagem é uma área delicada e essencial de se abordar, tendo em vista que é 

por meio da aprendizagem que se tem a particular construção humana, inicialmente, no período da 

infância e, depois, na adolescência.  

O presente artigo aborda a proposta de jogos educacionais como ferramenta para o 

desenvolvimento das habilidades individuais de alunos do Ensino Fundamental II no contexto do 

estudo da língua. E tem como objetivo relatar a experiência de como a didatização de jogos na sala 

de aula pode contribuir na aprendizagem de conteúdos da disciplina de Língua Portuguesa, como 

também na relação professor-aluno e aluno-aluno. Vemos a didatização como a adaptação de algo, 

como o jogo, os gêneros discursivos etc., em ferramentas de ensino a serem trabalhadas em sala de 

aula (BEZERRA, 2003), a fim de que se possa ocorrer o aprendizado de algo determinado de forma 

mais dinâmica, social e interativa possível. 

Selecionamos o jogo porque, tal qual a brincadeira, se configura como uma situação excepcional 

de aprendizagem (VYGOSTKY, 1991). Nestas atividades criam-se condições para que determinados 

conhecimentos possam ser aplicados até ser consolidado o seu aprendizado. Além disso, o jogo pode 

ser uma maneira para atingir o desenvolvimento social, emocional e cognitivo dos alunos. 

________________________ 
*Graduanda em Letras-Língua Portuguesa pela Universidade Federal da Paraíba. 

**Graduanda em Letras-Língua Portuguesa pela Universidade Federal da Paraíba.  

***  Professora Associada I da Universidade Federal da Paraíba - Campus IV do Curso de Letras e atua como professora no Programa 

de Metrado Profissional em Letras (PROFLETRAS ) e no Programa de Mestrado Profissional em Linguística e Ensino da UFPB - 

Campus I. 
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É com bases nesse pensamento que foi proposto uma pesquisa qualitativa com a utilização de 

procedimentos: exploratório, para o entendimento e compreensão da proposta do uso do jogo como 

ferramenta de aprendizagem e sua didatização para o ensino de conteúdos linguísticos; e, por fim, 

aplicativo e expositivo, com a realização do jogo e exposição de resultados alcançados, a médio prazo, 

como essa ferramenta.  

Para tanto, foi elaborando um jogo chamado “Unipalavras”, com um determinado assunto da 

área da Gramática da Língua Portuguesa, a saber:  Formação de palavras compostas por justaposição 

e por aglutinação.  

Os assuntos, que envolvem a Gramática no Ensino Básico, são quase sempre bastante 

complexos para as crianças e os jovens, haja vista serem repletos de regras, nomenclaturas, exceções 

etc. Foi com base nesta perspectiva que ocorreu a reflexão e motivação para criar possibilidades de 

ensino para estes estudantes de forma mais lúdica, dinâmica e leve. Desta forma, levantamos o 

seguinte questionamento: como despertar o interesse dos alunos no processo da formação das palavras 

na Língua Portuguesa por meio de um jogo? 

Para a concretização do objetivo proposto, utilizou-se como principais referentes teóricos Vygotsky 

(1991), Coelho (2000), Rosa (2001), Morales (2011), Correia (2012), Nicolau (2011), entre outros. E 

partir dessas contribuições, percebemos que os jogos podem ser ferramentas didáticas de 

aprendizagem em sala de aula. E para a concretização de nosso trabalho, foi elaborado um jogo, 

denominado de Jogo do Unipalavras, e, depois aplicado em sala de aula no Ensino Fundamental II 

de uma escola do Município de Rio Tinto, que fica localizado no Litoral Norte da Paraíba. Por fim, 

apresentamos resultados, por meio da autoavaliação feita pelos alunos. Destacamos que esta atividade 

pode ser repensada, melhorada e adaptada a outras situações de aprendizagem. 

 

2 As contribuições dos jogos educacionais  

 Antes de tratarmos da metodologia utilizada na elaboração deste jogo de palavras, 

apresentamos inicialmente algumas visões que nos levaram a ver o jogo como uma ferramenta de 

ensino e aprendizagem. Além da constatação de que o jogo facilita o aprendizado, Nicolau (2011) 

destaca o contexto de interação e a própria dinâmica do jogo para a aprendizagem ao afirmar que 

“(...) muitos jogos permitem que conteúdos aparentemente chatos sejam bem aceitos pela motivação 

de métodos interativos (...).” (NICOLAU, 2011, p. 24).  

Assim, podemos citar como uma das justificativas para utilização de jogos educativos, a 

motivação para a aprendizagem e a facilidade no entendimento dos conteúdos, permitindo que o 

aprendizado ocorra de forma lúdica e atraente; além disso, favorecendo a relação professor-aluno, 

aluno-aluno em sala de aula, trazendo, assim, contribuições para o processo de ensino e 

aprendizagem.  
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Não há ensino e aprendizagem sem motivação. A atividade lúdica é motivadora pode levar o 

aluno a experienciar e adquirir o conhecimento de forma prazerosa.  O Professor deve promover 

situações de aprendizagem que motive o aluno   a ter interesse em aprender e adquirir autonomia no 

seu aprendizado e, por fim, que este aprendizado contribua para a formação integral do aluno como 

cidadão. 

Resgatando o sentido dessa palavra que vem do latim movere, e que significa, na sua origem, 

influenciar/direcionar a alguma direção/objetivo.  Quando há motivação em situações de aprendizado, 

os jovens se sentem satisfeitos, atingindo as suas necessidades psicológicas. Esta visão é abordada 

em (MORALES, 1998, p. 53), quando diz que  

 

[…] os alunos têm necessidades, embora não tenham uma consciência clara delas e não as 

expressem, e até presumam não tê-las. Nós, professores, seremos eficazes na medida em que 

levarmos em conta essas necessidades. Essas não podem reduzir-se à necessidade de ser 

aprovado na matéria; é algo mais profundamente humano. […]  

 

 

 Assim, a partir desta citação, percebemos a importância de o docente levar em consideração 

as necessidades e dificuldades dos alunos. O professor, na sua prática, deve estar sempre em busca 

por respostas que venham de encontro com os anseios dos alunos, por alternativas para que o 

aprendizado se dê de forma mais dinâmica e interativa, trazendo contribuições até para a relação do 

próprio professor com o aluno. 

A utilização dos jogos e sua importância já são reconhecidas nos documentos oficiais 

(BRASIL/MEC, 1998) nos quais afirma-se o valor que tem os jogos para o desenvolvimento 

cognitivo dos alunos sobretudo na formação básica, período que o processo de formação começa, em 

meio de brincadeiras, jogos, histórias etc. Essa afirmação pode-se confirmar com o comentário da 

escritora de literaturas infantis Coelho (2000, p.164), quando afirma que aquilo que não divertir, 

emocionar e interessar ao pequeno leitor, não poderá também transmitir-lhe nenhuma experiência 

duradoura ou fecunda. E, depois, na vida adulta, tornando-se um recurso capaz de testar os 

conhecimentos adquiridos no decorrer das aulas, estimular a expressão, a comunicação e a interação 

entre os alunos, como também amplia o campo de aprendizado tornando-os mais ativos e criativos. 

Vale ressaltar que além de utilizar os jogos adaptados para o ensino; é muito favorável ao aprendizado 

dos alunos que os próprios produzam jogos relacionados aos conteúdos dados em sala e, assim, eles 

têm a oportunidade de contribuir com o que aprenderam na aula, sendo também condutores neste 

processo. 

A partir das necessidades de crianças e dos jovens de hoje, devemos partir para uma educação 

onde o objetivo geral seja um ensino e aprendizado intencional entre aluno e aluno e aluno e professor, 

cuja ações deste sejam ensinar o que quer ensinar e o aluno, aprendendo de forma verdadeiramente 
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ativa. Exatamente por esta perspectiva, que é importante apoiar a autonomia do aluno, assim como 

Morales (2011), que acredita em um ensino com uma margem de liberdade, sem pressão criando um 

domínio afetivo como objetivo: 

[…] É na sala de aula e nas tarefas derivadas da aula que os alunos gastam seu tempo 

e suas energias. Podem aprender a colaborar, a respeitar-se entre si quando trabalham 

em grupo ou em projetos cooperativos; podem aprender a apreciar outras culturas, a 

desenvolver-se bem na sociedade, a comunicar-se de maneira competente; podem 

aprender a pensar… […] (MORALES, 2011. p. 58) 
 

Rosa (2001) corrobora com Morales quando expõe que é necessário levar os alunos de forma 

dinâmica e divertida ao conhecimento, emancipando-os como sujeitos sociais em aprendizagem, bem 

como importância de se estabelecer uma relação recíproca de conhecimento e afetividade que o jogo 

e a brincadeira promovem. Neste sentido: 

[…] o brincar, aqui, não será tratado como “estratégia de ensino” ou como “recurso” 

facilitador da aprendizagem, mas muito mais como possibilidade de abertura de um 

campo onde os aspectos da subjetividade de encontrar com os elementos da realidade 

externa para possibilitar uma experiência criativa com o conhecimento […] (ROSA, 

2001, p. 20) 
 

Mas também como uma forma de desenvolver competências que permitam ao aluno lidar com 

o conhecimentos escolarizados como algo palpável e que possa ser compreendido e assimilado; 

ressaltando-se que, para isso,  as práticas planejadas e usadas pelo professor devem conduzir ao 

conhecimento almejado e este deve estar ligado ao modelo ou jogo didático utilizado, ou seja, que 

jogo venha como facilitador de aprendizado e não seja visto como apenas uma atividade para 

diversão.  

Pedro Morales (2011) aponta condutas motivadoras para uma motivação eficaz dos alunos 

nas práticas de atividades em sala de aula e que podem ser adaptadas e usadas na elaboração e prática 

de atividades com jogos em sala de aula, a saber: dar orientação; mostrar entusiasmo; propor 

alternativas para a escolha dos alunos; elogio sincero; reforço do êxito; estimular a ação, a 

curiosidade e o interesse; centrar a atenção; mostrar a relevância do que se estuda; e, por fim, criar 

um clima de confiança e satisfação antes, durante e depois da atividade.  

Por meio dessas condutas motivadoras e da ação cooperativa e interativa o jogo pode despertar 

no aluno o interesse pelo conhecimento que está sendo estudado. A motivação para o estudo por meio 

do jogo é uma boa estratégia para que a aprendizagem ocorra de forma efetiva. As situações lúdicas 

e interativas mobilizam esquemas mentais, desenvolve a cognição, a socialização e a criatividade. 

Após esta explicação teórica na qual se destaca a importância da didatização do jogo, como 

ferramenta para motivar os alunos para a aprendizagem, apresentamos a seguir a proposta do jogo 

elaborado para trabalhar a Formação de Palavras na Língua Portuguesa. 
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3 Metodologia: proposta e aplicação 

 

 A proposta do jogo surgiu a partir das aulas da disciplina de Morfologia da Língua Portuguesa, 

do Curso de Letras da Universidade Federal da Paraíba/Campus IV, com o intuito inicial de 

desenvolver uma proposta lúdica para diversificar o ensino da língua e, em seguida, aplicá-la em sala 

de aula.  

Na disciplina de Morfologia estuda-se a formação da palavra. Na própria palavra morfologia 

visualiza-se facilmente a sua formação:  morfo=forma e logia=estudo. Esta palavra foi usada 

inicialmente na área da Biologia e passou a ter grande espaço na área da Linguística com os estudos 

do estruturalista, norte-americano Bloomfield.  

Por meio dos estudos estruturalistas, foi dada uma atenção maior a estrutura e a formação das 

palavras, e, desde então, a Morfologia vem sendo um dos focos dos estudos linguísticos. Foi a partir 

dos estudos desenvolvidos  por Bloomfield que linguistas, como Câmara Júnior (1968), Kehdi (1992), 

dentre outros, que se aprofundaram em diversas ramificações da área e se debruçou sobre a 

composição  que é um processo de formação de palavras que se forma a partir da junção de morfemas 

lexicais construindo uma nova palavra com um novo significado como por exemplo a palavra: 

webséries, que são séries televisivas exibidas na internet.  

Tratando do processo de formação de palavras, grosso modo, temos a composição, que seria a 

junção dos morfemas lexicais, vistas de duas formas: por justaposição e aglutinação. Na justaposição 

acontece a união de dois ou mais morfemas lexicais que não alteram seus elementos fonológicos, 

como em guarda-chuva, saca-rolhas. Entretanto, na aglutinação, acontece a junção dos morfemas 

lexicais, mas um dos elementos fonológicos perde a sua autonomia, podemos ver nos seguintes 

exemplos: pernalta e vinagre. 

Esse assunto da disciplina Morfologia foi o selecionado para a elaboração do jogo e sua aplicação, 

que ocorreu em uma escola pública do Município de Rio Tinto- PB, com alunos do sétimo ano, de 

ambos os sexos, na faixa etária de 12 a 13 anos de idade. 

Inicialmente, foi apresentado aos alunos o assunto do jogo, no caso, como se formam as palavras 

na Língua Portuguesa e, em seguida, foi feito uma revisão, retirando todas as dúvidas para que 

colocassem em prática os conhecimentos adquiridos, em interação com os colegas e professor, por 

meio do Jogo do Unipalavras (Figura 1 e 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Jogo do Unipalavras 
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Fonte: As autoras (2019) 

 

 

   

Figura 2: Cartas e outros acessórios do jogo 

 

   

Fonte: As autoras (2019) 

 

Além da confecção do jogo, feito com cartolina e imagens coletadas da internet, foi elaborado 

também as regras do jogo, apresentadas a seguir com todas as orientações para que o jogo se realize. 

 

Regras do jogo do Unipalavras 

 

1º O objetivo inicial do Jogo do Unipalavras é compreender o conteúdo “Composição das 

palavras: justaposição e aglutinação”. 

2º total de jogadores: 3 

3º O jogo necessita de um mediador, no qual irá explicar brevemente sobre o assunto que 

servirá de base para o desenrolar do jogo, no qual é o processo de formação de palavras 

(justaposição e aglutinação). 
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4º Os jogadores deverão jogar o dado e o número maior iniciará o jogo. 

5º O mediador deverá ter total controle sobre as cartas, e quem irá ler as perguntas, as 

recompensas e penitências. 

6º Assim que o jogo começar, o mediador fará a pergunta para o jogador, caso ele acerte, irá 

realizar o que diz na recompensa, caso erre, terá que cumprir a penalidade.  

7º Entre as cartas, contém algumas são surpresas e podem trazer boas notícias ou ruins, na 

qual os jogadores deverão cumpri-las. 

8º Vence aquele que acertar o máximo de perguntas, passar por todas as letras do alfabeto e 

chegar ao destino final 

 

 Um aspecto relevante de nossa pesquisa foi mostrar a viabilidade do jogo em sala de aula à 

medida que este se tornar uma ferramenta nas mãos do aluno de aprendizagem em situação real de 

uso. Destacamos mais uma vez que jogo está sendo empregado em sala não apenas como diversão, 

mas como ferramenta de ensino e que tal instrumento venha com o objetivo de acrescentar na 

compreensão dos conteúdos, e que cabe ao professor o papel de organizar todas etapas desde o 

planejamento do jogo até após a sua execução. Não deixar a aula apenas a mercê do jogo, no sentido 

de que eles percebam a ligação do jogo com o assunto estudado e tire o melhor proveito deste 

momento, como um recurso facilitador de aprendizado e não seja visto como apenas uma atividade 

para diversão. 

 

4 Resultados e discussão da aplicação 

Como já dito, a aplicação do jogo ocorreu em uma escola com alunos do sétimo ano, com nível 

de maturidade que permite ver e compreender a formação das palavras e seus significados. 

A turma mostrou-se receptiva e acolhedora quando foi proposta a aplicação do jogo com objetivo 

de aprender um conteúdo de disciplina de Língua Portuguesa.  Notou-se um grande interesse da turma 

em participar daquela prática, explicadas a eles, visto ser o jogo, algo que foge do tradicionalismo 

das aulas e por ser algo que eles não estavam habituados, ou seja, jogar em sala de aula; isso despertou 

bastante entusiasmo e tornou-os motivados para a atividade escolar. 

Antes mesmo de iniciar o jogo, os alunos demonstraram disposição e curiosidade no que lhes era 

apresentado. Em todos os momentos eram encorajadas a participar e foram bastante colaborativas. 

Por meio dessa atividade desenvolvida com os alunos foi observada a importância de inovar nas 

propostas pedagógicas com base nas necessidades e gostos dos alunos, para que o processo de ensino 

se torne mais atrativo e menos entediante, para aproximar mais todos os envolvidos no aprendizado 

que se fazia necessário sobre a Formação das palavras. Tal contratação é atestada por Dalmolin; 

Piovani (2014, p. 8), quando afirmam que 

 

(...) os jogos educativos com finalidades pedagógicas revelam a sua importância, 

pois promovem situações de ensino aprendizagem e aumentam a construção do 

conhecimento, introduzindo atividades lúdicas e prazerosas, desenvolvendo a 

capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora. A estimulação, a variedade, o 
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interesse, a concentração e a motivação são igualmente proporcionadas pela situação 

lúdica.   

 

 O professor deve estar aberto, durante o processo de execução do jogo, a tirar possíveis 

dúvidas no que se refere a execução do jogo e quanto ao assunto abordado nele. Deve ser ele também 

o mediador em momentos de conflitos; enfim, subsidiando na compreensão, apropriação e execução 

do jogo pelos alunos. 

 No momento da execução do Jogo do Unipalavras (Figura 3), a cada acerto dos participantes, 

havia comemoração de todos. Ao chegar no final do jogo, constatou-se que os alunos, em sua maioria, 

assimilaram o conteúdo abordado. Para tal constatação, foi aplicado um questionário aos 11 alunos 

que participaram do jogo, com questões sobre a atividade e a abordagem de assunto Formação de 

Palavras de uma forma diferenciada, como também sobre a sua desenvoltura no momento de 

aplicação (Tabela 01). 

 

Figura 3: Momento de aplicação do jogo 

                               

 
Fonte: As autoras (2019) 

 

 

 

Tabela 1: Respostas dos alunos 

 

DURANTE A ATIVIDADE SIM MAIS OU 

MENOS 
NÃO 

1. Participei com interesse? 11 0 0 

2. Compreendi a diferença entre justaposição e aglutinação? 10 1 0 

3 O Jogo do Unipalavras facilitou o seu entendimento do 

assunto? 

11 0 0 
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 Antes mesmo da atividade, foi solicitado aos estudantes que respondessem se eles gostariam 

que os professores utilizassem a ferramenta de jogos na sala de aula e todos responderam que sim, 

uma vez que “aprenderiam brincando” e “gostam de jogos e seria divertido” (palavras deles). Com 

isso, constata-se mais uma vez que a ludicidade é mais uma ferramenta à disposição do professor para 

levar seus alunos a entenderem os conteúdos e ao mesmo tempo estimular a relação intrínseca entre 

discentes e docente que compõe o âmbito escolar. Desta forma, vemos o jogo como uma ferramenta 

que pode ser didatizada e preencher lacunas deixadas pelo processo de transmissão-recepção de 

conhecimentos de forma tradicional, um novo processo ensino interativo e dinâmico de 

aprendizagem. 

 Acreditamos que as pesquisas realizadas sobre jogos educativos podem mudar a visão de 

professores que insistem em se fechar para novos métodos de ensino, onde o lúdico e o contato mais 

concreto com os conteúdos abordados favorecem o desenvolvimento dos alunos nas aulas. Nesta 

prática realizada, vimos a empolgação dos alunos ao serem desafiados no jogo e a constante 

solicitação deles para por outros jogos. Assim, vimos que a escola deve abrir as portas para aquilo 

que envolve o aluno, que o empolga, e o jogo é uma dessas atividades pedagógicas inovadoras que 

podem ser útil no ensino, conduzindo os alunos da nossa escola a aprendizagem de assuntos como a 

Formação de Palavras. 

 

5 Considerações Finais 

 

Apesar de a proposta ter sido realizada em um momento único, houve um imenso aproveitamento 

dos alunos em relação ao assunto tratado e aplicado  por meio do jogo e, consequentemente, uma 

interação ativa e participativa de professor com aluno e aluno com aluno, que além de despertarem 

para o assunto estudado, também foram estimulados em diversas capacidades, como a paciência e a 

empatia.  

Desse modo, a partir dos resultados, percebe-se que o aprendizado de forma lúdica e diferenciada 

causa um impacto positivo no processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista que os alunos 

entram em uma atmosfera de comunicação, interação e divertimento durante a atividade, ao mesmo 

tempo em que exercitam seus conhecimentos acerca do assunto. 

Por meio dessas práticas de didatização incluindo a mediação didática, fizemos um exercício 

muito importante para a nossa formação enquanto alunas do Curso de Letras que foi a transformação 

de conhecimento científico em conhecimento escolar por meio da didatização de um assunto em um 

jogo interativo. 

Assim, o professor não deveria utilizar apenas o material disponível no livro didático. Ele pode 

surpreender seus alunos com jogos por ele criado sobre o assunto de sua disciplina, aplicando uma 
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didática interativa, motivante e participantes sem perder seus objetivos e suas metas e pode, ainda, 

levar os alunos a criarem jogos para revisarem os conteúdos e exercitarem o que foi visto em sala de 

aula. Concluimos, por fim que, há espaço para o jogo na sala de aula, basta criatividade e 

disponibilidade. 
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Introdução 

O presente trabalho aborda um relato de experiência da personificação do ensino-

aprendizagem, em que o aluno torna-se autônomo, diferentemente do que se costuma ver no âmbito 

educacional com o ensino tradicional e passa a ser considerado o centro do processo de aprendizagem. 

O objetivo deste trabalho é relatar o espaço da sala de aula diferenciado, permitindo o diálogo entre 

os que estão envolvidos no processo, visto que, desta forma, é possível facilitar a observação das 

dificuldades e habilidades dos alunos durante as aulas. Com base nesta perspectiva, foi proposto uma 

pesquisa de abordagem qualitativa e experimentos exploratórios vivenciados no projeto de extensão 

da Universidade Federal da Paraíba, Campus IV, Universidade em debate: práticas de leitura e de 

produção de textos com foco no ENEM. 

Para tais fins, utilizamos como principais referenciais teóricos Bacich (2015), Trevisani 

(2015), Oliveira (2015), Moran (2015), entre outros, como Barreto (2011), os quais afirmam que 

introduzir nas escolas as várias mídias, linguagens e os textos que envolvem o meio digital não é o 

suficiente para gerar uma formação adequada com leituras plurais e para a formação de um ensino-

aprendizagem, em que aluno seja o protagonista deste processo, reduzindo as limitações entre as 

leituras e as ações desenvolvidas dentro e fora do ambiente escolar. 

            O processo de aprendizagem teve/tem como tendência pedagógica a Pedagogia 
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Tradicional, que teve seu início no século XIX, seguindo paradigmas do Iluminismo, uma vez que é 

considerado o início da Revolução Científica, buscando o progresso da vida política e intelectual. 

Alguns dos importantes iluministas notáveis que contribuíram para esse movimento intelectual e 

filosófico foram Benjamin Franklin, Jean-Jacques Rousseau, Voltarie, entre outros.  

A partir da visão Iluminista, surge a doutrina Pedagógica Liberal que, diferentemente do que 

sua nomenclatura sugere, essa doutrina que ganha espaço após o surgimento do capitalismo aponta a 

liberdade de escolha para os interesses individuais na sociedade, porém, com base na propriedade 

privada, nos meios de produção, dividindo consequentemente a sociedade em classes. A pedagogia 

liberal vê o indivíduo/aluno apenas com a função do seu papel social no seu desempenho, sem 

considerar as aptidões. Segundo Libâneo (1992), A educação brasileira, pelo menos nos últimos 

cinquenta anos, tem sido marcada pelas tendências liberais, nas suas formas ora conservadora, ora 

renovada. Evidentemente tais tendências se manifestam, concretamente, nas práticas escolares e no 

ideário pedagógico de muitos professores, ainda que estes não se deem conta dessa influência. Esta 

afirmação de Libâneo (1992), cujo ano está em destaque, ainda é um comentário atual sobre a 

doutrinação no país, deixando claro o quanto é difícil se desvincular totalmente deste tipo de ensino, 

pois já está enraizado na sociedade, entretanto, não é impossível.  

O Ensino Tradicional parte da doutrina Pedagógica Liberal, que tem a sua principal ideia um 

ensino que busca “recursos humanos”, e torna-se o método mais predominante no país até os dias 

atuais. A tendência liberal tradicional continua presente no ensino, além de suas características 

marcantes como o papel da escola visando à preparação do indivíduo intelectualmente e moralmente 

para assumir apenas um papel na sociedade. Os conteúdos de ensino excluem/separam as vivências 

dos discentes, das realidades sociais. Os métodos utilizados são baseados na exposição verbal/oral, 

com predominância em exercícios de repetição de conceitos e fórmulas. O docente é considerado a 

principal autoridade, o que muitas das vezes tira o direito do discente de expor ideias e sugestões. O 

ensino tradicional surge com um estilo de educação rígida, padronizada, em que o professor é o 

principal dono do saber e do conhecimento, exaltando apenas os conteúdos a serem trabalhados, 

tornando os alunos como meros receptores do conhecimento, o que crítica Paulo Freire (1970): “[…] 

transformar os alunos em objetos receptores é uma tentativa de controlar o pensamento e a ação, leva 

homens mulheres a ajustarem-se ao mundo e inibe o seu poder criativo […] (FREIRE, 1970, p. 77). 

Atualmente, este método de ensino é bombardeado por críticas, porém deve-se levar em 

consideração a importância dos paradigmas do ensino tradicional para o surgimento de  

subsequentes teorias. Mesmo que por muitos ângulos o ensino tradicional seja rude, ele 

consequentemente tornou a sociedade com um fortalecimento de caráter humano maior, uma base de 

concentração, etc. Segundo Saleti Hartmann (2008), na época da Educação Tradicional, havia mais 

“respeito mútuo”. 
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Sobre esses pontos apresentados entre o tradicionalismo e as novas correntes de ensino, 

Saviani (1981) apresenta contradições que existem no sistema educacional do Brasil. 

"Os professores têm na cabeça o movimento e os princípios da escola nova. A 

realidade, porém, não oferece aos professores condições para instaurar a escola nova, 

porque a realidade em que atuam é tradicional. (...) Mas o drama do professor não 

termina, aí. A essa contradição se acrescenta uma outra: além de constatar que as 

condições concretas não correspondem à sua crença, o professor se vê pressionado 

pela pedagogia oficial que prega a racionalidade e produtividade do sistema e do seu 

trabalho, isto é, ênfase, nos meios (tecnicismo).(...) Ai o quadro contraditório em que 

se encontra o professor: sua cabeça é escolanovista a realidade é tradicional;"(...) 

rejeita o tecnicismo porque sente-se violentado pela ideologia oficial; não aceita a 

linha crítica porque não quer receber a denominação de agente repressor” 

(SAVIANI, 1981, p.65). 

 

O presente trabalho está estruturado apresentando o início das práticas pedagógicas através 

do ensino tradicional e as teorias que vieram posteriormente. Será discutido também a prática do 

ensino híbrido com seus conceitos e características, junto com suas contribuições no processo de 

ensino-aprendizagem para o docente e discente. Além da análise das produções textuais dos 

participantes do projeto e seus respectivos resultados para a busca de um novo estilo de ensino que 

trate o aluno como o indivíduo protagonista no ambiente educacional, levando em consideração suas 

habilidades e limitações. 

 

2. Ensino Híbrido: conceito e características  

          A metodologia educacional do Ensino Híbrido é justamente a união do ensino presencial com 

o ensino on-line, visando à personalização do ensino, com o intuito de aprimorar o ensino-

aprendizagem dos educandos. Com os avanços tecnológicos na sociedade, e a necessidade de inclusão 

da educação aos meios digitais, o Ensino Híbrido tornou-se uma excelente possibilidade de integrar 

os alunos a novas experiências com as tecnologias e à educação, tornando o estudante como o centro 

nas atividades desenvolvidas pelos professores. Dessa forma, o Ensino Híbrido é conceituado da 

seguinte maneira: 

Híbrido significa misturado, mesclado, blended. A educação sempre foi misturada, 

híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades,  

 

metodologias, públicos. Esse processo, agora, com a mobilidade e a conectividade, 

é muito mais perceptível, amplo e profundo: é um ecossistema mais aberto e criativo. 

Podemos ensinar e aprender de inúmeras formas, em todos os momentos, em 

múltiplos espaços. Híbrido é um conceito rico, apropriado e complicado. Tudo pode 

ser misturado, combinado, e podemos, com os mesmos ingredientes, preparar 

diversos “pratos”, com sabores muito diferentes (MORAN; BACICH, 2015, p. 22). 

 

          Segundo Moran e Bacich (2015), O Ensino Híbrido é a junção de diversos métodos 

educacionais que forneça aos alunos, de forma dinâmica e atualizada, meios de adquirir novos 

aprendizados através da combinação de várias experiências. Aliás, Christensen, Horn e Staker (2013) 
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conceituam o ensino híbrido como “[...] um programa de educação formal no qual um aluno aprende, 

pelo menos em parte, por meio do ensino online. O estudante tem algum controle sobre pelo menos 

um dos seguintes elementos: tempo, lugar, modo e/ou ritmo do estudo. ” 

          O Ensino Híbrido possui os modelos sustentados, os quais estão relacionados aos métodos que 

contém mais proximidade com o atual modelo de educação, e eles são: o Modelo Rotacional que 

subdividem em Rotação por estação, Laboratório rotacional, Sala de aula invertida. Já os modelos 

disruptivos, são as modalidades que rompem totalmente com o modelo atual de educação, pois 

seguem trajetórias distintas, a qual necessitaria de uma drástica mudança para aplicar esses modelos. 

Por causa desses motivos, são poucos utilizados na nossa realidade, e eles são: Modelo Flex, Modelo 

à lá carte, Modelo virtual aprimorado e Rotação individual. 

          O foco neste presente estudo serão os modelos sustentados, os quais foram aplicados no projeto 

de extensão Universidade em Debate, uma vez que os modelos disruptivos são inviáveis devido às 

suas discrepâncias com a educação vigente. Dessa maneira, os modelos sustentados são os mais 

aplicados nas salas de aulas, assim, a modalidade rotacional possibilita aos estudantes intercalarem 

momentos das atividades – com o roteiro fixo criado pelo conjunto dos alunos com o professor –, e 

essas atividades podem integrar produções textuais, leituras, debates em grupos pequenos ou a turma 

inteira, tutoria e entre outras atividades, as quais envolvam também atividades online. No Rotacional 

contém possibilidades de aplicação de submodelos rotacionais: 

O modelo de Rotação por Estações - ou o que alguns chamam de Rotação de Turmas 

ou Rotação em Classe - é aquele no qual os alunos revezam dentro do ambiente de 

uma sala de aula.    

O modelo de Laboratório Rotacional é aquele no qual a rotação ocorre entre  

 

a sala de aula e um laboratório de aprendizado para o ensino online.  

O modelo de Sala de Aula Invertida é aquele no qual a rotação ocorre entre a prática 

supervisionada presencial pelo professor (ou trabalhos) na escola e na residência ou 

outra localidade fora da escola. [Bacich, Tanzi Neto e Trevisani, 2015, p. 43]. 

 

          No modelo de Rotação por estações, o docente irá dividir a sala de aula em diversos espaços – 

o recomendável que seja entre três e no máximo cinco –, denominados por estações, no qual o 

professor planejará diferentes atividades – uma sendo obrigatoriamente online – que sejam 

independentes entre si, sendo elas em grupos ou individuais, que contemplem os objetivos específicos 

formulados pelo docente. E essas atividades deverão ser realizadas aproximadamente em um mesmo 

período de tempo, e todos os educandos precisarão passar por todas as estações e cumprir os 

exercícios. 

          No modelo de Laboratório rotacional, também há a necessidade de um tempo determinado para 

cada estação, entretanto, apenas utiliza dois espaços: o computacional – no qual os alunos terão acesso 

às tecnologias para realizar as atividades online – e a própria sala de aula dos alunos. 
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          E o modelo de Sala de aula invertida permite que o aluno escolha como e onde estudar, pois as 

aulas podem ocorrer através de vídeos, aulas interativas e entre outros meios, o qual possibilitará o 

aluno acompanhar as aulas em casa ou na sala de sala, que irá depender dos objetivos do professor.  

           Dessa maneira, podemos notar que o Ensino Hibrido traz consigo características próprias e 

uma visão transformadora da educação, que envolvem os seguintes aspectos: o educando como o 

protagonista do ensino e autônomo para decidir o seu ritmo, lugar e modo de estudo; o professor passa 

de “detentor do conhecimento” para o intermediador do conhecimento entre seus alunos; desenvolve 

a compreensão das diferentes formas de aprendizagem dos alunos, e que cada um possui habilidades 

e dificuldades distintas; a personalização de atividades diferentes e dinâmicas para atender as 

necessidades dos educandos, as quais englobem as tecnologias como aliadas do ensino-

aprendizagem; redescobrir novos espaços que permitam a interação, e facilite a transmissão de 

conhecimentos; união da instituição e dos professores para implementação do Ensino Híbrido na 

escola com o intuito de aprimorar o ensino-aprendizagem. 

 

2.1 Contribuições do Ensino Híbrido no processo de aprendizagem para o docente e discente 
 

         Segundo Oliveira (2015), um dos grandes empecilhos que impede a educação avançar é a 

ausência de um ambiente proveitoso que auxilie no desenvolvimento dos discentes, pois ainda 

estamos estacionados na perspectiva do ensino tradicional, e não conseguimos visualizar novos meios 

educacionais que contribuam para a formação dos alunos. 

          Entretanto, o Ensino Híbrido mostra possibilidades de modificar esse ensino saturado, e 

transformá-lo em uma educação eficaz e cativante. Primeiramente, a visão do professor é remodelada 

devido aos seus planejamentos escolares e seu posicionamento no âmbito escolar, já que antes a figura 

do docente era vista como “o todo detentor do conhecimento”, nas quais as aulas ocorriam através do 

método expositivo, conteudista e as atividades planejadas eram monótonas. 

          Já com o Ensino Híbrido, o professor utiliza diversos artifícios – incluindo a tecnologia – em 

suas aulas com a pretensão de torná-las dinâmicas e interativas; e as atividades são personalizadas e 

diversificadas – com leituras, produções textuais, debate em grupo, entre outros – que serão oferecidas 

aos alunos de acordo com suas dificuldades, com o intuito de atender as necessidades específicas de 

cada educando, e o professor passa atuar como mediador do conhecimento entre os seus educandos, 

permitindo a interação e diálogo durante as realizações das aulas.  

          Segundo Marques (2007, p. 4), “o professor deve proporcionar aos alunos a oportunidade de 

aumentarem as suas competências e conhecimento, partindo daquilo que eles já sabem, levando-os a 

interagir com outros alunos em processos de uma aprendizagem cooperativa”, ou seja, a elaboração 

de atividades dinâmicas entre os alunos, permite o desenvolvimento e descobertas de novas 
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habilidades antes desconhecidas, dessa forma, o docente necessita desenvolver atividades que 

promova interação entre seus alunos. 

          Através dos estímulos proporcionados pelo Ensino Híbrido, o aluno passa de passivo – apenas 

recebe as informações – e torna-se autônomo diante da aprendizagem. Nesse momento, de acordo 

com Morales (2008, p. 53), “os alunos têm necessidades, embora não tenham uma consciência clara 

delas e não as expressem, e até presumam não tê-las. Nós, professores, seremos eficazes na medida 

em que levarmos em conta essas necessidades”. Dessa maneira, o professor será o orientador em 

relação aos conteúdos que serão ensinados, mas será o educando que irá escolher o seu ritmo de 

estudos, onde estudará – em casa, na sala de aula, biblioteca,  

entre outros – e como irá realizar as atividades elaboradas pelo docente. Dessa forma, permitirá que 

o aluno busque os melhores métodos de estudo e a elaboração de cronogramas que coincidem com 

seu próprio modo de estudar, e principalmente, auxiliem em sua aprendizagem. 

           A aplicação das tecnologias na educação contém um papel fundamental no processo de ensino-

aprendizagem. Segundo Coll, Mauri e Onrubia (2010, p. 67-68), “a utilização combinada das 

tecnologias multimídia e da Internet torna possível aprender praticamente em qualquer cenário”. Ou 

seja, com o dinamismo dos recursos tecnológicos em conjunto das atividades online, possibilitaram 

explorar espaços que proporcionem aos discentes e docentes meios de aperfeiçoarem juntos o ensino-

aprendizagem, desde que a comunidade escolar esteja disposta a aplicar o Ensino Híbrido em sua 

instituição acadêmica. 

 

3. Relato da aplicação do Ensino Híbrido no projeto de extensão Universidade em Debate 

 

       No projeto de extensão Universidade em debate: práticas de leitura e de produção de textos 

com foco no ENEM, desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba, Campus IV, no ano de 2018, 

utilizou-se a metodologia do Ensino Híbrido em suas oficinas de produção de texto dissertativo 

argumentativo, visando ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O modelo adotado e aplicado 

no projeto de extensão foi o Modelo Rotacional por Estações. 

       As oficinas de produção textual mesclavam o ensino tradicional – através da aula expositiva 

que explicavam o conteúdo que seria agenciado para alcançarmos os objetivos delineados para a 

oficina específica – com o ensino híbrido – a qual estava relacionada às rotações que elaboravam 

como um meio de fixação do conteúdo explanado. Iniciavam as oficinas, apresentando o objetivo que 

seria contemplado na aula, e assim, faziam a introdução da temática através da aula expositiva com 

auxílio do data show, em sequência, organizavam as cadeiras para darmos início as rotações. 

       Em referência às rotações inclusas no modelo selecionado do Ensino Híbrido, definimos que 

fossem realizadas três rotações, as quais seriam responsáveis pelas atividades de fixação que 

envolvessem leituras, estudo dirigido, jogos didáticos, entre outras – que eram definidas de acordo 
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com os objetivos propostos para cada oficina –, sendo que uma delas deveria conter obrigatoriamente 

uma atividade online. O tempo determinado para cada estação era de 15 minutos, o qual seria 

controlado pelos voluntários. Após o término do tempo estimado, os alunos mudavam de estação para 

estudar novos conteúdos conforme as orientações dos voluntários responsáveis pelas rotações. 

       Na elaboração da atividade online, utilizamos como suporte uma ferramenta chamada Google 

Formulários ou Google forms, para realizarmos um quiz online com o intuito de auxiliar na aquisição 

do conhecimento dos participantes. Esse suporte tecnológico, Google Formulários, funcionava da 

seguinte forma: inicialmente precisávamos que os celulares e notebooks estivessem com acesso à 

internet, em seguida, enviávamos o link da atividade online através do aplicativo chamado WhatsApp. 

Quando os estudantes concluíam o exercício, o Google Forms emitia uma notificação para o e-mail 

do extensionista cadastrado, mostrando os resultados do questionário realizados por cada aluno, 

possibilitando analisarmos o desempenho dos discentes.  

       Quanto à personalização do ensino, cada voluntário era responsável por dois ou três 

participantes, os quais orientamos com o intuito de aperfeiçoar as redações através do feedback, que 

possibilitavam aos discentes reescreverem os textos de acordo com as nossas instruções. Visto que 

cada participante continha habilidades e necessidades distintas, cabia a nós – os voluntários – 

buscarmos meios de personalizar as atividades que auxiliassem os participantes na produção textual 

e na seleção dos mecanismos linguístico-discursivos. 

 

4. Análise das produções textuais dos participantes do projeto e seus respectivos resultados 

 

Esta análise tem como foco as produções textuais elaboradas no Projeto de Extensão, 

Universidade em debate: práticas de leitura e de produção de textos com foco no ENEM, cujo 

objetivo é atender estudantes de escolas públicas do Vale de Mamanguape com vistas à elaboração 

de produções textuais utilizando metodologias do Ensino híbrido, especificamente para a redação, 

seguindo o modelo prescrito pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), utilizando métodos de 

avaliação desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, o INEP.  

O exame cobra do participante uma produção de texto em prosa, do tipo dissertativo-

argumentativo sobre temas que envolvem ordem social, científica, cultural ou política, de acordo com 

a Cartilha do Enem 2018. O desempenho dos participantes são avaliados de acordo com os critérios 

atribuídos pelo INEP, as cinco competências. Tais competências exigem dos candidatos:  

Competência 1: Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa; 

Competência 2: Compreender a proposta de redação argumentando através de informações do seu 

conhecimento de mundo, respeitando a estrutura do texto dissertativo-argumentativo em prosa; 
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Competência 3: A coerência e plausibilidade também é avaliada na elaboração do texto; 

Competência 4: A utilização de recursos linguísticos é importante e é cobrada como um dos critérios 

para uma melhor organização do texto; 

Competência 5: Por fim, é elaborado uma proposta de intervenção detalhada, que envolva o tema e 

que esteja vinculado ao que foi discutido na dissertação. 

De acordo com os critérios de avaliação impostas pelo Enem, o presente trabalho avaliou duas 

redações, a primeira e a última produção de cada seis alunos, somando doze produções textuais, das 

quais os discentes participantes do projeto de extensão produziram, sendo escolhidas para 

acompanhar o desempenho e a evolução adquirida com base na metodologia utilizada, o ensino 

híbrido. 

Segue trechos de duas dissertações-argumentativas produzidas pelo Aluno A, que assim será 

denominado para preservar a identidade do discente. O primeiro trecho da conclusão elaborada pelo 

mesmo foi feita na primeira produção textual realizada no projeto de extensão: 

“Sendo assim cabe ao Ministério da Educação desenvolver palestras nas escolas, orientando a 

importância de não praticar bullying virtual e os danos a saúde causados por quem pratica em quem 

sofre. 

Dessa forma o cyberbullying será combatidos.” [Aluno A, 2018] 

Segundo trecho, conclusão elaborada pelo Aluno A em sua última produção textual no projeto 

de extensão Universidade em debate: práticas de leitura e de produção de textos com foco no ENEM: 

“Sugere-se que, escolas façam reunião com os pais e alunos para discutirem sobre o assunto […], 

além de sessões de terapia duas vezes por semana em todas as redes de ensino. Cabe ao Ministério 

da Educação criar programas e campanhas de incentivo contra tudo e  

 

 

qualquer ataque virtual nas instituições de ensino. Sendo assim, estaremos impedindo e combatendo 

o cyberbullying nas escolas. ” [Aluno A, 2018] 

De acordo com os trechos apresentados, fica nítido a evolução do Aluno A, haja vista que o 

mesmo em sua primeira produção não tinha conhecimento da estrutura exigida, tendo em vista que 

apresenta dois parágrafos de conclusão, produz uma argumentação e uma proposta de intervenção 

vaga, relacionada apenas ao assunto. No segundo trecho, é produzida uma dissertação-argumentativa 

mais consistente, com agente interventor e com uma qualidade argumentativa mais aprimorada. 

Ao analisar e corrigir todas as doze redações produzidas no projeto, foi feito um percentual 

com as notas entre a primeira e a última dissertação dos alunos, utilizando os mesmos critérios do 

INEP com base nas cinco competências, cada uma valendo duzentos pontos, somando no total mil 

pontos. 
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Figura 1: Percentual de progresso dos alunos 

 

Fonte: Os autores (2019). 

O percentual exposto acima foi feito atribuindo a nota na primeira e última produção de cada 

aluno e elaborando o percentual de crescimento entre as duas notas. Dessa forma, pode ser visto que 

nenhum dos seis alunos tiveram um percentual negativo, chegando a ter um progresso de 31,5%. Vale 

ressaltar que os alunos que adquiriram um menor percentual já elaboravam uma boa produção textual, 

que fez com que o projeto aperfeiçoasse o desempenho dos mesmos. 

Conclui-se que o projeto de extensão Universidade em debate: práticas de leitura e de 

produção de textos com foco no ENEM buscou auxiliar os estudantes participantes, utilizando ensino 

híbrido como metodologia, o que é fora do comum em relação ao tipo de ensino que os alunos estão 

acostumados, e teve como resultado pontos positivos com ótimos percentuais de progresso entre os 

discentes e nas contribuições no processo de ensino-aprendizagem do professor e alunos. 

 

Considerações finais 

          A finalidade dessa pesquisa foi compreender como o Ensino Híbrido, aplicado no projeto de 

extensão Universidade em Debate, poderia contribuir para a produção dos textos dissertativos 

argumentativos com foco no Exame Nacional do Ensino Médio. Os resultados obtidos na 

investigação evidenciaram um ótimo desempenho dos participantes ao conseguirem atender 

adequadamente as cincos competências exigidas pelo ENEM. As análises feitas nas redações iniciais 

e finais dos participantes, as quais foram aperfeiçoadas durante as oficinas de produções textuais, 

apresentaram uma significante mudança na escrita e nas escolhas dos mecanismos argumentativos 

textuais, portanto, com a disponibilização do feedback e a reescrita foi possível atingirmos resultados 

satisfatórios e concretos. 

         O Ensino Híbrido corresponde ao um dos diversos métodos educacionais que surgiram com a 

necessidade da adequação da educação às inovações do século XX, as quais possibilitam uma 

transformação tanto na formação quanto no trabalho docente. Dessa maneira, essa metodologia 
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educacional oferece aos docentes meios inovadores para incrementar as aulas e cativar o interesse 

dos discentes, o que contribuirá no ensino-aprendizagem. 
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Introdução 

 

Entre os principais eixos de ensino de língua portuguesa, a leitura é, geralmente, o foco de 

problematizações, visto que as avaliações externas de larga escala, a exemplo da Prova Brasil e do 

ENEM, aplicadas pelo Ministério da Educação, indicam os baixos níveis de interpretação textual dos 

estudantes da educação básica em diferentes níveis de ensino. Diante desse quadro, objetivamos 

apresentar, neste artigo, uma proposta de intervenção elaborada a partir do Plano de Ação 2018/2019 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto Língua Portuguesa, 

desenvolvida em uma escola pública do litoral norte paraibano pelos/as pibidianos/as bolsistas do 

curso de Letras do Campus IV da Universidade Federal da Paraíba. 

A referida intervenção trata-se de oficinas de leitura com o gênero charge, por ser um modelo 

comunicativo amplamente divulgado na sessão de jornais, de algumas revistas, por exatamente se 

tratar de um texto de opinião. Além de estar, cada vez mais, presente na Web, através das redes 

sociais, vinculada a sites ou revistas eletrônicas, a charge acompanha o avanço da tecnologia, a 

exemplo da existência das versões animadas138.  

 
135 Graduando em Letras-Língua Portuguesa pela Universidade Federal da Paraíba. Pibidiano-bolsista PIBID 2018-2019. 
136 Graduada em Letras-Língua Portuguesa pela Universidade Estadual da Paraíba. Especialista em Língua, Linguagem e 

Ensino (FIP). Professora de Língua Portuguesa da educação básica. Supervisora-bolsista PIBID 2018-2019. 
137 Graduada em Letras-Língua Portuguesa pela Universidade Estadual da Paraíba. Mestra e Doutora em Linguística pela 

Universidade Federal da Paraíba. Professora Adjunta do Curso de Letras do Campus IV-CCAE/UFPB. Coordenadora de 

área do PIBID-Língua Portuguesa, Campus IV-CCAE/UFPB, 2018-2019. 
138 Conferir as charges animadas de Maurício Ricardo disponíveis em https://charges.uol.com.br/. 

mailto:lins_ronaldo@yahoo.com.br
mailto:davy.cota@gmail.com
mailto:luana@ccae.ufpb.br
https://charges.uol.com.br/
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Outro ponto forte da charge são as críticas políticas e sociais, de modo que ela acompanha 

sempre o que está acontecendo no momento, ou seja, depende do contexto sócio-histórico para a 

construção dos sentidos. Geralmente, apresentam caricaturas das figuras públicas, personagens reais, 

recriados com traços exagerados, a fim de ridicularizá-los. A charge é fruto de um longo processo de 

amadurecimento, tanto na forma como no conteúdo do gênero. 

 Portanto, este trabalho trata-se de uma pesquisa-ação, logo de natureza aplicada, situada no 

paradigma interpretativista e baseada no método qualitativo, a qual propõe uma ação interventiva, a 

saber, a oficina “Lendo charges”, que, a partir do gênero charge,  constitui parte de um conjunto de 

atividades a serem desenvolvidas, durante o corrente ano, em turmas da segunda fase do ensino 

fundamental. Neste estudo, focaremos na proposta destinada às turmas de oitavo ano baseados nas 

contribuições de autores como Bakhtin (2011), Antunes (2009), Rojo (2004), Kleiman (2013), 

Marcuschi (2008), dentre outros, além de documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), assegurando, assim, a relevância deste 

trabalho.   

Primeiramente,  apresentaremos a fundamentação teórica, com as considerações acerca da 

noção de gênero textual, texto, capacidades de leitura, dentre outros conceitos importantes; logo após 

os procedimentos metodológicos, , o relato de experiência da oficina de leitura “Lendo Charges” e, 

por último, as considerações finais do trabalho. 

 

1. Fundamentação teórica  

 

Em Estética da Criação Verbal, Mikhail Bakhtin (2011, p. 239) define gêneros discursivos 

como “tipos relativamente estáveis de enunciados”, isto é, são enunciados que possuem uma forma 

própria de ocorrer, uma estrutura ou um padrão próprio que possibilitam a interação verbal. Ainda 

segundo Bakhtin, os gêneros são formados por três aspectos fundamentais: conteúdo temático, estilo 

verbal e construção composicional. O conteúdo temático está associado à temática abordada, ou seja, 

refere-se aos possíveis temas que o gênero pode tratar, em uma dada situação comunicativa. O estilo 

verbal do gênero é constituído pelos “recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais utilizados” 

(Bakhtin, 2011, p. 279). Quanto à construção composicional, o filósofo afirma que esta diz respeito 

à estruturação geral interna do enunciado. Esses gêneros são infinitos e heterogêneos, estão presentes 

em todas as esferas da atividade humana e sempre relacionados à utilização da língua. Em outras 

palavras,  estão sempre presente no dia a dia do sujeito e sofrem constantes atualizações ou 

transformações, a exemplo do gênero charge, que devido ao avanço da tecnologia hoje está cada vez 

mais presente em sites, blogs e revista eletrônicas e, muitas vezes, de forma animada. Porém, sem 

perder suas características, que são a de criticar de forma humorística.   
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As charges, assim como todos os gêneros textuais, são dinâmicas e maleáveis, sendo que, elas 

problematizam  sempre acontecimentos recentes, isto é, é sempre um gênero temporal. Por exemplo, 

uma charge dos anos 30, que fez uma crítica social ou política daquele momento, não faria muito ou 

nenhum sentido para um leitor atual. Desse modo, Marcuschi (2005, p. 19) afirma que “os gêneros 

textuais são entidades sócio-histórico-discursivas”, pois atendem sempre as necessidades 

comunicativas do ser humano, e são influenciados pelo momento histórico e social, desse modo, 

podem se modificar ou até mesmo desaparecer. 

Utilizar gêneros textuais como instrumento de ensino da língua portuguesa na sala de aula é o 

que propõe Antunes (2009), visto que os gêneros textuais “são referências para o estudo da língua e 

para o desenvolvimento da competência em fala, em escuta, em leitura e em escrita dos fatos verbais 

que interagimos socialmente”. A autora também define leitura como uma atividade de interação entre 

indivíduos e que através da leitura podemos ter acesso a novos conhecimentos e ampliar nosso 

repertório pessoal.  

Nessa mesma direção, Kleiman (2013) afirma que a compreensão de textos envolve processos 

cognitivos múltiplos. Isso revela que o leitor necessita de um conjunto de processos mentais para que 

a compreensão seja efetivada, ou seja, o ato de ler, de compreender é um ato cognitivo, mas, antes de 

tudo, um ato social, entre dois ou mais sujeitos. E ainda segundo Kleiman (2013, p. 15), “É mediante 

a interação de diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento linguístico, o textual, o 

conhecimento de mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto”. Logo, podemos afirmar 

que sem esses conhecimentos prévios não haverá compreensão. 

Destacamos, neste estudo, os seguintes conhecimentos, o linguístico, o textual e de mundo: o 

conhecimento linguístico, que envolve os conhecimentos de vários componentes: a relação entre os 

sons das palavras, a estrutura das palavras, a organização das palavras numa frases, o significado das 

palavras. É essa capacidade de linguagem que nos permite adquirir e dominar uma língua. Todavia, 

não devemos confundir conhecimento linguístico de conhecimento da gramática normativa. 

O conhecimento textual é aquele que o leitor possui para identificar as tipologias textuais. 

Esse conhecimento exercerá papel importante na compreensão, pois, através de marcas formais do 

texto, o leitor poderá fazer inferências do tipo textual. 

Já o conhecimento de mundo é o conhecimento acumulado sobre a realidade que o indivíduo 

possui, são suas experiências de vida. Trata-se do conhecimento ativado quando esse indivíduo 

necessita compreender determinado fato ou acontecimento. Isso significa que se o indivíduo possuir 

conhecimento de mundo ampliado, tornará a leitura algo mais efetivo, ou seja, mais precisa.  

Hoje a leitura é mais vista como o ato de se colocar em relação a um discurso/texto, 

considerando outros discursos subjacentes, é o que afirma Rojo (2004). Desse modo, geramos outros 
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discursos/textos, isto é, são  produzidos um conjunto de sentidos dependentes do lugar social do autor, 

do leitor e da situação de interação entre eles, complementa a autora. 

Os resultados com relação ao desempenho de leitura de nossos alunos em exames, como o 

ENEM, PISA, PROVA BRASIL, mostram que somente poucas e as mais básicas das capacidades de 

leituras têm sido ensinadas, e são insuficientes para a formação leitura desses alunos. 

Existem capacidades leitoras que devem ser desenvolvidas, e diferentes práticas de leituras 

em diferentes situações vão exigir diferentes combinações de capacidades, que, segundo Rojo (2004, 

p. 4-6), são:  

 

• Capacidades de decodificação: que são compreender diferenças entre a escrita e outras 

formas gráficas; conhecer o alfabeto; saber decodificar palavras e textos escritos; 

ampliação do olhar para porções maiores do texto que meras palavras, desenvolver assim 

fluência e rapidez de leitura.[...] 

• Capacidades de compreensão (estratégias): é a ativação de conhecimentos de mundo, 

antecipação ou predição de conteúdo ou propriedade dos textos, na qual o leitor não 

aborda o texto como uma folha em branco e etc. [...] 

• Capacidades de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto (interpretação, 

interação): para interpretar um texto discursivamente, é preciso situá-lo. Quem é o autor? 

Que posição social ele ocupa? Que ideologias assume e coloca em circulação? Em que 

situação ele escreve? Qual a finalidade? E etc.  

 

Já os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998) orientam que, para se organizar o 

aprendizado de leitura nos terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental, devem-se levar em conta 

as especificidades do aluno adolescente, o espaço escolar e a natureza e práticas da linguagem. 

É necessário criar condições, nas escolas, que permitam aos nossos jovens ter acesso ao 

conjunto de conhecimentos elaborados e reconhecidos como primordial ao exercício da cidadania. 

Os documentos oficiais refletem um desejo de fazer chegar à escola pública um conjunto de inovações 

didáticas que permitam melhorar a qualidade de nosso ensino. 

Para tanto, os PCN (1998) propõem um trabalho com estratégias de leitura a fim de 

desenvolver a compreensão leitora do aluno. E a escola precisa assumir essa missão de formar um 

leitor competente. Dessa forma, faz-se necessário contemplar a diversidade de gêneros textuais, 

conforme Schneuwly & Dolz (1999) defendem ao afirmarem que os gêneros presentes  nas práticas 

sociais de linguagem passem a entrar no espaço escolar, numa continuidade entre o que é externo e 

interno à escola. 

O objetivo principal dos PCN (1998) em relação ao ensino de Língua Portuguesa é o domínio 

da linguagem, e, consequentemente está o ensino da leitura visando o desenvolvimento da 

competência leitora. Esse documento define o leitor competente, por sua vez, como um indivíduo que 

é capaz de compreender plenamente aquilo que se lê, e consegue ultrapassar o que estar explicito a 

ponto de identificar o que está explícito. E também poder estabelecer relações de intertextualidade 

com os textos que lê e outros já conhecidos, e a partir de elementos discursivo encontrados validar e 
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dar sentido a sua leitura.  Portanto, para esse documento, a leitura é uma atividade que implica 

estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível ter 

proficiência. 

Outro documento oficial é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) que é um 

documento oficial que, em nível federal, apresenta proposições para o ensino e aprendizagem na 

educação básica. Esse documento traz habilidades e competências para as etapas da educação infantil 

e do ensino fundamental.  

No tocante às atividades de leitura e escrita, a BNCC (2017)  traz os objetivos de 

aprendizagem  para o ensino e aprendizagem de língua materna. Ela sustenta que as habilidades de 

língua portuguesa, com relação à linguagem, deve privilegiar a abordagem enunciativo-discursiva, a 

qual prevê as interações entre linguagem e sujeito como constituintes para consolidação de práticas 

sociais que se dão por meio da ação humana. 

A BNCC (2017) propõe cinco eixos que representam essas práticas de linguagem: oralidade, 

leitura/escuta, produção e escrita multissemiótica, e de análise linguística/semiótica para todos os 

anos do ensino fundamental. No eixo leitura, a BNCC propõe práticas de compreensão e interpretação 

de textos verbais, verbo-visuais e multimodais. Textos do cotidiano próximo e da vivência e interesse 

do aluno, com imagens que forneçam informações adicionais, tema apropriado à faixa etária do leitor 

e nível de textualidade adequado, vocabulário previsível, orações e períodos curtos e recursos 

expressivos predominantemente denotativos, no caso de textos verbais, com aproximadamente 200 

palavras (NOVA ESCOLA, 2019). 

 

2. A charge 

 

A charge teve suas origens na França, segundo afirma Nery (2001), e significa a arte do 

exagero. E isso foi herdado das ilustrações jornalísticas do século XVII e XIX. A charge surgiu como 

forma de protesto uma forma de criticar, especialmente a política e as causas populares.   

No Brasil a charge surgiu, segundo Teixeira (2001), com a chegada dos primeiros imigrantes 

vindo da Europa. Vários desenhistas, ilustradores chegaram ao Rio de Janeiro, na época a caricatura 

ainda não havia sido incorporado à charge, dessa forma os personagens eram a cópia fiel da pessoa, 

que geralmente pertenciam à sociedade imperial. 

O primeiro caricaturista do Brasil foi Manoel de Araújo Porto Alegre, criador da Revista a 

Lanterna Mágica, e segundo Teixeira (2001), foi nessa revista que surgiu o humor satírico político da 

imprensa brasileira. Mas isso ainda não se configurava como charge, era apenas usar um recurso 

gráfico associado a um texto verbal para despertar interesse dos leitores. 

Figura 2 - Primeira charge (caricatura) do Brasil. 
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FONTE: charge.openbrasil.org 

 

O primeiro caricaturista do Brasil foi Manoel de Araújo Porto Alegre, criador da Revista a 

Lanterna Mágica. Segundo Teixeira (2001), foi nessa revista que surgiu o humor satírico político da 

imprensa brasileira, mas isso ainda não se confirmava como charge como conhecemos hoje, visto que 

apenas usavam um recurso gráfico associado ao texto verbal para despertar interesse dos leitores. 

Outro destaque das charges no Brasil foi o caricaturista italiano Ângelo Agostini, ele é 

considerado o primeiro chargista a carregar a charge de crítica e conteúdo ideológico, e transformou-

a em um texto quadrinizado. Portanto, o que se confundia com histórias em quadrinho, pelo conteúdo 

essencialmente político satirizado.  

Mas as charges só tiveram força mesmo em 1894, quando as revistas ilustradas voltaram a 

circular, depois de um período extintas juntas à queda da Monarquia. Essa volta se dá com o chargista 

português Julião Machado que, em 1895, publica várias charges quadrinizadas, na revista Ilustrada. 

Em 1896 Julião publica as charges em uma coluna do jornal Gazeta do Povo, dessa forma a charge 

ocupa seu lugar de destaque nos jornais, sempre destacando a crítica e o humor político, é o que 

afirma Teixeira (2001). 

 

Figura 3 - Charge de Julião Machado, alusiva à campanha de Oswaldo Cruz no combate à tuberculose. O Paiz (RJ), 
fevereiro de 1907 
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FONTE: projetomemoria.art.br/OswaldoCruz 

 

Já no início do século XX, as charges começaram a criar personagens populares como, Zé do 

Povo e Jeca Tatu, personagens distantes daqueles monárquicos. Nessa época, destaca-se José Carlos 

de Brito, que, segundo Teixeira (2001), foi considerado o mais talentoso chargista do início do século 

XX.  Ele foi responsável por criar um traço inovador, fazendo uso de uma técnica original e dotado 

de uma criatividade inesgotável ao criar diversos personagens fictícios. Também foi o primeiro a 

distorcer e inventar novos traços, ignorando os limites da forma humana. Porém, em 1900 com a 

chegada da fotografia, a charge começou a entrar em declínio, começando a perder espaço para essa 

novidade.   

Como podemos ver a charge é resultado de um longo processo de amadurecimento tanto na 

forma como no conteúdo. Constituída de um quadro único e usualmente publicada em um jornal, a 

charge possui seu foco principal em apresentar um problema, ou um fato de forma crítica, e 

geralmente construída de forma satírica, para causar humor. Segundo Fonseca (1999) a principal 

característica do gênero charge é satirizar um fato específico, tal como uma ideia, um acontecimento, 

uma situação ou pessoa, em geral de caráter político, que seja de conhecimento público.  

Segundo Flôres (2002, p. 11), “O discurso da charge dirige-se a sujeitos socialmente situados, 

ou seja, a sujeitos já inscritos na ideologia, pois só na medida em que tornam-se receptores capazes 

de decodificar as referências ativadas e cooperar na construção do sentido das mesmas”.  

 

Figura 4 - Charge Feliz dia do Amigo 
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FONTE: wale.com.br 

 

A charge, diferente do cartum, apresenta uma certa temporalidade para despertar interesse 

provisório. Ela é um gênero cujo texto envelhece cedo, e em certos casos perde o interesse do leitor. 

Já o cartum diferencia da charge por trazer situações reais por meio de personagens e temas fictícios, 

não sendo necessário utilizar fatos reais para evidenciar uma sátira. 
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Figura 5 - Cartum de Belmonte publicado na Folha da Manhã, em 27 de abril de 1947. 

 
FONTE: uai.com.br 

 

Geralmente a charge faz uso de pequenos textos, isso quer dizer que o chargista procura 

condensar esse texto para trazer um maior número de informações sobre o assunto proposto.  Ela 

também se constrói através da intertextualidade e dos recursos pictóricos, que permitem ao leitor, 

através de uma rápida leitura, a possibilidade de compreendê-la. Porém, para isso o leitor necessita 

realizar algumas estratégias não apenas de ordem cognitivas, essas estratégias são: o conhecimento 

linguístico, o textual, o conhecimento de mundo, e é a partir desses conhecimentos que o leitor 

consegue construir o sentido do texto, Kleiman (2013).    

Figura 6 – Charge sobre os conflitos na Síria que viralizou nas redes. 

 

FONTE: diariopb.com.br 

 

 

3. Procedimentos metodológicos  

 

A pesquisa foi desenvolvida a partir do diagnóstico realizado na escola-campo,  no qual foram 

identificados algumas dificuldades dos alunos, e como contrapartida foi idealizada uma intervenção 
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com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das capacidades de leitura. Sendo assim,  essa 

intervenção caracteriza-se como uma pesquisa-ação, que é uma metodologia muito utilizada em 

projetos de pesquisa educacional. Segundo Thiollent (2002), “com a orientação metodológica da 

pesquisa-ação, os pesquisadores em educação estariam em condição de produzir informações e 

conhecimentos de uso mais efetivo, inclusive ao nível pedagógico”, o que promove condições para 

ações e transformações de situações dentro da própria escola. 

Outros dois autores, como Kemmis e Mc Taggart (1988), ampliam esse conceito de pesquisa-

ação,  

Pesquisa-ação é uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão 

coletiva empreendida pelos participantes de um grupo social de maneira a 

melhorar a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais e 

educacionais, como também o seu entendimento dessas práticas e de 

situações onde essas práticas acontecem. A abordagem é de uma pesquisa-

ação apenas quando ela é colaborativa.  

 

A pesquisa-ação é uma prática reflexiva de ênfase social, para Elliot (1997, p. 17), “a pesquisa-

ação é um processo que se modifica continuamente em espirais de reflexão e ação”, onde cada espiral 

inclui como podemos observar na figura abaixo: 

Figura 1- Espirais da Pesquisa-ação 

 
FONTE: educador.brasilescola 

 

A pesquisa, logo, configura-se de natureza aplicada, situada no paradigma interpretativista e 

baseada no método qualitativo, a qual propõe uma ação interventiva, a saber, a oficina “Lendo 

charges”, que a partir do gênero charge constitui parte de um conjunto de atividades a serem 

desenvolvidas, durante o corrente ano, em turmas do ensino fundamental. 

 

4. Relato de experiência da oficina de leitura “Lendo Charges”   
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 No primeiro dia da oficina “Lendo Charge”, apresentamos para os alunos do 8° ano sobre 

como iríamos desenvolver as ações. A oficina foi dividida em duas partes de 45 minutos cada. Na 

primeira parte, apresentamos alguns conceitos, a exemplo de texto, gêneros textuais, intertextualidade 

e principalmente sobre o gênero charge e suas características. Na segunda parte, foi realizado um 

exercício contendo uma charge e cinco perguntas, momento em que a turma foi separada em duplas 

e foi entregue um exercício para cada uma examinarem em um dado tempo e, em seguida, 

responderem as perguntas. Logo após, foi pedido para que cada dupla apresentasse suas avaliações 

sobre a charge.  

Os alunos obtiveram bom aproveitamento nas avaliações, trabalharam bem a questão da 

intertextualidade e demonstraram um bom conhecimento linguístico e também de mundo, que são 

aqueles conhecimentos que Kleiman (2013) se refere e que sem eles o trabalho de compreensão se 

tornaria impossível. Também souberam analisar a questão da ironia e da crítica tão presente no gênero 

charge. Finalizamos essa primeira etapa da oficina satisfeitos com o desempenho dos alunos, 

lembrando que esses, apesar do diagnóstico de baixo desempenho na questão leitura e baixo 

desempenho no quesito compreensão textual, demonstraram envolvimento com as atividades 

propostas na oficina. 

  Na segunda oficina “Lendo Charge”, começamos com uma breve revisão do que foi visto na 

oficina passada. Após isso, foi realizada uma dinâmica na qual cada aluno tirava de uma caixa 

charges, tirinhas e cartuns. Ao retirarem de dentro da caixa, era pedido para eles que apresentassem 

se o que eles haviam retirado era uma charge, tirinha ou cartum (já que durante a oficina foram 

mostradas essas diferenças), e apresentasse também qual era o tema do gênero que eles haviam tirado 

da caixa. Essa dinâmica foi um bom trabalho para aprimorar as estratégias de leitura e também para 

desenvolver a compreensão leitora desses alunos. 

Após essa dinâmica, como encerramento foi confeccionado um varal na sala de aula, contendo 

todas charges que foram trabalhadas em sala de aula durante as oficinas, que ficou exposto para 

apreciação dos alunos. Dessa forma, encerramos a oficina “Lendo Charge” na escola, com o 

sentimento de ter contribuído para a formação de leitores competentes e capazes de compreender 

aquilo que se lê, conseguindo ultrapassar o que está explícito, a ponto de identificar o que está 

implícito, subentendido, nas entrelinhas mediante as relações de intertextualidade com outros 

textos/discursos. 

Essas oficinas foram uma excelente oportunidade para podemos desenvolver nos alunos as 

capacidades de leitura (ROJO, 2004): as capacidades de decodificação; as capacidades de 

compreensão, que são as estratégias; as de interpretação e interação, que o aluno realiza com o texto. 

Com relação à capacidade de decodificação, que representa a compreensão entre a escrita e outras 
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formas gráficas, o gênero charge é um bom exemplo para se trabalhar essa capacidade com os alunos. 

A charge também ativa nesse indivíduo o seu conhecimento de mundo, tão necessário para poder dar 

significado ao texto, entre outros mecanismos que não só o cognitivo, como afirma Kleiman (2011), 

mas também os conhecimento linguístico e o textual, para compreender o que está lendo.    

A escola é o espaço para o desenvolvimento dessas capacidades e ampliar e promover esses 

conhecimentos através da leitura de gêneros textuais. É através de intervenções como esta do Pibid 

do Campus IV, que servem como instrumentos para esse desenvolvimento e aperfeiçoamento desses 

alunos.    

  

Considerações Finais 

 

A utilização dos gêneros textuais como recurso para o desenvolvimento da leitura em sala de 

aula, especialmente o gênero charge, foi importante com alunos do 8º ano, pois fortaleceu a 

capacidade crítico/reflexiva destes. Também é importante evidenciar que proporcionou o 

fortalecimento da capacidade de leitura e aprendizagem da língua materna. Além de, ao longo do 

desenvolvimento das oficinas, conceder em contrapartida a iniciação à docência, ainda na formação 

inicial, aos pibidianos envolvidos, e formação continuada à professora-supervisora. 

Constatamos também que os gêneros textuais estão, cada vez mais, disponíveis nos mais 

variados recursos digitais na internet, o que torna essas práticas comunicativas bastante distintas 

daquelas do passado, e esse acesso permite que o professor busque materiais para enriquecer sua aula 

e não apenas ficar restrito ao livro didático. 

Parcerias como essa, entre a universidade e a escola da rede pública, é essencial para o 

fortalecimento do aprendizado dos alunos da educação básica, dos futuros professores (pibidianos) e 

dos professores experientes (professores-supervisores). Essa união de forças permitiu o 

desenvolvimento de diferentes práticas de leitura em sala de aula e colaborou com a formação de 

indivíduos mais críticos e reflexivos ao provocar debates sobre o momento político e social, motes 

característicos do gênero charge.   

Em nossa experiência, notamos que o processo de ensino/aprendizagem vai se construindo 

paulatinamente por meio dessa relação aluno/professor-mediador, levando sempre em consideração 

o nível de interação dos alunos com os diferentes gêneros textuais situados sócio-historicamente. 
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Introdução 

 

 Nas últimas décadas, a importância do ato de ler tornou-se foco de discussão e de ações, mas 

ainda há a necessidade de iniciativas efetivas na sala de aula, uma vez que a leitura, geralmente, é 

vista como apoio para obtenção de objetivos específicos para conteúdos de diversas disciplinas. Dessa 

forma, muitos alunos se distanciam da prática de leitura, por ela não estar explicitamente relacionada 

com uma maneira prazerosa, imprescindível para o crescimento estudantil em sua totalidade e pleno 

exercício da cidadania. Por situações como essa, o presente artigo tem como objetivo expor o relato 

de experiência de oficinas realizadas no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), subprojeto Língua Portuguesa envolvendo o gênero fábula em uma turma do sexto 

ano do ensino fundamental de uma escola pública do Litoral Norte da Paraíba, retratando a 

importância da leitura como “um ato interativo e de compreensão de mundo” (MICHELETTI, 2000, 

p. 17).  

 Nesse contexto, foi importante levar em consideração os conhecimentos prévios dos alunos e 

dialogar com a realidade em que estão inseridos. Para tanto, partimos da perspectiva de letramento 

 
139 Graduanda em Letras-Língua Portuguesa pela Universidade Federal da Paraíba. Pibidiana-bolsista 2018-2019. 
140 Graduanda em Letras-Língua Portuguesa pela Universidade Federal da Paraíba. Pibidiana-bolsista 2018-2019. 
141 Graduada em Letras-Língua Portuguesa pela Universidade Estadual da Paraíba. Mestra e Doutora em Linguística pela 

Universidade Federal da Paraíba. Professora Adjunta do Curso de Letras do Campus IV-CCAE/UFPB. Coordenadora de 

área do PIBID-Língua Portuguesa, Campus IV-CCAE/UFPB, 2018-2019. 



 

839 

(KLEIMAN, 2007) e das capacidades e estratégias (cognitivas e/ metacognitivas) de leitura, a fim de 

embasar práticas que estimulem e desenvolvam as práticas que, segundo Rojo (2004), dependem do 

contexto e finalidade da leitura. Como importante norteadora da proposta interventiva, foi-se utilizada 

a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), que determina competências e habilidades que 

se esperam que todos os estudantes apresentem no decorrer da escolaridade básica, como previsto 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998), concordante com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996). 

A partir disso, foi elaborada uma proposta de intervenção vinculada ao Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que é um importante programa de formação de futuros 

professores, que proporciona aos licenciandos/as vivências no cotidiano escolar. Como bem definido 

por Gomes (2015), os benefícios são tanto dos participantes do programa, quanto das escolas 

parceiras, pois as escolas com baixo rendimento escolar contam com a colaboração dos bolsistas para 

alcançar os resultados positivos e ainda contribuem para a formação inicial desses e dos professores-

supervisores envolvidos. 

Dessa forma, o presente trabalho está estruturado da seguinte forma: primeiramente, há a 

apresentação da perspectiva de Letramento aplicada à prática escolar; em seguida, a importância do 

ensino de leitura nas aulas de Língua Portuguesa e os procedimentos metodológicos da pesquisa; e, 

por fim, os resultados obtidos e as considerações finais. 

 

1. Letramento e prática escolar 

 

Práticas de leitura escolar descontextualizadas do convívio social e da realidade vivida 

dificultam o desenvolvimento das aptidões leitoras, tendo em vista que  algumas capacidades de 

leitura e de escrita tendem a ficar implícitas e distanciadas da realidade dos alunos, pois não são 

problematizadas no cotidiano escolar, posto que, em muitas escolas, as principais atividades são 

puramente de leitura vozeada e repetitiva utilizadas na prática de inferências, localização de 

informações, entre outras que são cobradas superficialmente dos discentes em todas as fases do 

ensino. Nesta perspectiva, entende-se que a leitura é atrelada à mera decodificação já que envolve as 

mesmas considerações (memorização de grafemas e repetição). Um cenário comum nos anos 50, mas 

que, na atualidade, não é suficiente para o desenvolvimento das capacidades envolvidas no ato de ler. 

Visto que a prática de letramento vai muito além do que se tem feito na realidade escolar, a 

escolarização, em alguns casos, não leva necessariamente à formação de leitores assíduos e eficazes, 

e, às vezes, chega a impedi-los ao priorizar práticas pouco significativas. O letramento esperado e 

pensado por tantos estudiosos, a exemplo de Cosson (2006) e Zilberman (1988) consiste em: 

compreender o texto e suas informações lá trazidas, ter o conhecimento que esse texto é escrito por 
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alguém e que há uma intenção entre quem escreve e quem lê, ou seja, trata-se de uma prática situada 

socialmente.  Nessa vertente, a leitura é atrelada aos conhecimentos e às ideias advindos de outros 

discursos que possibilitam a criação de sentidos e de novos textos. 

 Seguindo essa perspectiva, Rojo (2004, p. 3) afirma que: 

 

O discurso/texto é visto como conjunto de sentidos e apreciações de valor das pessoas e 

coisas do mundo, dependentes do lugar social do autor e do leitor e da situação de interação 

entre eles – finalidades da leitura e da produção do texto, esfera social de comunicação em 

que o ato da leitura se dá.  

 

Com isso, há a necessidade de a leitura e a escrita existirem dentro de um contexto que faça 

sentido e tenha utilidade na vida produtiva do aluno, sendo assim, o letramento existe para estabelecer 

uma conexão entre objeto e usuário e a escola como principal agência de letramento (KLEIMAN, 

1995), capaz de prestar o serviço de ponte entre um e outro. A concepção social de leitura deverá ser 

utilizada em contraste ao ensino tradicionalista que persistiu na utilização do texto não figurado e por 

isso afastou, e ainda afasta, a os leitores do prazer da leitura global.  

Como alternativa, as atividades lúdicas, em grupos, são práticas de inserção de extrema 

relevância para a formação do aluno como leitor e, para isso, o ambiente escolar deverá enriquecer 

esses aprendizados, sendo inclusivo e diversificado. 

Por muito tempo a escola ensinava de uma forma engessada, mas, com o surgimento das 

teorias de letramento, como afirma Kleiman (1995, 2007), a socialização de práticas de leitura e 

escrita em ambiente escolar e extraescolar tornou-se principal recurso de aprendizagem inclusiva. 

Esses estudos preveem a necessidade da existência de gêneros que signifiquem algo para os alunos, 

utilizando referenciais já existentes na bagagem enciclopédica do discente. A função primordial do 

professor fica, portanto, sendo a de criar um ambiente producente para a realização de tarefas 

inclusivas, fazendo que, por consequência, esses alunos desenvolvam ou, em alguns casos, recuperem 

o prazer e o gosto pela leitura.  

 

2. Por um ensino de leitura nas aulas de Língua Portuguesa 

 

Tendo em vista o desfavorável cenário de leitores existentes no Brasil, o ensino de Língua 

Portuguesa no nível básico é motivo de diversos questionamentos, justamente por se tratar de uma 

fase tão importante, que pode impactar positivamente o cidadão em toda a sua consciência crítica 

diante do mundo. Com base nisso, Rojo (2012) afirma que o leitor é um sujeito ativo, visto que ele 

atua socialmente e compreende a partir das informações do texto e do conhecimento de mundo 

existente, que é ativado no momento da leitura. Desse modo, Rojo (2004) ainda explicita que são 

diversas as capacidades que precisam ser desenvolvidas para compreender um texto e se posicionar 
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diante dele, como a de inferir sentidos de palavras e expressões, identificar a finalidade do texto, ler 

globalmente, localizar informações, entre muitas outras que são extremamente necessárias nesse 

processo de interação entre o texto e o autor. 

A escola, portanto, é um ambiente propício para o desenvolvimento do gosto pela leitura, que 

deve ser estimulado com atividades lúdicas desde as séries iniciais e perpetuar por todas as fases da 

educação básica, a fim de consolidar esse hábito. Uma das maneiras de atrair os pequenos leitores é 

o trabalho com gêneros de menor extensão, visto que ainda são considerados pré-leitores (COELHO, 

2000). O objetivo é atraí-los, cada vez mais, para o universo da leitura, dos textos literários, o que é 

uma porta de entrada para outros gêneros de maiores extensões, e consequentemente, atuarem 

plenamente no exercício da cidadania, visto que a leitura é libertadora.  

Nessa discussão, destaca-se a concepção de gênero, segundo Marcuschi (2002), a qual 

considera uma série de características formais e funcionais. A própria seleção da linguagem segue a 

decisão do gênero e seu funcionamento discursivo no contexto pretendido. Desse modo, o gênero 

fábula, por exemplo, pode ser trabalhado em sala de aula com uma proposta lúdica, além de apresentar 

um relevante significado diante de sua moral, contribuindo, desse modo, com o processo de formação 

de jovens leitores. 

 Paulo Freire (1981), em uma das suas obras representativas, diz que “A leitura do mundo 

precede a leitura da palavra”, revelando que existe na vida do sujeito uma carga social e histórica que 

pesa sob qualquer ensino de linguagem decodificada, pois essa estaria presente desde os seus 

momentos iniciais ao saber “ler o mundo”. A partir dessa sensibilidade do filósofo que contesta um 

ensino tradicionalista ao revelar que o contexto escolar e a realidade vivida por muitos alunos é 

distante, tornando o ensino superficial e de difícil entendimento, chega-se à conclusão que o ensino 

de leitura vai muito além do tecnicismo enraizado. Esse processo busca a leitura crítica e inclusiva, 

realizada pelo indivíduo que, agora, passa a ser autônomo. 

Utilizando desse mesmo discurso, tem-se a consciência do papel do educador, o de praticar o 

que se diz sobre educação e estar aberto a novas práticas de letramento em situação escolar, contando 

com a humanização do ensino considerada por freireanos nessa perspectiva. Dessa maneira, há uma 

imensa necessidade da implementação de novas abordagens como essa para que haja a qualidade de 

ensino tão almejada nas escolas de hoje. O reconhecimento do sujeito para com o mundo reverterá 

um processo histórico e cultural, nomeada por Paulo Freire como ‘situação limite’, que consiste na 

superação da condição do oprimido, ao tornar-se consciente e liberto. 

Por conseguinte, a Base Nacional Comum (2017) curricular é um importante documento que 

deve nortear o ensino, com o intuito de unificá-lo em todas as regiões do Brasil. Assim, os objetivos 

que foram utilizados como base para o desenvolvimento da oficina foram os seguintes: 
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(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e 

apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade 

cultural, como patrimônio artístico da humanidade. 

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor 

e, mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte como contos (populares, 

de fadas, acumulativos, de assombração etc.) e crônicas. 

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo 

professor. (BNCC, 2017, p. 97). 

 

Pensando nisso, a proposta das oficinas de leitura com o gênero fábula foi desenvolvida a partir 

dos objetivos de aprendizagem da BNCC no campo artístico-cultural, com a finalidade de estimular 

as habilidades propostas pelo documento oficial. 

 

3. Metodologia 

 

A oficina de leitura intitulada “A hora da fábula” foi desenvolvida em uma escola pública, 

localizada em Mamanguape-PB, com pré-adolescentes do sexto ano do ensino fundamental, na faixa 

etária de 12 a 13 anos. De abordagem qualitativa e natureza aplicada, para atingir os objetivos 

propostos, foram feitas visitas à escola com o intuito de diagnosticar e intervir nas dificuldades dos 

alunos, que em sua maioria demonstram ter problemas com a leitura e a interpretação de textos. Para 

tanto, foram planejadas oficinas de leitura constituídas por atividades lúdicas envolvendo a prática 

em conjunto. As visitas ao ambiente escolar foram realizadas no ano de 2018, justamente para o 

diagnóstico das necessidades dos alunos e o conhecimento do espaço físico, que passou por uma 

reforma nos últimos meses, para melhor acomodá-los.  

Durante o segundo semestre do ano de 2018, foram realizados encontros semanais do grupo 

de estudos do PIBID, na Universidade Federal da Paraíba, juntamente com as coordenadoras e a 

supervisora, com o intuito de planejar detalhadamente a ação interventiva, tendo como base o 

diagnóstico realizado, assim como discutir o embasamento teórico que permearia o eixo de leitura.  

Durante os planejamentos, foram escolhidas quatro fábulas, denominadas “O leão e o rato” de 

Jean de La Fontaine, “A coruja e a águia” e “A corrida de sapinhos” de Monteiro Lobato, e “O galo 

e a raposa” do livro Fábulas de Esopo, justamente por ser tratar de textos mais curtos e que trazem 

consigo um conselho ou alerta da vida cotidiana. Em seguida, foi elaborado o material para os 

fantoches (figura 1), que foi construído com caixa de papelão, cartolinas coloridas e fita dupla face. 

O material escolhido para dar suporte para a contação de histórias precisava ser atrativo, com cores 

vibrantes e envolventes para os alunos participarem ativamente, para assim, desenvolverem o 

proposto. 

Figura 1: Fantoche utilizado na oficina. 
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Fonte: As autoras (2019) 

 

O primeiro momento da aula foi destinado à contextualização das fábulas, explanando para os 

alunos a sua estrutura e como surgiram; em seguida, houve o levantamento de hipóteses a partir do 

título e a contação das fábulas em conjunto com os discentes; logo após, ocorreu o momento de 

conversa; e, por fim, o momento em que eles recriaram as histórias ao seu modo. A intervenção foi 

realizada em maio de 2018.  

 

4. Resultados e discussão 

 

Após intensas discussões e estudos sobre perspectivas e teóricos a serem utilizados nas ações 

escolares, chegou-se à conclusão que a visão socializada de ensino de Paulo Freire abrange de maneira 

geral a maioria das necessidades primárias desses alunos, que são detentores de dificuldades diversas 

e se encontram em ambientes (como salas de aula com poucas possibilidades de ensino lúdico, o 

desfalque da biblioteca na escola, que fazem parte de ambientes de inclusão) que pouco promovem o 

desenvolvimento da criação, da criatividade.  

A partir do diagnóstico, houve a escolha do método de abordagem que estaria presente na 

intervenção. Considerou-se a estrutura da escola, que a princípio tinha diversas dificuldades físicas, 

as quais solucionadas com a reforma que ocorreu no início de 2019; características geográficas do 

espaço do colégio, e principalmente aspectos dos alunos que seriam beneficiados por tais propostas. 

Características como faixa etária, qualidade de ensino e condições emocionais foram consideradas de 

suma importância para o desenvolvimento dos trabalhos.  Além disso, os documentos oficiais do 

Brasil (LDB, PCN, BNCC) foram norteadores dessa pesquisa, sendo assim, a proposta das oficinas 

foi baseada na orientação de unificar o ensino de qualidade para todos.  
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É importante destacar que a chegada dos pibidianos foi de intensa euforia, tendo em vista que 

alguns já tinham nos vistos pelos corredores e estavam curiosos para saber o que apresentaríamos ali 

naquele momento. Desde o primeiro contato, os alunos mostraram-se muito participativos, pois, com 

o planejamento das oficinas, fora utilizados recursos lúdicos, a fim de despertar interesse dos mesmos. 

(Figura 2). 

 

Figura 2: Momento em que a história estava sendo contada. 

 
Fonte: As autoras (2019) 

 

 Após a leitura e compreensão da fábula 1 (A coruja e a águia, de Monteiro Lobato), os alunos 

ficaram atentos ao discorrermos brevemente sobre a estrutura das fábulas, seus principais escritores 

e sua origem. Essas escolhas metodológicas foram alinhadas aos objetivos de aprendizagem da BNCC 

(2017), área de Linguagens/Língua Portuguesa, possibilitando que houvesse o reconhecimento do 

texto literário como parte do universo lúdico e encantado, e para isso utilizamos a linha de estudos 

que destacam a fábula, assim como outros gêneros, como sendo altamente valorizados diante da 

diversidade cultural de todos os povos e como patrimônio dos brasileiros e de toda a humanidade.  

Ao longo das ações desenvolvidas nas oficinas, observamos também que as atividades lúdicas 

foram de extrema relevância para o desenvolvimento de algumas capacidades cognitivas, como a de 

oralizar, por exemplo, que, na rotina escolar, não eram realizadas com frequência, apesar de 

necessárias para a vida desses estudantes. 

 O conhecimento prévio dos alunos fora utilizado de maneira assertiva para a construção do 

diálogo, tendo em vista que assuntos como inferências sociais foram discutidas para a resolução da 

moral da história, encontradas como características fabulares.  
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Oferecida ajuda necessária, apresentamos a proposta de recontagem da fábula lida, e desta, 

partiram as diversas possibilidades de contação. Nela houve escritas e diálogos completamente 

distintos um dos outros, que expunha a opinião e o posicionamento dos jovens com relação ao 

desenrolar daquele texto. Não houve qualquer hesitação da parte dos alunos. 

A figura a seguir ilustra esse momento da oficina: 

 

Figura 3: O momento da recontagem. 

 
Fonte: As autoras (2019) 

 

Segundo Antunes (2009), é necessário que “o professor consiga (...) alfabetizar, fazer crescer 

o letramento dos alunos e ampliar as competências mais significativas para as atividades sociais, 

interativas e de encantamento, relativas aos usos literários ou não das línguas.” Sendo assim, a 

intervenção do PIBID na escola pública de ensino fundamental constitui uma importante fase do 

ensino de leitura, e contribui de maneira abrangente para a vida leitora desses alunos. 

 

5. Considerações finais 

 

A proposta interventiva “A hora da fábula” visou proporcionar aos alunos por meio da 

ludicidade, momentos de leitura compartilhada e recriação para imergir os discentes do ensino 

fundamental no universo da leitura e do texto literário, funcionando assim como uma porta de entrada 

para estimular o gosto e o prazer pelas fábulas, e, futuramente, procurarem de maneira autônoma, 

outros gêneros textuais.  

Além disso, demonstra a importância dos projetos de iniciação à docência, neste caso o PIBID, 

o qual estabelece uma ponte direta com a escola-campo, propiciando aos alunos beneficiados com as 

oficinas de leitura a oportunidade de se tornarem futuros leitores assíduos, competentes e críticos, 

uma vez cultivado o gosto pela leitura e o desenvolvimento das capacidades necessárias a essa prática 

de letramento. Desse modo, também é preciso destacar o impacto na formação inicial dos 
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pibidianos/as envolvidos, visto que o programa permite que seja vivenciada a realidade do cotidiano 

escolar, estabelecendo uma relação entre as teorias estudadas no decorrer da graduação e a prática 

docente. Inclusive, há benefícios trazidos também às escolas colaboradoras do projeto, tendo em vista 

que a partir da inserção de estudos e visões apresentadas durante o projeto, o professor/supervisor 

tem a oportunidade de aprimorar o seu desempenho pedagógico. 
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