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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
Este estudo tem como objetivo investigar as reflexões
de um professor em formação inicial do curso de Letras
(habilitação em Língua Vernácula) de uma universidade
pública da Paraíba, sobre sua mudança como leitor após
cursar 2 (duas) disciplinas de Língua Inglesa Instrumental
(LII). Para isso, foram utilizadas teorias acerca de leitura
(DELL’ISOLA, 2001; KOCH, 2002; MARCUSCHI, 2008),
reflexão (GIMENEZ, 1999; LIBERALI e ZYNGIER, 2000) e
diário de leitura (MACHADO, 1998; MARTINS, 2004;
MATSUMOTO, 1996). O participante escreveu diários de
leitura ao longo dos 2 (dois) semestres em que cursou

LII. Ao final de 1 (um) ano, ele escreveu um diário onde
relatou se e de que maneira sua habilidade de leitura
havia mudado. A análise dos dados revelou que houve
mudanças acerca de como o participante passou a ler
textos, não só em língua inglesa, mas também em
português, sua língua materna. As mudanças que o
mesmo relata estão relacionadas ao fato de que o
participante passou a utilizar estratégias diferentes ou
que costumava utilizar, mas agora as faz de maneira
consciente.

PALAVRAS-CHAVE: língua inglesa, leitura, reflexões, diário de leitura.

THOUGHTS OF A PRE-SERVICE TEACHER ABOUT HIS READING PROCESS
ABSTRACT
This study aims at investigating the thoughts of a preservice teacher of Portuguese Language and Literature
of a public university in Paraíba State, concerning his
possible change as a reader, after had studied 2 (two)
semesters of English for Specific Purpose (ESP). In order
to do that, there were used theories concerning reading
ability (DELL’ISOLA, 2001; KOCH, 2002; MARCUSCHI,
2008), thoughts (GIMENEZ, 1999; LIBERALI e ZYNGIER,
2000) and reading diary (MACHADO, 1998; MARTINS,
2004; MATSUMOTO, 1996). The participant kept a diary

KEY-WORDS: English, reading, thoughts, reading diary.

throughout the 2 (two) semesters he took ESP. At the
end of one year, he wrote a diary where he reported if
and in which way his reading ability had changed. The
data analysis revealed that there were changes related
to the participant reading ability, not only when he read
in English, but also when he was reading in Portuguese.
The changes reported by the participant relate to the
fact that he started using reading strategies and became
aware of them.

REFLEXÕES DE UM PROFESSOR EM FORMAÇÃO INICIAL ACERCA DO SEU PROCESSO DE LEITURA

INTRODUÇÃO
Há discussão no meio acadêmico acerca do professor reflexivo, e atualmente se espera,
ou melhor, se convida o educador a refletir rotineiramente sobre sua prática pedagógica. Dessa
maneira, investigações sobre reflexões, crenças e percepções de professores sobre o processo de
ensino-aprendizagem são socializadas em eventos científicos, uma vez que a compreensão
desses processos é essencial para o (re)direcionamento da prática pedagógica docente.
Durante 1 (um) ano, acompanhamos as aulas das disciplinas Língua Inglesa Instrumental
I e II do curso de Letras de uma universidade pública federal do interior da Paraíba. Durante esse
período, observamos o desenvolvimento do processo de leitura em língua inglesa de professores
em formação inicial da habilitação em Língua Portuguesa. Dentro desse contexto, decidimos
realizar um estudo de caso e investigar as reflexões de um desses professores em formação
inicial acerca de uma possível mudança em seu processo de leitura após ter cursado as disciplinas
mencionadas.
Durante os 2 (dois) semestres em que o participante deste estudo cursou as referidas
disciplinas, ele registrou em diários de leitura suas reflexões sobre o processo de construção de
sentido para os textos em inglês, e no final da disciplina Língua Inglesa Instrumental II, foi
solicitado que avaliasse se e de que maneira ele havia percebido uma mudança em seu processo
de leitura - não só de textos em língua inglesa, mas também em português, sua língua materna.
As aulas de Língua Inglesa Instrumental I e II, contexto desta investigação, foram
ministradas pela mesma professora e norteadas pela concepção de leitura como atividade
interativa entre autor e leitor via texto. Sendo assim, o sujeito é ativo nesse processo de
construção de sentido, nessa interação. Koch (2002, p.15) explica esses sujeitos,
como entidade psicossocial (...) que (re)produzem o social na medida em que participam
ativamente da definição da situação na qual se acham engajados, e que são atores na
atualização das imagens e das representações sem as quais a comunicação não poderia
existir.

Nossa hipótese é de que ocorreu uma mudança como leitor do professor em formação
inicial e que a prática de leitura em língua inglesa aliada à reflexão do processo de construção de
sentido dos textos lidos (materializada nos diários de leitura) possibilitaram um amadurecimento
como leitor desse sujeito.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Leitura como uma atividade interativa

Marcuschi (2008, p.59) elenca as seguintes concepções de língua que já foram ou são
adotadas: pode-se conceber língua como forma ou estrutura (um sistema de regras); como um
instrumento (usado pelo sujeito para transmitir informação); como atividade cognitiva (por
permitir a criação e expressão do pensamento) e como atividade sociointerativa situada. Esta
última foi a concepção de língua adotada nas aulas de Língua Inglesa Instrumental I e II, uma vez
que acredita-se que língua implica em prática social.
Ao discorrer acerca da dimensão sociointerativa da língua, o autor (op.cit, p.240)
acrescenta que:
A língua é um fenômeno cultural, histórico, social e cognitivo que varia ao longo do
tempo e de acordo com os falantes: ela se manifesta no seu funcionamento e é sensível
ao contexto. Não é um sistema monolítico e transparente, para “fotografar” a realidade,
mas é heterogênea e sempre funciona situadamente na relação dialógica, como ensina
Bakhtin (1979).

Decorrente dessa concepção de linguagem acredita-se que a leitura seja também uma
atividade interativa. Soares (1988 apud DELL’ISOLA 2001, p. 34) considera a leitura como
interação verbal entre o autor e leitor, cada um deles com sua história e lugar determinado na
sociedade. Portanto, ao realizar uma leitura, o indivíduo interage com o autor do texto, ou seja,
aquele não é passivo, mas atuante no processo de compreensão textual.
Refletindo sobre a reflexão
Nessa seção, discutiremos sobre o conceito e as dimensões da reflexão e também sobre
a utilidade do diário de leitura como um instrumento de reflexão da aprendizagem.
• O que é reflexão?
Realizar a leitura de um texto em uma língua estrangeira pode permitir ao leitor ter uma
maior consciência das atividades cognitivas que ocorrem durante o processo de leitura devido à
limitação do conhecimento linguístico que ele possivelmente tenha. Acreditamos que para
compensar essa limitação linguística, esses leitores terão que desenvolver estratégias que os
ajudarão a compreender o texto. Na nossa interpretação, não basta ler extensivamente, mas
para que o leitor tenha essa habilidade melhorada, faz-se necessário refletir sobre a leitura - o
que o poderá possibilitar ter consciência dos processos envolvidos nela.
Costumamos realizar atividades cotidianas de maneira automática e geralmente não
refletimos sobre elas. Gimenez (1999, p.130) cita Dewey (1933 apud GRIMMETT e ERICKSON,
1988, p.2) para explicar que reflexão é “uma forma especial de pensamento que se origina da
dúvida e perplexidade decorrente de uma situação a qual leva o indivíduo a uma investigação
objetiva para resolução de problema.” 1 Concordamos com essa definição, mas acrescentaríamos
1

a specialized form of thinking. It stems from doubt and perplexity felt in a directly experienced situation and leads
to purposeful inquiry and problems resolution.

que a reflexão poderia ser originada também pela curiosidade ou necessidade de compreender
processos diversos e não apenas por querer resolver algo.
A autora (op.cit.) explica que há várias dimensões da reflexão: 1. o momento (pode-se
refletir antes, durante ou depois da ação); 2. o conteúdo (pode-se refletir sobre assuntos
diversos); 3. o modo (individual ou coletivamente); 4. a profundidade e duração da reflexão (se
rápida, sistemática, diária, ou por muitos anos); 5. os níveis (técnico, prático ou crítico).
Liberali e Zyngier (2000, p.9) citam Van Manen (1997) para explicar os níveis de reflexão:
(1)reflexão técnica preocupada com a eficiência e eficácia dos meios para atingir
determinados fins e com a teoria como meio para previsão e controle dos eventos; (2)
reflexão prática visando ao exame aberto dos objetivos e suposições e o conhecimento
que facilita o entendimento dos problemas da ação; (3) reflexão crítica relacionada às
duas ênfases anteriores, porém valorizando critérios morais e as análises de ações
pessoais em contextos históricos-sociais mais amplos.

• O diário como instrumento de reflexão da aprendizagem
Matsumoto (1996) realizou uma pesquisa com graduandos em Letras (habilitação em
língua inglesa) no Japão para investigar qual dentre os 3 (três) instrumentos – diários, entrevistas
e questionários - seriam mais eficientes para a reflexão da aprendizagem de língua estrangeira.
Os resultados mostraram que os alunos acharam o diário mais eficiente porque esse instrumento
os permitiu trazer à consciência os processos envolvidos na aprendizagem. A autora explica que
isso se deve à natureza escrita do diário que exige uma concentração, dedicação e uma análise
mais profunda desses processos para que depois, o autor do diário escreva suas reflexões no
papel. Os participantes revelaram que os questionários e entrevistas os levaram a estarem alerta
a algumas estratégias, crenças, atitudes deles mesmos e dos colegas.
Corroborando a ideia acima mencionada de que a natureza escrita do diário permite
uma maior conscientização de fatores diversos, Martins (2004, p.86-87) afirma com relação ao
diário que:
ferramenta escrita que é, pressupõe um certo grau de elaboração linguística e discursiva,
favorecendo o aparecimento de certos movimentos (identificados por Smyth) que, em
síntese, trazem aspectos relevantes para o processo de autoconscientização, tão
importante para o desenvolvimento de professores críticos e reflexivos.

Machado (1998, p.47) assegura que “a escrita (do diário) pode ser considerada como um
processo de descoberta, uma forma de gerar ideias, de se estabelecer conexões entre elas e de
transformar noções preconcebidas.”
Matsumoto (op.cit., p.143) comenta que os diários têm sido muito usados como
instrumento de investigação dos processos mentais dos alunos que são levados à reflexão e
como consequência do ato de refletir, os alunos se tornam mais conscientes dos processos
envolvidos no ensino-aprendizagem.
Machado (op.cit, p.48) aponta os seguintes benefícios da utilização dos diários no
contexto escolar:

a possibilidade de clarificação de ideias e de sentimentos sobre o ensino-aprendizagem e
sobre o modo de resolver problemas; a possibilidade de modificação do produtor do
diário, que se tornaria menos defensivo em relação à crítica alheia; a possibilidade de
levantamento de questões, de problemas recorrentes e de pontos a investigar, graças ao
trabalho de introspecção.

A concepção de leitura adotada nessa pesquisa é de que esta é uma atividade interativa,
portanto, tem-se um leitor ativo que se esforça para dar sentido ao texto. O diário se apresenta
como um instrumento que nos permite conhecer os pensamentos e ações do leitor durante o
processo de leitura e também sabermos os níveis e profundidade de suas reflexões.
METODOLOGIA
Tipo de pesquisa
A abordagem na análise e interpretação dos dados desta pesquisa foi qualitativa porque
procuramos “entender, interpretar fatos sociais inseridos em um contexto” (BORTONI-RICARDO,
2008, p. 34).
Segundo o objetivo anteriormente citado, fizemos um estudo de caso (por se tratar de
apenas um participante) interpretativista. A respeito da pesquisa interpretativista, Erickson
(1990 apud BORTONI-RICARDO 2008, p.34) afirma que nesse tipo de pesquisa, há “um
compromisso com a interpretação das ações sociais e com o significado que as pessoas conferem
a essas ações na vida social.”
Participante
Um professor em formação inicial do curso de Letras (habilitação em Língua Portuguesa)
de uma universidade pública federal da Paraíba foi o participante deste estudo. O referido
informante cursou as disciplinas Língua Inglesa Instrumental I e II. O critério que definiu sua
escolha foi o minucioso registro de sua avaliação como leitor antes e depois de ter cursado as
disciplinas mencionadas.
O participante, a quem chamaremos de Manuel, tem idade entre 20 (vinte) e 25 (vinte e
cinco) anos, frequentara um curso de inglês em escola de idiomas por 1 (um) ano e se considera
um leitor proficiente em língua inglesa, além de gostar do idioma. Ele também costuma ler
textos curtos em inglês sobre assuntos diversos, apenas pelo prazer da leitura.
Procedimentos de coleta de dados
Manuel foi solicitado a manter um diário de leitura durante o ano em que cursou as
disciplinas Língua Inglesa Instrumental I e II. Após a leitura de textos em língua inglesa, Manuel
registrava em seu diário suas reflexões acerca do processo de compreensão e construção de
sentido para cada texto.
Ao final da disciplina Língua Inglesa Instrumental II, Manuel escreveu um diário onde
registrou suas reflexões sobre sua mudança como leitor, tomando como referências o antes e

depois de cursar as duas disciplinas de Língua Inglesa Instrumental. Esse diário reflexivo será o
corpus desta investigação.
ANÁLISE DOS DADOS
O objetivo desta pesquisa é investigar as reflexões de um professor em formação inicial
sobre sua mudança como leitor após cursar 2 (duas) disciplinas de Língua Inglesa Instrumental. O
corpus da pesquisa é um diário reflexivo escrito pelo participante após cursar as disciplinas.
Trechos do diário de Manuel serão transcritos para a análise sem edições e qualquer informação
complementar será incluída entre parênteses.
Gimenez (1999) apresenta algumas dimensões sobre a reflexão que foram discutidas na
Fundamentação Teórica deste artigo. Com base na autora (op.cit.), podemos classificar as
reflexões feitas por Manuel em:
1. o momento: reflexões depois da ação (após a conclusão da disciplina Língua Inglesa
Instrumental II, o participante refletiu sobre seu processo de leitura);
2. o conteúdo: sobre sua mudança (ou não) como leitor;
3. o modo: individualmente;
4. a profundidade e duração da reflexão: foi uma revisão de conduta porque o sujeito dedicou
horas para reavaliar seu comportamento como leitor antes e depois de cursar as disciplinas de
Língua Inglesa Instrumental.
5. o nível: crítico porque valoriza a análise da ação pessoal de leitura.
Vejamos, então, as reflexões de Manuel sobre sua possível mudança como leitor, tendo
como referência o antes e o depois de ter cursado as disciplinas Língua Inglesa Instrumental I e II.
• Que tipo de leitor eu era...
Manuel descreve minuciosamente em seu diário como ele se comportava diante de um
texto antes de cursar as disciplinas Língua Inglesa Instrumental I e II.
Leitura realizada de forma inconsciente: Manuel relata que sua leitura em língua materna e em
língua inglesa era feita de forma automática e descreve uma consequência desse fato – perder
tempo e energia na atividade de leitura. Vejamos um trecho do diário de Manuel:
Afirmo que, antes de ser instruído em leitura pela disciplina (Língua Inglesa
Instrumental), não era absolutamente mau leitor, pois intuitiva e inconscientemente, já
usava algumas habilidades de leitura produtiva. Assim, por exemplo, conforme a
crescente dificuldade de algum texto, em termos de apreensão de sentido, ora
enquadrava as informações presentes no texto em bloco, ora parafraseava passagens
difíceis do texto em linguagem clara para mim, etc. Reafirmo que o manejo dessas
habilidades era algo feito inconscientemente, de forma que, como em certos casos não
os usava e como, mesmo utilizando-os, não tinha consciência deles, desperdiçava muito
tempo e energia no final da construção do sentido do texto.

Nesse trecho do diário, Manuel enfatiza que às vezes usava algumas estratégias de
leitura, como parafrasear passagens complexas e organizar informações em blocos. Entretanto,
essas estratégias eram feitas (quando feitas) de modo inconsciente. Consequentemente, o leitor
perdia muito tempo já que não havia um planejamento em como abordar o texto no sentido de
definir que passos seguir para a construção de um sentido possível para o texto lido, nem de o
que fazer durante a leitura para organizar as informações lidas.
O uso inadequado de estratégias prévias de leitura: ao abordar um texto, Manuel não utilizava
nenhuma estratégia prévia de leitura, passando dessa forma, à leitura do texto em si. Manuel
afirma:
Outro erro frequente que também cometia como leitor descuidado era a abordagem à
queima-roupa com o texto, ou seja, tão logo pegava o texto ia lendo-o, desconsiderando
certos procedimentos específicos de leitura produtiva como: observar títulos e
subtítulos, analisar ilustrações, depreender as ordenações das ideias pelos parágrafos,
captar palavras e relacioná-las com os outros fragmentos do texto. De modo que,
somente depois que lia o texto e o seu sentido, depois de duas ou três leituras, me
parecia ainda vago, é que, intuitivamente e sem ordenação alguma, fazia todos esses
procedimentos prévios de toda e qualquer leitura produtiva, algo que me consumia
muito tempo e energia.

Comumente encontramos leitores que, ao ler um texto, não observam sua fonte,
ilustrações, subtítulos e vão direto à sua leitura. Entretanto, essa pressa em não perder tempo
acaba por levar o leitor a realizar uma leitura precária e obrigá-lo a voltar a ler esse texto outras
vezes (o que demanda mais tempo e energia, conforme relata Manuel). Percebe-se que Manuel
valoriza esses procedimentos prévios de leitura e chega a apontar que não fazê-los é um erro e
descuido.
Outras estratégias mencionadas por Manuel em seu diário são a organização das ideias
de cada parágrafo e talvez, uma tentativa de relacioná-las entre si. Essas estratégias que ele não
utilizava ajudam no processo de construção de sentido e podem poupar o leitor de voltar várias
vezes ao texto. Tais atitudes não eram feitas de modo consciente por Manuel.
• Que tipo de leitor eu sou...
Em seu diário, Manuel escreve suas reflexões acerca de como ele se autoavalia como
leitor após cursar as disciplinas de Língua Inglesa Instrumental I e II.
Leitura realizada de forma consciente: segundo Manuel, “somente quando recebi as instruções
da disciplina é que tomei a conhecer não apenas intuitivamente, mas também cognitivamente as
habilidades de leitura e o meu próprio processo de leitura,” ou seja, “na medida em que fui
recebendo as instruções da disciplina Inglês Instrumental, o meu processo de leitura passou a ser
mais consciente, ativo e sistematizado.”
Manuel afirma em seu diário que as leituras de textos em língua inglesa foram
responsáveis pela mudança de seu processo de leitura:

as práticas das habilidades de leitura, proporcionada pela disciplina, não só solidificou as
habilidades que, no plano do inconsciente os tinha, digamos, dispersos, como também
reeducou o meu processo de leitura.

Está evidente nas reflexões de Manuel que a leitura em língua inglesa (e acredito que
aliada à reflexão sobre o processo de leitura) o permitiu ter consciência das peculiaridades que
caracterizam a leitura e transformaram sua prática de ler, já que ele menciona que foi reeducado
nessa habilidade.
Utilização de estratégias de leitura: Manuel relata estratégias de leitura que ele passou a usar,
inclusive destaca uma estratégia essencial para ele.
Manuel narra:
tão logo pegava o texto ia lendo-o, desconsiderando certos procedimentos específicos
de leitura produtiva como: observar títulos e subtítulos, analisar ilustrações, depreender
as ordenações das ideias pelos parágrafos, captar palavras e relacioná-las com os outros
fragmentos do texto (...) Assim, por exemplo, principalmente em textos de língua
Inglesa, se houvesse alguma palavra que desconhecia no texto e, independentemente de
ser ela importante ou não para o sentido do texto, automaticamente (não fazia
inferência nenhuma quanto ao seu sentido e se fazia, desconsiderava) procurava o seu
potencial significado no dicionário.

Com relação à estratégia de leitura essencial, ele afirma:
Neste sentido, dentre todas as habilidades de leitura, diante da qual as aulas estão
implícitas na sua realização, a que mais me proporcionou meios seguros para ler um
texto com eficácia, foi a prática da topicalização. Quero dizer que a topicalização
reeducou minha leitura em duas vias: a primeira é que ela me proporcionou um objetivo
claro para as leituras dos textos, de modo que nos deixa mais atento e consciente na
leitura; a segunda é que a topicalização nos leva, sem rodeios, necessariamente a
identificar aspectos e partes importantes do texto, como também hierarquizar as
informações dele, de modo que, quando o condensamos em uma única sentença na
topicalização, já estamos de posse integral do conteúdo que o texto veicula (...) É nesse
sentido, pois, que a prática da topicalização, bem como as outras habilidades recebidas
durante as aulas da disciplina Inglês Instrumental, me tornaram um leitor proficiente.

O fato de listar as estratégias e procedimentos prévios de leitura é decorrência
de uma tomada de consciência proporcionada pelas disciplinas Língua Inglesa
Instrumental I e II. Inferir, observar aspectos tipográficos do texto são estratégias
familiares ao leitor, mas que não eram utilizadas eficientemente por ele. A topicalização
foi uma estratégia que Manuel destacou e conseguiu descrever de que maneira essa
estratégia o beneficia. Tudo isso sugere que Manuel tem conhecimento metacognitvo
sobre leitura.
A nova concepção de leitura: ao refletir sobre o significado da atividade de leitura, suas
implicações e o papel do leitor nessa interação com o texto, Manuel afirma:

Assim, um dos mais importantes ensinamentos foi a reformulação da noção de leitura,
pois passei a ver que a leitura - e isso para qualquer texto, seja vernáculo ou estrangeiro
– não consiste apenas na decodificação de signos, mas na ativação dos seguintes
conhecimentos: linguístico, textual e de mundo. Deste modo, tal concepção exigia outro
tipo de leitor, não aquele que apenas de posse do conhecimento linguístico espera que o
texto, por osmose, se incorpore nele, mas um leitor que, ativamente interagindo com as
pistas que o autor do texto deixa, busca articulá-los com o seu conhecimento de mundo
e, a partir dessa conexão do linguístico com o extra-linguístico, realiza inferências daquilo
que o autor pretende dizer.

É interessante observar que essa concepção de leitura não é nova para Manuel porque
ele já era familiarizado com as teorias de leitura. Entretanto, ao discorrer sobre o tema, o
participante parece fazê-lo em um tom de descoberta. Talvez, as teorias que ele aprendera
acerca do tema leitura passaram a fazer sentido para ele ao longo do curso de Língua Inglesa
Instrumental I e II porque ele pôde, de fato, vivenciá-las, experimentá-las. Ou seja, foi durante as
aulas que Manuel percebeu que o leitor deve ser ativo e é responsável pela construção de
sentido do texto ao interagir com este e com seu conhecimento linguístico, textual e de mundo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ler é uma atividade que fazemos diariamente em nossa língua materna. Na maioria das
vezes, decodificamos e por geralmente termos conhecimento da nossa língua-mãe, pensamos
que não há necessidade de usarmos estratégias de leitura nem tampouco realizarmos algumas
ações antes de começarmos a ler um texto propriamente dito.
O que mais nos chamou a atenção no diário reflexivo de Manuel foi o fato de ele não ter
refletido especificamente sobre seu processo de leitura em inglês. Ele poderia ter comparado
sua prática de leitura em língua inglesa antes e depois de cursar Língua Inglesa Instrumental I e II.
Entretanto, ao avaliar seu processo de leitura, Manuel mencionou, acima de tudo, as mudanças
em sua prática de leitura em língua materna.
Os dados permitem-nos dizer que o desenvolvimento da leitura em língua inglesa de
Manuel influenciou seu comportamento como leitor em português, sua língua nativa, porque ao
praticar a leitura em língua estrangeira (cujo conhecimento linguístico é limitado) ele teve que
desenvolver conscientemente estratégias que suprissem essa “deficiência” linguística. Dessa
forma, ler em inglês teve um papel importante para trazer à consciência de Manuel
características peculiares da atividade de leitura.
É importante mencionar a colaboração dos diários, assim como da prática pedagógica da
professora da disciplina (que sempre discutia com os alunos acerca do processo de leitura) como
fatores que, possivelmente, influenciaram a mudança de comportamento como leitor de Manuel.
Ler extensivamente pode não ser suficiente para aperfeiçoar a habilidade de leitura, mas
ler de modo reflexivo tentando identificar os passos para a construção de sentido do texto pode
ser uma estratégia para o aperfeiçoamento dessa habilidade.
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RESUMO
O trabalho que aqui apresentamos consiste no estudo
da argumentação à luz dos pressupostos teóricos de
Perelman e Tyteca (2005) e Bakhtin (2009). Enfatizando
a argumentação e o dialogismo, respectivamente. Nos
debruçaremos sobre a utilização da argumentação em
redações do Prêmio Nacional de Redações do Programa
Cooperjovem. Para isso elegemos como objetivos:
conhecer os principais argumentos utilizados; conhecer
os lugares de suas argumentações; e investigar os
efeitos de sentido produzidos. Este estudo é parte
integrante de pesquisa de mestrado realizada no
período de 2012 a 2014, no Programa de Pós-Graduação
em Letras/UERN, pelo mestrado acadêmico em letras,

cuja área de concentração é “Estudos do Discurso e do
Texto” que encontra-se vinculada à linha de pesquisa
“Texto, ensino e construção de sentidos”. Sua
importância se justificativa pelos relevantes estudos
acerca da importância da argumentação na construção
de textos – este estudo abrange apenas textos oriundos
do ensino fundamental - e por estar embasado numa
proposta
interdisciplinar,
fazendo
dialogar
o
cooperativismo e a linguística.

PALAVRAS-CHAVE: Argumentação, Cooperação, Cooperjovem.

COOPERATION, AND AN ARGUMENT PRIZE: A SHORT ESSAY
ABSTRACT
The work presented here is the study of argumentation
in light of the theoretical assumptions of Perelman and
Tyteca (2005) and Bakhtin (2009). Emphasizing
argumentation and dialogism, respectively. In
debruçaremos on the use of argumentation in essays of
the National Award for Essays Cooperjovem Program.
For this we chose the following objectives: know the
main arguments used; know the places of their
arguments; and investigate the effects produced sense.
This study is part of the master's research conducted in

KEY-WORDS: Argument, Cooperation, Cooperjovem.

the period 2012-2014, the Graduate Program in
Literature / UERN, the academic master's degree in
letters, whose area of concentration is "Studies of
Discourse and Text" found that is linked to the search
for "Text, education and construction of meaning" line.
Its importance is justified by relevant studies about the
importance of argument in the construction of texts this study only covers texts from elementary school and be grounded in an interdisciplinary approach,
making the cooperative dialogue and language.

A COOPERAÇÃO, A ARGUMENTAÇÃO E O PRÊMIO: UM BREVE ENSAIO
1 INTRODUÇÃO
Esta pesquisa teve por incentivo o reconhecimento da importância da argumentação,
especificamente da comunicação argumentativa, tendo em vista que em nosso cotidiano a todo
o momento, estamos utilizando o discurso oral ou escrito para convencer ou persuadir os
interlocutores a aderirem às nossas opiniões. Não é diferente no mundo cooperativista.
O Programa Cooperjovem (Programa de Ensino de Cooperativismo nas Escolas do
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo), em sua acepção, traz consigo a
expectativa de colaborar para a formação de cidadãos cooperativos, que vejam na cooperação
um valor a ser vivido em todos os ambientes por onde circulam e, consequentemente, sejam
trabalhadores mais solidários e dispostos a criar laços de confiança que viabilizem a participação
e a convivência democrática. Dentre as atividades do programa, tem-se a prática da produção
textual, por isso o interesse em conhecer como a argumentação está presente no discurso escrito
dos alunos e de forma específica conhecer quais os principais argumentos utilizados por esses
alunos. Além disso, buscamos compreender quais os lugares de suas argumentações, e como o
professor interfere nas teses defendidas e na elaboração textual desses alunos, assim como os
efeitos de sentido que essas produções textuais apresentam.
Para responder a todos esses questionamentos foi utilizada por sustentação teórica os
pressupostos da Nova Retórica, de Perelman e Tyteca (2005), articulada com a perspectiva
sociointeracionista de Bakhtin (2009), ambos como dispositivos para as análises.
Portanto, compreendermos que é na prática da escrita da redação que o autor, a partir
de seus conhecimentos intrínsecos e de sua relação/interação com o exterior, permite expressar
ao seu auditório a sua habilidade comunicativa em seu ato de escrever. Isso vem a corroborar
com o pensamento de Grion, o qual afirma que
para maioria das atividades humanas, escrever bem é reunir idéias, emoções,
argumentos, organizá-los em frases bem ordenadas que possam ser
compreendidas de forma imediata pelos leitores aos quais a mensagem é
dirigida (GRION, 2003, p.15).

Escrever, produzir um texto independente de sua finalidade constitui um ato de
responsabilidade e o senso comum julga que não se trata de uma das atividades mais fáceis. É
preciso, portanto, compreender o contexto de criação, aproximação com a temática, as leituras
prévias, compreender sua finalidade e principalmente estar atento ao seu auditório e ao uso da
linguagem apropriada.
Cavalcante (2012) afirma, que para compreender e produzir qualquer texto, é necessário
reunir conhecimentos, não apenas linguísticos, mas também dos outros conhecimentos
adquiridos com a convivência social, que nos informam e nos tornam capazes de agir nas diversas
situações e eventos da vida cotidiana.
É com esse intuito que o Programa Cooperjovem, por meio do Prêmio Nacional de
Redações, impulsiona a aprendizagem das competências de produção textual – por meio das
redações – associando a língua às práticas da vivência com o termo cooperação. Desse modo,

reconhece junto à sociedade a importância da linguagem enquanto um processo interativo e
social.
Como resultado desse processo interativo e social tem-se o que Bakhtin (2009) concebe
por dialogismo. Para ele, este termo deve ser compreendido como o princípio essencial da
linguagem, ou seja, como o processo de interação tanto na escrita como na leitura. Desse modo,
o texto não pode ser aceito isolado, uma vez que se interrelaciona com outros discursos. Por
vezes produzindo replicações a outros discursos, mencionados anteriores ou posteriores ao
contexto de produção na situação concreta de comunicação.
Consoante, Reboul (2004) que sinaliza o surgimento da Retórica em meados de 465 a.C.
na Sicília grega, atual Itália. Registra que essa época foi marcada por inúmeros conflitos, os quais
foram motivados pelo não atendimento às necessidades dos cidadãos e estes, para se
sobressaírem argumentavam.
Para Aristóteles (2005, p. 29), “a retórica não é meramente uma arte de persuasão, mas
antes uma faculdade de descobrir especulativamente o que, caso a caso, pode servir para
persuadir”. Por isso, o filósofo assume o desafio de estudar a argumentação nos demais tipos de
discurso e não apenas no âmbito jurídico. Como bem cita Silva (2012, p. 26), “Aristóteles
sistematiza uma teoria da argumentação, atribuindo à Retórica não mais o título de arte, técnica
ou mesmo prática – que alguns levavam a vida inteira para dominar -, mas o lugar de ciência”.
A Nova Retórica tem suas bases teóricas firmadas no Tratado da Argumentação, de
Chaim Perelman e Lucile Olbrechts-Tyteca, publicado em 1970. Nessa publicação é perceptível o
resgate de conceitos da Retórica Aristotélica, dentre eles, os conceitos de orador, lugares
argumentativos, auditório, os quais, de forma ressignificada, são aplicados nas mais diversas
funcionalidades dos gêneros do discurso.
Os estudos da Nova Retórica apresentam as técnicas argumentativas como estratégias,
sendo estas: os argumentos quase lógicos, argumentos baseados na estrutura do real,
argumentos que fundam a estrutura do real, por fim, os argumentos por dissociação das noções.
Para Alves e Souza (2013, p. 131) as técnicas argumentativas são “recursos aos quais o orador
recorre para convencer seu auditório da validade de suas teses, da opinião defendido”
respeitando o contexto social, ideológico e histórico no qual ocorre a ação argumentativa, sendo,
portanto, a vontade própria do orador que marca a intencionalidade do seu discurso.
Os estudos de Bakhtin (2009) apontam para uma perspectiva dialógica, partindo da
interação social, pois defende que os enunciados não são neutros. Isso significa dizer que estes
trazem consigo uma carga valorativa e só fazem sentido num determinado contexto, quando o
orador/locutor (emissor), ao pronunciar um determinado enunciado e neste revela o discurso do
outro, “noutro discurso”.
Estas concepções de Bakhtin nos fazem resgatar que os enunciados não são neutros e
que em sua essência há a presença de uma carga valorativa, sendo o sentido conhecido num
determinado contexto. Logo, ao expedir um determinado enunciado, os seres de linguagem
impregnam neste o discurso do outro, ou seja, este novo discurso renasce renovado, reservandose, portanto, da temporalidade.
É, portanto, a natureza do auditório ao qual alguns argumentos podem ser submetidos
com sucesso que determina em ampla medida tanto o aspecto que assumirão as argumentações
quanto o caráter, o alcance que lhes serão atribuídos. (PERELMAN E TYTECA, 2005, p.33)

Os autores acima citados retomam a noção de auditório (pathos) dos estudos
aristotélicos, desdobrando-a em dois tipos de auditórios: o primeiro, constituído
pela humanidade inteira ou pelo menos por membros mais competentes e
razoáveis (homens adultos e normais) de uma sociedade, é chamado de
auditório universal; o segundo, denominado de auditório particular, é composto
por uma equipe mais definida de ouvintes com interesses compartilhados (ou
não) ou mesmo por um único interlocutor para quem se dirige o discurso do
orador. (SILVA, 2012, p.30)

Desse modo, observamos que Abreu (2009) apresenta uma diferença basilar a qual
consiste no controle das variáveis, uma vez que um locutor ao proferir a um auditório universal
não se tem controle acerca das variáveis, já diante do auditório particular essas variáveis são
controladas. Para Perelman e Tyteca (2005), essas variáveis são constituídas por gênero,
quantidade, nível de instrução, diversidade cultural, dentre outras.
“Argumentar é a arte de convencer e persuadir; para ele convencer é saber gerenciar
informação, é falar à razão do outro demonstrando, provando e persuadir é saber gerenciar a
relação, é falar a emoção do outro.” (ABREU, 2009, p. 25). Para convencer e persuadir o outro é
preciso conhecer o gênero do discurso e dominar o uso dos elementos da argumentação.
Aduzimos, portanto, que auditório e orador são elementos de ligação constante e
intensa. Percebemos ainda que o auditório influencia diretamente o orador na construção de
suas teses. Mas este é o seu principal papel: “é, de fato, ao auditório que cabe o papel principal
para determinar a qualidade da argumentação e o comportamento dos oradores”(PERELMAN e
TYTECA, 2005, 27).
Os estudos acerca da análise de textos argumentativos apontam para que, em qualquer
situação comunicativa (oral ou escrita), o orador ou escritor está sempre disposto a convencer
por meio da palavra.
As técnicas argumentativas podem ser compreendidas como recursos discursivos
empregados por um orador na produção de um discurso, tendo como finalidade a defesa de uma
determinada tese (SILVA, 2012, p.36).
Para empreendermos um entendimento acerca dos efeitos de sentidos é mister
compreender a definição de sentido em toda a profundidade e complexidade de sua essência.
Para Bakhtin (2003, p.398)
a interpretação como descoberta da presença por meio da percepção visual
(contemplação) e da adjunção por elaboração criadora. Antecipação do contexto
em expansão subseqüente, sua relação como o todo acabado e com o contexto
inacabado. Tal sentido (no contexto inacabado) não é tranqüilo nem cômodo
(nele não se pode ficar tranqüilo nem morrer).

Logo assim, Bakhtin (2003) se refere ao incomodo, por existir um contexto inacabado
sendo, portanto, necessário compreender o contexto para, assim, produzir sentido. E para isso
deve-se recorrer às lembranças a serem preenchidas e às possibilidades antecipadas (a
interpretação em contextos distantes). Busca nas lembranças levar em consideração até os

acontecimentos posteriores (no âmbito do passado), ou seja, percebe-se e interpreta-se o
lembrado no contexto de um passado inacabado (BAKHTIN, 2003, p. 399). Logo, a interpretação
dos sentidos não pode ser científica, mas é profundamente cognitiva. Pode servir diretamente à
prática vinculada às coisas. (BAKHTIN, 2003, p.399).
Por fim, Silva (2012) conclui que os efeitos de sentido de um discurso são determinados
pelas posições ideológicas dos sujeitos envolvidos no processo sócio-histórico no qual as
palavras, expressões, proposições ou teses são produzidas ou defendidas, conclusão
fundamentada no pensamento de Bakhtin (2002, p.38), o qual afirma que “o ser humano é
dialógico por natureza, a linguagem só se constitui através da relação eu-tu, não existe
comunicação fora da perspectiva dialógica”.
2 ASPECTOS METODOLÓGICOS
Essa etapa da realização da pesquisa oportunizou ao pesquisador traçar os caminhos a
serem percorridos, bem como estabelecer os instrumentos que serão necessários para o alcance
de seu objetivo. Desse modo, o pesquisador parte do pressuposto que
Método, em sentido geral, é a ordem que se deve impor aos diferentes
processos necessários para atingir um dado fim ou um resultado desejado. Nas
ciências, entende-se por método o conjunto de processos que o espírito humano
deve empregar na investigação e demonstração da verdade (CERVO e BERVIAN,
1983, p.23).

É necessário, portanto, ponderar acerca do conjunto de processos que os pesquisadores
deverão adotar, assim como o tratamento que será dispensado aos dados contidos no corpus
bem como a realização de sua análise para atingir o resultado, a verdade. Uma vez que “a ciência
tem como objetivo fundamental chegar à veracidade dos fatos (GIL, 2009, p.8)”. Gil (2009) cita
que esta é a característica que distingue o conhecimento científico dos demais, a verificabilidade.
Desse modo, a pesquisa bibliográfica irá contribuir para consolidar e/ou ampliar o
conhecimento das contribuições teóricas já existentes acerca de um determinado assunto, uma
vez que estas contribuições teóricas já foram selecionadas, analisadas e interpretadas, ao passo
que a pesquisa documental está embasada em documentos sem um tratamento mais detalhado,
não havendo anteriormente uma análise ou interpretação acerca desses materiais.
O desenvolvimento do presente estudo ocorreu da seguinte forma: levantamento
bibliográfico por meio de uma revisão da literatura com pesquisas bibliográfica referente acerca
dos temas “ensino de redações”, “dialogismo”, “argumentação” e “efeitos e sentidos”,
sustentado nos pressupostos teóricos encontrados nos escritos produzidos pelos autores:
Bakhtin (2005) e seu Círculo de Bakhtiniano, Perelman e Tyteca (2005), Cavalcante (2012), Gil
(2009; 2010), Cervo e Bervian (1983), dentre outros. Por conseguinte, esta pesquisa possui uma
abordagem qualitativa e por método científico, segue o método dedutivo.
Para o desenvolvimento desta pesquisa estabeleceremos estruturas lógicas a partir da
Nova Retórica (antecedente), a qual reconhecemos como verdadeira e indiscutível por meio das

suas relações com as redações premiadas (consequente), tendo como cerne a relação lógica
estabelecida entre estas preposições.
Esta sessão tem o objetivo de apresentar como se desenvolve o Prêmio Nacional de
Redação do Programa Cooperjovem, o qual foi criado em 2007 1, que é realizado em conjunto
com as Unidades Estaduais do Sescoop, utilizando metodologia de construção participativa e tem
como pressuposto o fortalecimento do conhecimento acerca do cooperativismo e a
aprendizagem de produção e compreensão textual. As edições do prêmio possuem periodicidade
anual.
O Sescoop Nacional definiu que o Prêmio Nacional de Redação do Programa
Cooperjovem trata-se de uma ação dirigida aos alunos da rede de ensino e cooperativas
educacionais, que fazem parte do Programa Cooperjovem e que estão com suas informações
cadastrais atualizadas junto à Unidade Nacional do Sescoop.
O prêmio tem por objetivo estimular e fortalecer o conhecimento sobre o
cooperativismo e a vivência da Cultura da Cooperação, incentivando os alunos do Programa
Cooperjovem à produção de texto nas suas diversas formas, propiciando às crianças melhores
condições de criação e desenvolvimento do pensamento crítico. Esta dividido em 5 fases.
Suportado pela prerrogativa da Lei Nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB) a qual menciona a criação da parte diversificada do ensino e propõe que as escolas
contemplem, em seu currículo escolar, conteúdos que promovam o reflexo da realidade local
onde atuam é que o Órgão máximo de representação do cooperativismo brasileiro – Organização
das Cooperativas Brasileiras – OCB identificou a oportunidade de promover o programa
Cooperjovem por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo.
Os professores participantes do programa Cooperjovem atualmente ministram a
temática do cooperativismo de forma transversal, mecanismo garantido pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB) e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN´s, pois a
transversalidade permite que se trate de processos vividos pela sociedade, tendo como ponto de
partida os acontecimentos e relações presentes no cotidiano.
Para realização da produção textual, o regulamento define que o professor desenvolverá
atividades em sala de aula que facilitem a reflexão e compreensão do tema, estimulando os
alunos à pesquisa e a debates. Dessa forma, a construção do texto tende a ser mais prazerosa e o
aluno terá a certeza de que é o verdadeiro autor do texto produzido.
O critério de seleção do corpus foi definido em função da classificação das redações que
alcançaram o primeiro lugar em suas categorias, sendo, destarte, um critério qualitativo.
Partimos de um universo de 362 (trezentas e sessenta e duas) redações, no entanto, optamos
pelo critério qualitativo por reconhecer que em todas as edições as redações são orientadas
pelos professores os quais desenvolvem atividades em sala de aula que propiciam a reflexão e
1

O Programa foi institucionalizado pelo Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo – SESCOOP NACIONAL (Entidade do Sistema “S” vinculada a Organização Brasileira das Cooperativas
– OCB), em 19 de junho de 2007, por meio da Resolução nº 109 e em 05 de novembro de 2007. Seu presidente
nacional aprovou a Portaria nº 36, que estabelece os procedimentos para fins de qualificação, implantação e
acompanhamento do Programa Cooperjovem. Deste modo, atendia ao anseio da comunidade cooperativista por
uma instrução formal sobre cooperativismo nas escolas, já vislumbrada pela nova Constituição, em outubro de 1988.

compreensão do tema pelos alunos auxiliando na escrita de suas redações e que desse modo,
esses alunos são estimulados a pesquisar previamente sobre o tema, tornando a elaboração da
redação mais prazerosa, na qual aluno assume a autoria do texto produzido, tendo livre escolha
quanto à tipologia a ser adotada, sendo guiados por seus professores e regulamentos.
O foco nessa fase é pormenorizar os procedimentos essenciais desta análise. Para tanto,
partimos dos objetivos mencionados no capítulo inicial desta dissertação, as quais foram: analisar
como os alunos apresentam seus argumentos e como estes produz efeitos de sentidos em seus
textos. Na busca pelo atendimento a essas metas, traçamos especificamente estes caminhos:
identificar quais os principais argumentos utilizados por esses alunos, quais os lugares de suas
argumentações, O professor interfere nas teses defendidas e na elaboração textual desses
alunos, e quais os efeitos de sentido que essas produções textuais apresentam.
Partimos da Análise do Discurso 2 como forma de análise 3, no entanto, reconhecemos
que na análise do discurso perdura a ausência de uma padronização metodológica para a análise
dos textos. Daí, utilizamos por referência os procedimentos metodológicos de Souza (2003), a
partir dos quais foram elaboradas quatro questões, a partir dos objetivos específicos, a serem
aplicadas nas 10 (dez) redações que compõem este corpus, para que estas após serem
confrontadas; neste caso, com as técnicas argumentativas, os lugares da argumentação, e por fim
os efeitos de sentido. Sendo as perguntas:
a) Quais argumentos basilares foram empregados pelos alunos (as técnicas
argumentativas)?
b) A que lugares se referem esses argumentos?
c) O professor interfere na produção dos textos dos alunos e nas teses defendidas?
d) Quais os efeitos de sentido expostos nos textos?
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esta etapa do trabalho tem por objetivo apresentar a análise dos textos selecionados, o
corpus, a partir dos procedimentos metodológicos adotados no capítulo anterior. As etapas
anteriores tratam da introdução, das contribuições teóricas, da metodologia, a partir desse
ponto, iremos abordar como os alunos apresentam seus argumentos e como estes produzem
efeitos de sentidos em seus textos, objetivo central de nossa pesquisa.
Deste modo, para disponibilizar as condições de produção das redações, os professores
realizam: leituras dos materiais do Programa Cooperjovem e de outros materiais paradidáticos
com vistas a auxiliar as crianças a desenvolverem o conceito de cooperação, os valores, princípios
e a doutrina cooperativista, realizam debates, utilizam revistas, jornais dentre outras referências
bibliográficas e de modo interativo navegam no blog da turma cooperação. Todo esse arcabouço
2

«Análise de discurso» é uma designação comum a múltiplas formas de analisar a relação entre o sentido e a
linguagem, bem como as suas repercussões sociais e políticas. (CARVALHO, 2000, p. 143)

3

A análise de discurso oferece um manancial importante de instrumentos para compreender a construção do
sentido ou significado. “cada instrumento dá a ver aspectos diferentes do texto e faz uma contribuição distinta para
o estudo da relação entre o texto e as realidades sócio-políticas em que ele se enquadra. (CARVALHO, 2000, p. 155)”

é utilizado para apresentar aos alunos o contexto do tema proposto. Após a utilização dessas
ferramentas, o professor promove discussões em sala, a partir de então, solicita aos alunos que
escrevam sobre o tema.
Os alunos defendem suas teses são orientados inicialmente pelos temas
correspondentes tornam-se desse modo unívocos ao defenderem a cooperação, pois participam
do mesmo contexto situacional e compartilham as mesmas condições de elaboração de suas
redações. Desse modo, suas teses são semelhantes e convergem quanto ao conteúdo temático.
Caberá à análise, redação a redação, apresentar suas especificidades no que se refere à produção
dos efeitos de sentidos e às respectivas influências do auditório.
É importante ressaltar que os alunos, ao elaborarem seus argumentos se reportam a
algum lugar. A etapa II descreve tecnicamente esse fenômeno, verificamos que os alunos
recorrem a essas premissas na busca de um acordo prévio com o seu auditório, com vistas a
potencializar a adesão dos espíritos, ou seja, a adesão dos interlocutores às suas proposições.
Nosso objetivo neste presente tópico é apresentar, após a verificação de que, os lugares dos
quais esses alunos se nutrem e os reproduzem em seus discursos, em suas redações.
Conhecer a intencionalidade e como as condições de produção dos textos premiados
torna-se primordial para compreender os efeitos de sentidos produzidos, uma vez que os
argumentos selecionados por eles fundamentam suas teses.
Consequentemente, as teses são mecanismos que promovem um diálogo entre o orador
e seus interlocutores. Onde: orador busca convencer o interlocutor da verdade de sua tese
(logos), fazendo com que o mesmo passe a adotá-la da forma por ele desejada (ethos).
Desse mesmo modo, Ide (2000, p. 51) afirma que “a tese define-se, pois, como uma
proposição (uma frase) que formula precisamente o que diz o discurso (e de maneira mais geral,
o que diz a inteligência em face da realidade), tendo em vista enunciar o verdadeiro ou o falso”.
Concluímos nesta etapa que os alunos, de um modo geral, recorrem aos fatos
experienciados por eles no cotidiano escolar, logo, suas teses são unívocas em torno da
cooperação, preservam a sua essência, recorrem ao uso de diversos argumentos, prevalecendo o
exemplo. Explicitam nas redações fatos do seu cotidiano. Todas as teses aqui analisadas
produzem efeitos de sentido relacionados à cooperação, o que notoriamente nos leva a concluir
que a argumentação presente nas redações objeto de estudo desse corpus refrata de alguma
forma a realidade vivida por esses alunos, o que é utilizado por eles como forma de garantir a
veracidade de suas teses.
4 CONCLUSÃO
Inicialmente, o percurso revelou que as principais técnicas argumentativas utilizadas
pelos alunos em suas produções textuais correspondem, em sua maioria, aos argumentos que
fundam a estrutura do real (por argumentos pelo exemplo e pelo modelo). Quase na totalidade
do corpus, os alunos armazenam as informações repassadas por seus professores, por meio da
apresentação dos conteúdos e materiais, bem como as pesquisas e produções em sala de aula.
Os alunos fundamentam-se em suas próprias experiências, pelo exemplo ou modelo, eles as
interagem com o mundo vivencial.

Concluímos nesta etapa da pesquisa que os alunos subsidiam seus argumentos a partir
das vivências do dia a dia, ao transcreverem em seus textos fragmentos de sua vivência com a
cooperação – tese central das redações – que dialogam com histórias contadas pelo professor,
com os textos paradidáticos, com o exercício prático da cooperação, formando, portanto, suas
concepções individuais acerca da cooperação o que, por conseguinte, implicará a escolha das
estratégias para suportar suas argumentações, assim como atestá-las como verdadeiras.
Ao analisarmos os lugares da argumentação, verificamos que os lugares argumentativos
mais evidenciados pelos alunos são constituídos por fragmentos de cada lugar argumentativo
onde que ora assume mais característica de essência, por deter características que valoriza o
indivíduo que está predisposto a cooperar; ora, evidencia as características do lugar do existente,
por afirmar a superioridade do que existe, sobre o possível, o real.
Logo por resultado, observamos os efeitos de sentidos presentes nessas redações e
concluímos nesta etapa que os alunos de um modo geral recorrem aos fatos experienciados por
eles no cotidiano escolar, logo, suas teses são unívocas em torno da cooperação, preservam a sua
essência, no entanto, recorrem ao uso diversos argumentos, prevalecendo o exemplo. Explicitam
nas redações fatos da do seu cotidiano. Todas as teses aqui analisadas produzem efeitos de
sentido relacionados à cooperação, o que notoriamente podemos concluir que a argumentação
presente nas redações objeto de estudo desse corpus refrata de alguma forma a realidade vivida
por esses alunos.
O cerne desta pesquisa está no estudo da argumentação em redações premiadas de
alunos do ensino fundamental. Acreditamos que seus resultados possam contribuir para
melhoria dos trabalhos dos professores em seus espaços escolares, pois realizamos uma pesquisa
que busca analisar as técnicas escolhidas pelos alunos do ensino fundamental para elaboração de
suas produções textuais, neste caso, as redações selecionadas em um prêmio nacional de
redações, o que também faz transcender a perspectiva didático-pedagógica.
Por fim, temos consciência de que o assunto não foi totalmente exaurido; seria uma
utopia assumir esta afirmação. Entendemos que esta pesquisa está contribuindo para ampliação
dos estudos da argumentação, da produção e do ensino de textos, bem como dos estudos
dialógicos da linguagem
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RESUMO
Entre os principais escritores da literatura
contemporânea, encontra-se a escritora Marina
Colasanti, escritora essa, que sempre tem a
preocupação em mostrar nos seus contos suas críticas
voltadas aos problemas sociais brasileiros, sem deixar de
lado a sensibilidade, o amor e a fantasia presente em
suas
histórias.
O presente trabalho tem como objetivo discutir
a
temática denominada “Maravilhosa" na obra de Marina
Colasanti, tomando como base para análise seu conto,
“Entre a espada e a rosa”, onde a tal temática é
utilizada. O “Faz de conta” e o “Era uma vez” são
elementos que caracterizam as obras da autora ao qual
levam o irreal para dentro de suas histórias. Usando

essa estratégia, Marina consegue atingir públicos de
diferentes idades. Por um lado Marina pode estar
apenas contando uma história de conto de fadas para
uma criança, mas pelo outro ela está por meio do
“Maravilhoso”, com o que pareceria o imaginário
infantil, derramando uma crítica forte em seus leitores
mais experientes, trabalhando temas sociais e humanos
através dos contos de fadas. Um desses temas é o
Feminismo, sempre abordado pela autora em suas
obras, e que sempre possui uma relação forte com o
mundo real.

PALAVRAS-CHAVE: Fascinante, Sociais, Sensibilidade, Metáfora.

A WONDERFUL AND FEMINIST AESTHETICS IN THIS TALE "BETWEEN THE SWORD AND THE
ROSE" THE MARINA COLASANTIABSTRACT
Among the major writers of contemporary literature,
is the writer Marina Colasanti, this writer, who always
takes care to show us his stories focused their
criticism on Brazilian social problems without
neglecting the sensitivity, love and fantasy in this
their stories. This paper aims to discuss the theme
called "Wonderful" in the work of Marina Colasanti,
taking as a basis for analyzing your story, "Between
the sword and the rose", where this theme is used. 's
"Pretend" and "once upon a time" are elements that
characterize the works of the author to whom the
KEY-WORDS: Fascinating, Social Sensitivity, Metaphor.

unreal lead into their stories. Using this strategy,
Marina manages to reach audiences of different ages.
Firstly Marina may just be telling a story of fairy tale
for a child, but at another it is through the
"Wonderful" with what seem to be the child's
imagination, pouring strong criticism in their most
experienced players, working through human and
social themes of fairy tales. One such theme is
feminism always addressed by the author in his
works, and always has a strong relationship with the
rea
world.

A ESTÉTICA MARAVILHOSA E FEMINISTA PRESENTE NO CONTO “ENTRE A ESPADA E A ROSA” DE
MARINA COLASANTI
INTRODUÇÃO
Marina Colasanti é uma mulher que luta pelo espaço feminino na sociedade e busca por
meio de seus contos e livros exibir seus ideais feministas, utilizando as metáforas fantásticas.
Nesse estudo, será ressaltada a importância da estética da autora, que consegue por meio de
suas histórias fantásticas entreterem e ao mesmo tempo criticar padrões sociais, como por
exemplo: a imagem da mulher em meio a sociedade. Dessa forma, o feminismo relaciona-se
diretamente com o maravilhoso nos contos da autora, sendo impossível não mencioná-los ao se
trabalhar a referida temática do artigo.
O conto que será usado para ser analisado chama-se “Entre a espada e a rosa”. Serão
analisados todos os aspectos fantásticos e irreais, utilizados metaforicamente pela autora para
deixar implícito algum outro sentido mais crítico na história. Por fim será mostrado as muitas
semelhanças das narrativas, com histórias famosas reais, mais especificamente o com a famosa
história de uma grande mulher do símbolo do feminismo no mundo, Joana D´arc.
MATERIAL E MÉTODOS
Na construção do trabalho, o conto “Entre a Espada e a Rosa’’ foi empregado, uma vez
que foi dele preparada a análise em relação a estética maravilhosa e feminista. Segui a seguir o
conto de Marina Colasanti.
Entre a Espada e a Rosa
Qual é a hora de casar, senão aquela em que o coração diz "quero"? A hora que o pai
escolhe. Isso descobriu a Princesa na tarde em que o Rei mandou chamá-la e, sem rodeios, lhe
disse que, tendo decidido fazer aliança com o povo das fronteiras do Norte, prometera dá-la em
casamento ao seu chefe. Se for velho e feio, que importância tinha frente aos soldados que traria
para o reino, às ovelhas que poria nos pastos e às moedas que despejaria nos cofres? Estivesse
pronta, pois breve o noivo viria buscá-la.

De volta ao quarto, a Princesa chorou mais lágrimas do que acreditava ter para chorar.
Embotada na cama, aos soluços, implorou ao seu corpo, a sua mente, que lhe fizesse achar uma
solução para escapar da decisão do pai. Afinal, esgotada, adormeceu.
E na noite sua mente ordenou, e no escuro seu corpo ficou. E ao acordar de manhã, os olhos
ainda ardendo de tanto chorar, a Princesa percebeu que algo estranho se passava. Com quanto
medo correu ao espelho! Com quanto espanto viu cachos ruivos rondando-lhe o queixo! Não
podia acreditar, mas era verdade. Em seu rosto, uma barba havia crescido.
Passou os dedos lentamente entre os fios sedosos. E já estendia a mão procurando a
tesoura, quando afinal compreendeu. Aquela era a sua resposta. Podia vir o noivo buscá-la. Podia
vir com seus soldados, suas ovelhas e suas moedas. Mas, quando a visse, não mais a quereria.
Nem ele nem qualquer outro escolhido pelo Rei.
Salva a filha, perdia-se, porém a aliança do pai. Que tomado de horror e fúria diante da jovem
barbada, e alegando a vergonha que cairia sobre seu reino diante de tal estranheza, ordenou-lhe
abandonar o palácio imediatamente.
A Princesa fez uma trouxa pequena com suas joias, escolheu um vestido de veludo cor de
sangue. E, sem despedidas, atravessou a ponte levadiça, passando para o outro lado do fosso.
Atrás ficava tudo o que havia sido seu, adiante estava aquilo que não conhecia.
Na primeira aldeia aonde chegou, depois de muito caminhar, ofereceu-se de casa em casa para
fazer serviços de mulher. Porém ninguém quis aceitá-la porque, com aquela barba, parecia-lhes
evidente que fosse homem.
Na segunda aldeia, esperando ter mais sorte, ofereceu-se para fazer serviços de homem. E
novamente ninguém quis aceitá-la porque, com aquele corpo, tinham certeza de que era mulher.
Cansada mas ainda esperançosa, ao ver de longe as casas da terceira aldeia, a Princesa
pediu uma faca emprestada a um pastor, e raspou a barba. Porém, antes mesmo de chegar, a
barba havia crescido outra vez, mais cacheada, brilhante e rubra do que antes.
Então, sem mais nada pedir, a Princesa vendeu suas joias para um armeiro, em troca de uma
couraça, uma espada e um elmo. E, tirando do dedo o anel que havia sido de sua mãe, vendeu-o
para um mercador, em troca de um cavalo.

Agora, debaixo da couraça, ninguém veria seu corpo, debaixo do elmo, ninguém veria sua
barba. Montada a cavalo, espada em punho, não seria mais homem, nem mulher. Seria
guerreiro.
E guerreiro valente tornou-se, à medida que servia aos Senhores dos castelos e aprendia a
manejar as armas. Em breve, não havia quem a superasse nos torneios, nem a vencesse nas
batalhas. A fama da sua coragem espalhava-se por toda parte e a precedia. Já ninguém recusava
seus serviços. A couraça falava mais que o nome.
Pouco se demorava em cada lugar. Lutava cumprindo seu trato e seu dever, batia-se com
lealdade pelo Senhor. Porém suas vitórias atraíam os olhares da corte, e cedo os murmúrios
começavam a percorrer os corredores. Quem era aquele cavaleiro, ousado e gentil, que nunca
tirava os trajes de batalha? Por que não participava das festas, nem cantava para as damas?
Quando as perguntas se faziam em voz alta, ela sabia que era chegada a hora de partir. E ao
amanhecer montava seu cavalo, deixava o castelo, sem romper o mistério com que havia
chegado.
Somente sozinha, cavalgando no campo, ousava levantar a viseira para que o vento lhe
refrescasse o rosto acariciando os cachos rubros. Mas tornava a baixá-la, tão logo via tremular na
distância as bandeiras de algum torreão.
Assim, de castelo em castelo, havia chegado àquele governado por um jovem Rei. E fazia algum
tempo que ali estava.
Desde o dia em que a vira, parada diante do grande portão, cabeça erguida, oferecendo
sua espada, ele havia demonstrado preferi-la aos outros guerreiros. Era a seu lado que a queria
nas batalhas, era ela que chamava para os exercícios na sala de armas, era ela sua companhia
preferida, seu melhor conselheiro. Com o tempo, mais de uma vez, um havia salvo a vida do
outro. E parecia natural, como o fluir dos dias, que suas vidas transcorressem juntas.
Companheiro nas lutas e nas caçadas, inquietava-se porém o Rei vendo que seu amigo
mais fiel jamais tirava o elmo. E mais ainda inquietava-se, ao sentir crescer dentro de si um
sentimento novo, diferente de todos, devoção mais funda por aquele amigo do que um homem
sente por um homem.

Pois não podia saber que à noite, trancado o quarto, a princesa encostava seu escudo na
parede, vestia o vestido de veludo vermelho, soltava os cabelos, e diante do seu reflexo no metal
polido, suspirava longamente pensando nele.
Muitos dias se passaram em que, tentando fugir do que sentia, o Rei evitava vê-la. E
outros tantos em que, percebendo que isso não a afastava da sua lembrança, mandava chamá-la,
para arrepender-se em seguida e pedia-lhe que se fosse.
Por fim, como nada disso acalmasse seu tormento, ordenou que viesse ter com ele. E, em
voz áspera, lhe disse que há muito tempo tolerava ter a seu lado um cavaleiro de rosto sempre
encoberto. Mas que não podia mais confiar em alguém que se escondia atrás do ferro. Tirasse o
elmo, mostrasse o rosto. Ou teria cinco dias para deixar o castelo.
Sem resposta, ou gesto, a Princesa deixou o salão, refugiando-se no seu quarto. Nunca o
Rei poderia amá-la, com sua barba ruiva. Nem mais a quereria como guerreiro, com seu corpo de
mulher. Chorou todas as lágrimas que ainda tinha para chorar. Dobrada sobre si mesma, aos
soluços, implorou ao seu corpo que lhe desse uma solução. Afinal, esgotada, adormeceu.
E na noite sua mente ordenou, e no escuro seu corpo brotou. E ao acordar de manhã,
com os olhos inchados de tanto chorar, a Princesa percebeu que algo estranho se passava. Não
ousou levar as mãos ao rosto. Com medo, quanto medo! Aproximou-se do escudo polido,
procurou seu reflexo. E com espanto, quanto espanto! Viu que, sim, a barba havia desaparecido.
Mas em seu lugar, rubras como os cachos, rosas lhe rodeavam o queixo.
Naquele dia não ousou sair do quarto, para não ser denunciada pelo perfume, tão
intenso, que ela própria sentia-se embriagar de primavera. E perguntava-se de que adiantava ter
trocado a barba por flores, quando, olhando no escudo com atenção, pareceu-lhe que algumas
rosas perdiam o viço vermelho, fazendo-se mais escuras que o vinho. De fato, ao amanhecer,
havia pétalas no seu travesseiro.
Uma após a outra, as rosas murcharam, despetalando-se lentamente. Sem que nenhum
botão viesse substituir as flores que se iam. Aos poucos, a rósea pele aparecia. Até que não
houve mais flor alguma. Só um delicado rosto de mulher.

Era chegado o quinto dia. A Princesa soltou os cabelos, trajou sua vestida cor de sangue.
E, arrastando a cauda de veludo, desceu as escadarias que a levariam até o Rei, enquanto um
perfume de rosas se espalhava no castelo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Marina Colasanti usa o Maravilhoso nos seus contos para conseguir atingir o
público infantil, jovem e adulto, mas também usa essa estética para carregar por meio de
metáforas e símbolos uma série de questões sociais muito presente no cotidiano. Nelly Novaes
diz sobre a estética maravilhosa:

São narrativas que, sem a presença de fadas, via de regra se desenvolvem
no cotidiano mágico (animais falantes, tempo e espaço reconhecíveis ou
familiares, objetos mágicos, gênios, duendes etc.) e têm como eixo
gerador

uma

problemática

social (ou

ligada

à

vida

prática,

concreta). (COELHO, 1991, p. 10).
Uma das características desse gênero, e também uma das particularidades nas obras de
Marina, é o espaço fantástico, o cenário presente na história, normalmente reinos, com reis,
princesas, príncipes, grandes castelos, e etc. No conto Entre a espada e a rosa o gênero fantástico
é percebido ao longo da narrativa, o espaço nesse conto obedece exatamente todas essas
características, outro conto da autora que evidencia o uso desse espaço é “A moça tecelã”. Outra
característica marcante nesse tipo de narrativa é o aspecto temporal. A história não se situa em
um momento preciso, e nunca se sabe quando tudo aconteceu e quanto tempo durou, sabe-se
apenas que aconteceu em algum ponto do passado.

O conto inicia-se com a personagem principal, a princesa, revoltada com a atitude do pai,
de obriga-la a se casar com um homem que ela não amava apenas para poder trazer mais força
para o reino. A partir desse motivo central a princesa implora desesperadamente por alguma
maneira de fugir desse destino terrível, então, inexplicavelmente ao acordar, seu rosto está
coberto com uma barba ruiva. Após isso acontecem todas as demais complicações da narrativa.
O seu pai, o rei, totalmente envergonhado com aquilo, expulsa a princesa do reino. Ela ver aquilo
como a realização de seu desejo de fugir daquela vida de servidão e sai em busca de sua
sobrevivência, mas é discriminada pelo povo por causa de seu aspecto feminino e barbado.
Fica mais que evidente a presença da fantasia no conto, mais especificamente na
presença da metamorfose, outra característica presente no tema do maravilhoso.
O feminismo está presente quanto ao fato do casamento arranjado, algo muito comum até
pouco tempo atrás. Marina mostra primeiramente a impotência feminina perante o poder de um
pai autoritário, que não ver o lado de sua filha. E depois ela usa o elemento fantástico para
mostrar que a princesa venceu a vontade de seu pai e conseguiu sua liberdade.
Nessa parte acontece também uma relação entre o conto e a vida da guerreira Joana
D´arc. A semelhança é percebida pelo fato de que Joana D´arc sofria muito preconceito devido
ser mulher e querer se tornar uma guerreira. Mas assim como a princesa, torna-se uma guerreira
respeitada e temida. Não eram mais simples e delicadas mulheres, mas eram fortes guerreiras,
não mais inferiores aos homens. Nessa parte Marina mostra sua crítica, deixando claro que a
essência sobrepõe a aparência.
[...] E guerreiro valente tornou-se, à medida que servia aos senhores do
castelo e aprendia a manejar as armas. Em breve, não havia quem a
superasse nos torneios, nem a vencesse nas batalhas. A fama de sua
coragem espalhava-se por toda parte e precedia. Já ninguém recusava
seus serviços. A couraça falava mais que o nome (COLASANTI, 1999).

A princesa, ainda como guerreira, conhece e torna-se melhor amiga de um rei. Essa
amizade vira algo mais forte, e o rei decide ordenar que ela revelasse sua identidade. A princesa
mais uma vez sem saber o que fazer, suplica novamente uma saída para aquela situação, então
ao acordar ver seu rosto tomado por botões de rosas vermelhas que aos poucos vão caindo e
revelando mais uma vez sua pele.
Colasanti mostra, por meio mais uma vez do elemento maravilhoso, o feminismo no
conto. O fato da barba se transformar em rosas, figura associada à mulher, mostra o resgate da
feminilidade e da identidade da princesa. É justamente nessa hora que a autora realiza mais uma
metamorfose na princesa, dessa vez destacando a imagem bela da mulher capaz de enfeitiçar os
homens.
Após a transformação da princesa, veste mais uma vez seu vestido e sai de seu quarto em
busca do amor de seu rei. No final da história nota-se mais uma característica dessa narrativa, o
fato de sempre terminar em um final feliz, com o rei conhecendo a verdadeira face da princesa, e
a princesa por sua vez conseguindo ter seu próprio livre arbítrio ao ter seu relacionamento
amoroso. Colasanti deixa implícito que a princesa e o rei teriam enfim seu final feliz, o famoso
felizes para sempre, bem presente nas histórias fantásticas “Era chegado o quinto dia. A Princesa
soltou os cabelos, trajou seu vestido cor de sangue. E, arrastando a cauda de veludo, desceu as
escadarias que a levariam até o Rei, enquanto um perfume de rosas se espalhava no castelo.”
(COLASANTI, 1999).
Trazendo novamente a relação entre Joana D´arc e a narrativa veem que ambas as
mulheres conseguem seus objetivos. Travando e vencendo batalhas com seus inimigos e com o
preconceito. Joana conquista a vitória na guerra e se tornar uma heroína, mas seus atos de se
vestir e se passar como homens são julgados criminosos e ela é condenada e consequentemente
morta. Mas anos depois, Joana é inocentada e canonizada. Vitoriosa! Assim como a princesa que
luta pela sua liberdade e no fim também consegue ter a sua vitória amorosa.

CONCLUSÃO
Após a análise dos contos de Marina Colasanti observamos que a autora traça em suas
narrativas as condições femininas ao longo do tempo, muitas vezes por meio de contos
fantásticos e de elementos do maravilhoso. Isso implica em um excelente modo de mostrar suas
críticas sociais para seus leitores. Tendo como figura principal e indispensável em suas histórias, a
mulher, seja ela esposa, filha, princesa, guerreira ou tecelã. No final Marina mostra que a mulher
que não luta pela sua independência continuará a ser sempre dependente.
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RESUMO
É necessário inovar na prática docente no uso
das novas tecnologias que já fazem parte do cotidiano
universal. Fizemos uma interação das tecnologias e
inovações com a Arte nas escolas e contribuímos para o
desenvolvimento de saberes socialmente significativo se
de capacidades intelectuais e afetivas. Os Professores da
educação básica têm dificuldades relevantes ao
manuseio e uso das novas tecnologias e inovações
dificultando assim o procedimento didático pedagógico
de ensino- aprendizagem. Fazendo então a junção
dessas duas problemáticas Tecnologia e discipli na de
Arte esse projeto trabalhou com a participação das

Escolas Públicas de Gurupi -To, de ensino fundamental.
Verificamos a importância que tem a Tecnologia e a Arte
no processo de ensino-aprendizagem e a transformação
que elas provocaram nos alunos envolvidos no
projeto,proporcionando qualidade de vida
e
contribuindo de forma benéfica para a formação destes
pequenos cidadãos contemporâneos que tiveram seu
senso crítico e criativo estimulado e que foram inseridos
no âmbito social de forma consciente, contribuindo para
o desenvolvimento da comunidade local de forma
participativa e produtiva, foi o foco deste projeto.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia, Inovação, Arte, Docência, Teatro.

PIBITI - NEW TECHNOLOGIES OF INFORMATION AND KNOWLEDGE APPLIED TO TEACHING OF
ART AS A TOOL FOR PRODUCTION OF NEW EDUCATIONAL TEACHING PRACTICE
ABSTRACT
It is necessary to innovate in teaching practice
in the use of new technologies that are already part of
everyday universal. We made an interplay of technology
and innovation with art schools and contribute to the
development of socially significant knowledge and
intellectual and affective. Teachers of basic education
have difficulties relevant to the handling and use of new
technologies and innovations thereby making the
procedure didactic pedagogical teaching and learning.
Doing so the junction of these two problematic
Technology and discipline of Art this project worked

the participation of the Public Schools Gurupi -To,
elementary school. We note the importance of the Arts
and Technology in the teaching-learning and
transformation that they provoked the students
involved in the project, providing quality of life and
contributing in a beneficial way for the formation of
these small contemporary citizens who had their critical
thinking and creative stimulated and were inserted in
the social consciously contributing to the development
of the local community in a participatory and
productive, was the focus of this project.

KEY-WORDS: Technology, Innovation, Art, Teaching, Theatre.

PIBITI - NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO APLICADAS AO ENSINO
DE ARTE COMO FERRAMENTA DE PRODUÇÃO DE NOVAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOCENTE
INTRODUÇÃO
Percebe-se que os professores da educação básica tem dificuldades relevantes no
manuseio e uso das novas tecnologias e inovações dificultando assim o procedimento didático
pedagógico de ensino- aprendizagem e faz-se necessário inovar na prática docente no uso das
novas tecnologias que já fazem parte do cotidiano universal.
Com as novas tecnologias foram incluídos novos processos formativos no ambiente
educacional um deles se dá pela virtualidade que é a representação técnica do real, faz se
necessário saber qual o papel dessas imagens na formação intelectual, e no desenvolvimento do
pensamento crítico e na formação desse novo cidadão contemporâneo.
Entretanto com a tecnologia temos muito benefícios com as mídias e meio de
comunicação em geral, mas também temos riscos e surgimento de várias problemáticas como à
abstração, desumanização das relações sociais, o isolamento, a exclusão daqueles que não tem
acesso a essas tecnologias e o surgimento de um “novo” tipo de analfabetismo que é o
analfabetismo digital que é tão excludente quanto o analfabetismo funcional.
No Brasil temos inúmeros programas de tecnologias da informação e da comunicação
(TICs), de cidades digitais, Telecentros e cursos de informáticas. No entanto é uma realidade
ainda distante do município de Gurupi, pois não temos serviços públicos informatizados, muitas
das escolas publicas de Gurupi já receberam através do Programa Tocantins Conectado um
computador por aluno por meio da Secretaria Municipal de Educação em parceria com o
Governo do Estado, no entanto poucos destes alunos permanecem com seu computador pela
vulnerabilidade social da qual se encontra sua família, alguns pais vendem para suprir suas
necessidades básicas e algumas vezes até por drogas, o município tem defici ência de políticas
publicas principalmente em ações, metas e planos que abordam geração de renda e emprego,
são raríssimas as ações de combate as drogas, de violência contra mulheres, de trabalho infantil
tanto que o índice de trabalho infantil em Tocantins é altíssimo, o município sofre com o
desemprego.
Portanto, é necessário que a comunidade escolar tenha acesso e domínio dessas novas
tecnologias e inovações, mas é preciso transformar essas informações em conhecimento
desenvolvendo nos educandos competências para criar, interpretar e refletir, que são
desenvolvidas na participação social, pois a tecnologia por si só não propicia o saber, ela precisa
ser retrabalhada, interpretada e analisada. Não basta que os professores disponham, na escola,
dos meios de comunicação e da informática ou apenas saberem usá-los. É preciso que aprendam
a elaborar e a intervir no processo comunicacional que se realiza entre professores e alunos
através de mídias (Rezende e Fusari, 1996).
A Arte desenvolve a sensibilidade, a percepção e a imaginação na capacidade cognitiva do
educando e na formação de sua identidade, tornando autor de sua história e não um mero
espectador, assim a Arte desenvolve ainda sua leitura da realidade e o domínio de suas

competências cognitivas, construindo sua subjetividade e na junção com a Tecnologia da
informação é instrumento e agente direta de expressão e comunicação.


Figura 1 - Alunos do PIBITI da Escola Municipal Orlindo Pereira da Mota
Por isso desenvolvemos esse projeto nas escolas publicas de Gurupi-To fazendo a junção
de inovação tecnológica com a Arte, pois o Teatro contribui para o crescimento intelectual na
maneira como nos comunicamos e interpretamos o mundo, contribuindo assim para o
desenvolvimento de saberes socialmente significativos de capacidades intelectuais e afetivas,
tendo em vista a formação de cidadãos contemporâneos. Além de termos contribuído também
para aprimoramento das capacidades cognitivas, estéticas e operativas dos alunos envolvidos no
projeto favorecendo o processo de ensino-aprendizagem de forma estratégica na capacidade de
transferir e da comunicação da aprendizagem desenvolvendo a sensibilidade e o pensamento
crítico desses alunos sobe suas visões de mundo e sua contextualização com a realidade de cada
um subjetivamente.



Figura 2 – Alunos no Labin escrevendo texto dramático.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizado junto a Delegacia Regional de Ensino de Gurupi um levantamento sobre essa
problemática da Tecnologia nas escolas publicas do município, e a síntese desse levantamento foi
que essas mudanças tecnológicas provocam também no corpo docente dificuldade de inserir o
novo, alguns docentes acham que a tecnologia atrapalha o crescimento e aprendizagem do
alunado provocando distrações que prejudicam a aprendizagem e ainda que os únicos recursos
pedagógicos benevolentes são o quadro negro, lápis, papel e caneta, aquela metodologia bem
tradicional.
Tem escolas que estão com seus computadores parados porque muitos professores ainda
resistem em usar os mesmos pela dificuldade que tem em manusear esses equipamentos e em
algumas escolas temos até os técnicos de informática, mas que muitas vezes entendem bem
menos de informática do que o próprio docente. Nos cursos de formação docente tem disciplinas
de tecnologias contemporâneas, no entanto a realidade é que os acadêmicos fazem as atividades
apreendem, mas só o suficiente para sua aprovação na disciplina, não buscam se capacitar e
aperfeiçoar, por falta de tempo, condições financeiras e etc.
Pesquisas comprovam que o índice de pessoas, inclusive docentes, sem domínio dessas
novas tecnologias no país ainda é muito alto o que dificulta e muito o processo e metodologia de
ensino, e ainda apesar de serem assistidas em tempo real, as informações e imagens não
parecem ser de verdade dão uma impressão ilusória, ou por muitas vezes são informações
prontas recebidas de forma errônea sem gerar conhecimento, abordando somente o
consumismo e conformismo.
Adotamos meios tecnológicos de comunicação e relação humana vivenciadas na prática
docentes através de recursos visuais, cênicos, verbais, sonoros, audiovisuais diri gidos para o
ensinar a pensar, ensinar a aprender a aprender, implicando, portanto, efeitos didáticos como:
desenvolvimento de pensamento autônomo, estratégias cognitivas, autonomia para organizar e
dirigir seu próprio processo de aprendizagem, e intervindo na problemática do isolamento, da
exclusão social vivenciando essas práticas pedagógicas dentro do seu contexto histórico e
cultural.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Minimizando a problemática com a tecnologia e com a disciplina de Arte que é ministrada
de forma irregular nas escolas publicas de Gurupi-To aLei de Diretrizes e Base (LDN nº 9.394/96)
vem corrigir as distorções pelas quais passavam o ensino de Arte na educação brasileira e
equipara a disciplina de Arte das demais disciplinas em grau de importância com as demais
disciplinas e a torna componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica. A
problemática da metodologia do ensino de Arte é notória nas escolas publicas de Gurupi no
Estado de Tocantins das cerca de 30 escolas publicas, só temos três professores com formação
especificas em Artes, os outros são das áreas de Letras, Pedagogia, Normal Superior e alguns

destes nem são graduados. O resultado são aulas de Artes ministradas de qualquer jeito e sem
nenhuma relevância para o aprendizado do educando o que feri o direito do mesmo de ter uma
formação em que a Arte realmente propicie o desenvolvimento de sua sensibilidade, percepção e
imaginação e de sua capacidade cognitiva, além de estagnar a formação da identidade históricocultural e do homem que é sujeito dessa história.
Fazendo então a junção dessas duas problemáticas Tecnologia e disciplina de Arte esse projeto
trabalhou em escolas publica de Gurupi-To, de ensino fundamental, nas aulas de Arte com
tecnologias aplicadas ao ensino da Arte, com produções visuais (músicas, sons, iluminação,
vídeos, imagens virtuais e etc.) e cênicas (teatrodança, música, sonoplastia, cená rios).
No dia 08 de junho de 2013, esses alunos participaram do 1º Festival de Teatro Educativo de
Gurupi, tivemos belíssimas apresentações teatrais, com uns bons textos, e ótimas atuações
cênicas. Tivemos como escola ganhadora uma escola de tempo integral que tem fácil acesso a
vários recursos tecnológicos, dos quais foram usados na música, na iluminação e cenário, não
tinha os melhores atores, a escola que tinha os melhores atores a melhor equipe cênica não
ganhou em primeiro lugar no festival por não terem acesso e nem equipamentos tecnológicos e
por isso não usaram alguns recursos tecnológicos música, iluminação e cenário. Ficando então
claro a importância que tem a tecnologia no processo de ensino-aprendizagem e a transformação
que ela provoca no individuo, lhe proporcionando qualidade de vida e contribuindo de forma
benéfica quando bem usada para a formação deste pequeno cidadão contemporâneo, que tem
senso critico e criativo, inserindo o mesmo no âmbito social de forma consciente, participativa e
produtiva.



Figura 3 - 1º Festival de Teatro Educativo de Gurupi-To.

CONCLUSÃO
Percebemos a necessidade e a deficiência de que só apreendemos na área tecnológica no
seu uso, na prática do dia a dia, quando se tem a necessidade de aplicar esses novos métodos, ou
seja, na sala de aula. Já não podemos mais ignorar essa revolução tecnológica e mundo de
informações que temos o acesso rápido e em tempo real que se tem dessas informações, é
preciso direcionar os educandos a se beneficiarem dessas informações e usar isso a seu favor,
inserindo na sua metodologia de ensino imagens, sons, efeitos, ícones, em fim, todos os
benefícios dessas tecnologias inovando suas aulas, dando vida a elas, contextualizado os

conteúdos com a realidade dos educandos e respeitando as suas subjetividades.
O nosso objetivo aqui é mostrar que não basta termos acesso a inovação tecnológica mais
precisamos saber fazer uso dela na prática, principalmente no ambiente escolar dentro do
processo de ensino-aprendizagem contribuindo para o desenvolvimento e absolvição do
conhecimento e que mesmo nos estágios e nas participações de oficinas e projetos nas escolas
que os acadêmicos de Licenciatura em Artes Cênicas do IFTO Campus Gurupi vêm fazendo é
notório a elevação do grau de desenvolvimento dos educandos isso sem nem ter sua 1 ª turma
formada, o Curso de Licenciatura em Artes Cênicas já resgata desenvolvimento, valores e
benefícios da Arte na vida do educando e da história-cultural de Gurupi, cumprindo assim com
seu papel dentro da educação.
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RESUMO
O presente artigo tem por finalidade (re)visitar
conceitos em torno da abordagem do(s) letramento(s),
além de refletir sobre os dados que revelam o perfil das
práticas de letramento(s) de discentes do Médio
Integrado em Edificações do Instituto Federal do Sertão
Pernambucano – Campus Salgueiro. Nesse sentido,
diagnosticou-se, por meio de pesquisa PIBIC-Jr aplicada
em 2013, as práticas de linguagens que esses alunos
vivenciam no âmbito escolar e no cotidiano. A partir da

análise dos dados obtidos através de questionários,
demonstra-se o hábito de leitura e de escrita, tendo-se
assim a noção da realidade do uso da linguagem desses
alunos ao ter contato com diversos gêneros. Cumpre
destacar que ao aproximar-se desse diagnóstico será
possível compreender a importância do envolvimento
com o mundo da linguagem como forma de aquisição de
um maior censo crítico e consciência cidadã nas práticas
escolares.

PALAVRAS-CHAVE: Leitura e escrita, Letramento(s), Criticidade, Cidadania.

MAPPING PRACTICES IN LITERACY (S): IN SEARCH PROFILE OF STUDENTS IN BUILDINGS
ABSTRACT

This article aims to (re) visit the concepts of the
approach (s) literacy (s), and reflect on the data that
reveal the profile of literacy practices (s) of students
of Médio Integrado em Edificações do Instituto
Federal do Sertão Pernambucano. In this sense, was
diagnosed through applied research PIBIC-Jr in 2013,
the practices of languages that these students
experience in the school and in everyday life. From
the analysis of data obtained from questionnaires,

shows up the habit of reading and writing, thus
having a sense of reality of language use these
students to have contact with various genres. It is of
note that when approaching this diagnosis will be
possible to understand the importance of
engagement with the world of language as a means of
acquiring a greater critical census and citizen
awareness
in
school
practices.

KEY-WORDS: Reading and writing, Literacy (s), Critical, Citizenship.

MAPEAMENTO DE PRÁTICAS DE LETRAMENTO(S): EM BUSCA DO PERFIL DISCENTE EM
EDIFICAÇÕES
INTRODUÇÃO
O quadro educacional brasileiro vem se modificando há aproximadamente 20 anos, e a
concepção de educação vem se ampliando e se adequando impulsionada pela publicação da Lei
de Diretrizes e Bases, nº9394, em 1996 (ABREU, 2011). Segundo essa lei, a educação no ensino
médio (EM) tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, preparando-o assim para
o exercício da cidadania.
Nesse sentido, o desenvolvimento do educando a nível de EM deve primar por espaços de
reflexões, de busca e produção do conhecimento em uma perspectiva crítica sobre o mundo que
o cerca. Já que além dessas características do ensino regular em busca da aquisição do
conhecimento, o EM também tem como propósito preparar o aprendiz para o mundo do
trabalho (LDB, BRASIL, 1996). Ou seja, o discente de nível médio deve ser incentivado a “saber
pensar, escolher, comparar e produzir novas sínteses, individualmente e em grupo” para que se
tenha a possibilidade de ter chances com a sociedade moderna (MORAN, 2007, p.8).
Assim, uma das maneiras possíveis para formar os aprendizes para o pleno exercício da
cidadania é a abordagem do(s) letramento(s) nas práticas escolares. Segundo as orientações
sugeridas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) por meio das Orientações Curriculares
Nacionais do Ensino Médio (OCNEM, BRASIL, 2006), é possível através do domínio da habilidade
de leitura e da escrita proporcionar ao aprendiz a consciência da linguagem, pois ao se ter
indivíduos engajados discursivamente, esses se tornam usuários e produtores dessa mesma
linguagem e assim percebem as nuances de que os discursos não são neutros e que possuem
intencionalidades; além de possibilitar ao aprendiz o contato com vários gêneros que são
vivenciados em diversos contextos.
Logo, trabalhar sob essa ótica (letramento) significa compreender a participação do
indivíduo em práticas sociais em que se usa a escrita e a leitura (KLEIMAN, 2005). Como
consequência, faz-se importante debater e esclarecer a abordagem do(s) letramento(s),
correlacionando-o a ação crítica e cidadã, pela importância desse elo para a formação de um

sujeito ativo socialmente e que faça uso da e para linguagem.
Conforme exposto, as OCNEM (BRASIL, 2006) sugerem a inserção das práticas letradas no
ensino dos alunos, para que esses se configurem sujeitos plenamente atuantes na sociedade em
que se encontram engajados. Dessa maneira, ao desenvolverem capacidades e competências de
leitura e de escrita, esses mesmos indivíduos podem se tornar pensantes e críticos através dos
seus conhecimentos de mundo e das suas práticas de leitura e de escrita. Assim sendo, a leitura e
a escrita se tornam indispensáveis no agir crítico, que por sua vez é impreterível no exercício de
cidadania.
Mas como compreender a leitura e a escrita como elo para uma formação cidadã?1 Para
primeira delas, a leitura, necessita-se uma visão de criticidade não baseada unicamente na
decodificação de um código, pois segundo o que afirma Cassany (2006) para que se atinja a
criticidade, o leitor deve ser formado por uma concepção de leitura mais ampla. No caso, por
meio de uma leitura detrás das linhas, pois nesse modo de ler o sujeito percebe a compreensão
do discurso, sendo que compreender o discurso significa perceber a visão de mundo presente
nele (CASSANY, 2006, p.33). É nessa condição de leitura que o sujeito deve possuir entendimento
maduro sobre o assunto, pois se consegue visualizar todo um contexto social que gerou o ponto
de vista do autor do texto, além de conseguir relacioná-lo com o seu entorno.
Por isso é preciso ser capaz de não apenas decodificar códigos, mas entender e se
apropriar dos significados como uma prática social, com usos das palavras em diferentes
contextos, sendo crítico e reflexivo. Essa atividade faz com que aprendiz seja capaz de perceber
que um discurso possui uma intencionalidade, e, que relacione a experiência de vida e o seu
meio sociocultural com as percepções do que está sendo inferido no texto. É seguindo essa
vertente e utilizando-se da demonstração de dados obtidos do recorte de pesquisa PIBIC Jr
realizada no Campus Salgueiro (IFSPE), denominada - Agência de letramento(s): Diagnóstico das
práticas de leitura e de escrita em língua estrangeira no IF Sertão Pernambucano, cujo foco fora
investigar as práticas de leitura e de escrita em língua materna e estrangeira de seus alunos do
ensino médio integrado, é que o presente estudo tem por objetivo (re)visitar conceitos em torno
1
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da abordagem do(s) letramento(s) e refletir sobre os dados que revelam o perfil desses discentes
em suas práticas de letramento(s), como consequência espera-se correlacionar esse
mapeamento a questões como posicionamento crítico e formação cidadã.
MATERIAIS E MÉTODOS
A presente pesquisa possui um viés da pesquisa de base interpretativista, pois procurouse observar, descrever, interpretar e refletir sobre os resultados obtidos através aplicação de
questionário com o intuito de mapear as práticas de letramento(s) dos discentes de nível médio.
Cabe destacar, portanto, que esta investigação é um recorte de pesquisa PIBIC Jr realizada
no Campus Salgueiro (IFSPE). Assim, a pesquisa PIBIC Jr como um todo teve como participantes
as turmas do ensino médio integrado (1°, 2° e 3° anos) dos cursos de Agropecuária, Edificações e
Informática existentes no Campus. Porém, para o presente estudo buscou-se apresentar apenas
dados sobre língua materna da turma de 1º ano do EM integrado do curso técnico em edificações
do Campus Salgueiro (IFSPE). Assim sendo, expõe-se somente os dados dessa turma, para que se
tenha conhecimento do perfil da prática de leitura e escrita dos discentes que ingressaram no
Instituto, sobretudo que ingressaram no curso da área da construção civil (Edificações)2.
Desse modo, a pesquisa foi realizada em 2013 e envolveu alunos que tinham como média
de idade de 14 a 15 anos. Esse público foi convidado a participar da pesquisa por meio de
aplicação de questionário que continha 20 questões (dez sobre o perfil socioeconômico e dez
sobre as práticas de leitura e de escrita). Assim, os participantes antes de responderem o que se
propunha a pesquisa, assinaram o termo de livre consentimento que foi entregue a cada um dos
integrantes da turma. Como consequência, 23 alunos optaram por participar da investigação 3.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao compreender que um aluno é atuante em uma sociedade e que participa de diversas
atividades das quais se utilizam da leitura e da escrita, mesmo ao realizar atividades comuns
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como: ler um jornal, escrever um bilhete, ler um manual entre outros, é que se entende que a
linguagem exige do sujeito um nível de compreensão do que há escrito. Contudo, nem sempre
esse sujeito domina a linguagem exigida em determinadas situações. Essa falta de domínio pode
vir a ocorrer tanto pela ausência de um contato anterior com tal gênero textual ou ocasião, tanto
pela falta de conhecimento sobre a linguagem específica para um devida circunstância, como a
falta de preparação na hora de redigir contratos imobiliários ou até mesmo carta de
reivindicação, por exemplo. Por isso, coaduna-se com o que sugerem as OCNEM (BRASIL, 2006),
que além de alfabetizados, os alunos sejam letrados para as demandas da sociedade a que
pertence.
Porém, a sugestão de que não basta apenas o alunado ser alfabetizado, mas sim letrado,
traz um debate sobre as terminologias alfabetização x letramento. Logo, alfabetização é o
mesmo que letramento? Se não, afinal, o que é letramento? Qual a relação entre letramento e
cidadania?
Essas são dúvidas frequentes que surgem em torno do termo que há pouco tempo foi
introduzido no cenário educacional brasileiro: o letramento (ROJO, 2009). Primeiramente, é
válido afirmar que letramento não é o mesmo que alfabetização, ele pode ser compreendido
como “as práticas sociais de leitura e escrita e os eventos em que essas práticas são postas em
ação, bem como as consequências delas sobre a sociedade” (SOARES, 2002, p.144). Já o fato de
uma pessoa ser alfabetizada não necessariamente implica dizer que ela contextualiza seu
conhecimento.
Assim, embora assegurado que ambos os conceitos sejam divergentes, é primordial
colocar a relação existente entre alfabetização e letramento, já que para uma pessoa ser
considerada plenamente letrada é necessário primeiramente que ela seja alfabetizada. Trata-se
de um processo de correlação, pois a pessoa além de conseguir decodificar o código – nível de
alfabetização, ainda deve ser capaz de contextualizar e interpretar o conteúdo sobre o que se lê letramento. É nesse ponto, que o indivíduo se acerca do processo de cidadania, pois segundo
Abreu (2011) essa formação se dá com a aproximação do sujeito refletir sobre valores e atitudes,
de posicionar-se no mundo de forma consciente e crítica com “a oportunidade de debater e de

compreender as desigualdades, relações de poder, na sociedade como um todo”. Assim, ao ter
contato com os mais diversos gêneros textuais, o sujeito não apenas lê forma e estrutura, mas
sim observam um propósito comunicativo, permitindo considerar “tanto o gramatical (estilo,
sintaxe, léxico) como o discursivo (estrutura, registro) ou pragmático (interlocutores, propósito,
contexto) ou o sociocultural (história, organização social, poder)” (CASSANY, 2008, p.16), em um
processo de formação crítica e cidadã.
Sendo assim, é incontestável a associação entre um sujeito letrado e um cidadão, por conta
da presença do agir crítico, do senso de análise, da influência de saber contextualizar o
conhecimento. E de, sobretudo, saber em diferentes ocasiões fazer uso da e para linguagem.
Dessa forma, é imprescindível partir do contexto do alunado e vislumbrar o que leem e
escrevem. Por isso, expõe-se a seguir, os dados da turma do 1º ano do ensino médio integrado
em edificações (EMI-Edif):
Tabela 1. Hábitos de leitura

Tabela 2. Hábitos de escrita

Pergunta

Sim

Não

Pergunta

Sim

Não

Número de alunos que
responderam e
respectiva porcentagem

14 (61%)

9 (39%)

Número de alunos que
responderam e
respectiva porcentagem

15 (65%)

8 (35%)

As tabelas 1 e 2, demonstram, respectivamente, o quantitativo de alunos que sinalizaram
possuírem o hábito de ler e de escrever, no qual 61% desses alunos afirmam possuir a prática de
leitura e 65% declaram obter o hábito de escrever. Com isso, têm-se resultados positivos quanto
ao uso dessas habilidades, pois as porcentagens confirmam que, em sua maioria, a turma do 1°
ano do EMI-Edif possui contato com a escrita e leitura. Logo, isso revela que o docente já terá
abertura para a reflexão dessas práticas.
Mas, então, o que esses alunos leem? O que escrevem? Qual ou quais esfera(s)
discursiva(s) eles participam? É somente na esfera escolar? Ou as práticas vernaculares/locais
possuem mais influência? As tabelas a seguir contemplam a frequência dos gêneros que foram
tomados como hipótese na pesquisa, já que não houveram questões abertas para que se
obtivesse o mapeamento dos gêneros de maior frequência dos discentes em questão. Portanto,

para a constatação da frequência de leitura e de escrita em língua materna a qual os alunos
participavam, encontravam-se no questionário as seguintes opções: Frequentemente, Às vezes e
Nunca, conforme esboçam-se os resultados a seguir:
Tabela 3. Frequência das práticas de leitura
Frequentemente
(Todo dia ou quase
todo dia)

Às vezes

Nunca

Não
marcou

Livros didáticos (referente a disciplinas de
estudo)

7 (30%)

15 (65%)

1 (4%)

0 (0%)

Jornais

2 (9%)

12 (52%)

8 (35%)

1 (4%)

Revistas de informação geral (Veja, Isto é,
Época, entre outros)

4 (17%)

16 (70%)

2 (9%)

1 (4%)

Revistas da sua área de atuação
(Agropecuária, Edificações ou Informática)

3 (13%)

15 (65%)

4 (17%)

1 (4%)

Revista de humor em quadrinhos

6 (26%)

14 (61%)

2 (9%)

1 (4%)

Bíblia e/ou livros religiosos

5 (22%)

12 (52%)

5 (22%)

1 (4%)

Romance / livros de literatura

5 (22%)

12 (52%)

5 (22%)

1 (4%)

Artigos científicos em geral

2 (9%)

11 (48%)

8 (35%)

1 (4%)

Artigos científicos da sua área de atuação
(Agropecuária, Edificações ou Informática)

2 (9%)

16 (70%)

4 (17%)

1 (4%)

Manual de instruções

2 (9%)

14 (61%)

6 (26%)

1 (4%)

Blogs

6 (26%)

14 (61%)

2 (9%)

1 (4%)

E-book

4 (26%)

6 (61%)

12 (9%)

1 (4%)

1 (4%)

3 (13%)

(Fanfic, ficção infantil)

(Não especificou)

6 (26%)

13 (57%)

Gêneros textuais

Outros

A tabela 3 se analisado a soma das duas colunas “às vezes” e “frequentemente”, revela-se
a presença forte dos livros didáticos, histórias em quadrinhos, blogs e artigos científicos da área

de atuação dos estudantes, demonstrando que os discentes possuem um forte contato com os
gêneros proporcionados pela escola, mas que também vivenciam em outros contextos como a
esfera virtual práticas de leitura. Tais destaques apontam que as práticas com maior frequência
são derivadas de esferas diferentes, por isso entende-se que os alunos como consumidores e
produtores de linguagem participam frequentemente ou na maioria das vezes de práticas
distintas, e para isso, certamente deverão saber fazer uso de estratégias de leituras também
diferentes, levando em conta suas experiências de vida, seus conhecimentos de mundo, leituras
prévias e até mesmo o objetivo da leitura.
Tabela 4. Frequência das práticas de escrita
Gêneros textuais

Frequentemente
(Todo dia ou quase todo dia)

Às vezes

Nunca

Não
Marcou

Trabalhos acadêmicos (tarefas,
exercícios didáticos, redações, por
exemplo)

18 (78%)

5 (22%)

0 (0%)

0 (0%)

Formulário (s)

0 (0%)

18 (78%)

5 (22%)

0 (0%)

Documento (s)

1 (4%)

20 (87%)

2 (9%)

0 (0%)

Jornais

1 (4%)

5 (22%)

17 (74%)

0 (0%)

Revistas

2 (9%)

2 (9%)

19 (83%)

0 (0%)

Poesia, cordéis, canções

4 (17%)

11 (48%)

8 (35%)

0 (0%)

Romance

2 (9%)

6 (26%)

15 (65%)

0 (0%)

Cartas

1 (4%)

14 (61%)

8 (35%)

0 (0%)

Revista de humor em quadrinhos

1 (4%)

12 (52%)

10 (43%)

0 (0%)

Textos religiosos

1 (4%)

9 (39%)

13 (57%)

0 (0%)

Artigos científicos em geral

1 (4%)

10 (43%)

12 (52%)

0 (0%)

Artigos científicos da sua área de
atuação (Agropecuária, Edificações ou
Informática)

3 (13%)

15 (65%)

5 (22%)

0 (0%)

Blogs

2 (9%)

6 (26%)

15 (65%)

0 (0%)

Diários

2 (9%)

6 (26%)

15 (65%)

0 (0%)

Planilhas

3 (13%)

12 (52%)

8 (35%)

0 (0%)

E-mails

6 (26%)

14 (61%)

3 (13%)

0 (0%)

MSN

10 (43%)

8 (35%)

5 (22%)

0 (0%)

7 (30%)

14 (61%)

1 (4%)

1 (4%)

3 (13%)

14 (61%)

7 (30%)

0 (0%)

5 (22%)

13
(57%)

Slides

4

Bilhete (s)

3 (13%)
Outros (especificar)

(Fanfic's, Facebook,
Whatsapp.

2 (9%)
(Não especificou)

A tabela 4 chama atenção por revelar que os discentes afirmam ter contato “às vezes”
com os determinados gêneros em suas práticas de escrita. Porém, revelam-se altos índices de
“nunca” para gêneros como jornais, blogs, diários, romance, artigos científicos, sendo assim, a
oportunidade da escola abordar e trabalhar práticas contextualizadas de produção escrita da
linguagem. Ainda assim, se analisada a coluna “frequentemente” com “às vezes”, observa-se a
presença dos gêneros: trabalhos acadêmicos, e-mails, msn e slides. Portanto, depreende-se
novamente uma polarização escola versus contexto privado de uso da escrita, pois ao perceber o
uso de gêneros digitais a escola não pode excluir a produção dos discentes.
Conclui-se, portanto, que por estarem engajados em realidades diferentes, esses alunos
participam de atividades distintas. Logo, entende-se que a escola como agência de letramentos
tem grande influência na vida letrada dos alunos, mas também que esses alunos possuem esferas
de circulação diferentes, e, que o dia-a-dia do aluno também contribui para a sua vida letrada.
CONCLUSÃO
No estudo realizado, conclui-se que é evidente a influência da escola, enquanto a
principal agência de letramento, no hábito de leitura e de escrita do seu alunado. Já que
4
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conforme esbouçou-se nos resultados, os discentes possuem o contato forte com o material
didático utilizado em sala, bem como atividades e exercícios, além de artigos científicos.
Dessa forma, após o mapeamento e esse diagnóstico cumpre destacar da importância
da escola como principal agência de letramentos em uma região onde nem todos os alunos têm
acesso à Internet ou à compra de livros para pesquisas, por exemplo. Além disso, o resultado do
perfil discente leva a problematizar que espera-se ainda que a escola propicie de igual forma
momentos para a abertura de reflexões sobre as práticas até então marginalizadas no âmbito
escolar sobre o que os alunos leem e escrevem em seu cotidiano, com a finalidade de formá-los
para um engajamento discursivo em variados contextos.
Portanto, valer-se do conceito de letramento, para que as atividades escolares tenham
práticas situadas, é fundamental, pois só assim haverá a compreensão de que não basta o
indivíduo possuir conhecimento, é necessário saber colocá-lo em prática.
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A INTERTEXTUALIDADE ENQUANTO MECANISMO DE COERÊNCIA TEXTUAL: POR UMA
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RESUMO
Este estudo busca discutir a importância da
intertextualidade como mecanismo de construção
textual e fator imprescindível ao seu processamento
interpretativo, na interação. Nesse sentido, o grau de
compreensão de um texto, por parte de quem o recebe,
pode variar, dependendo do conhecimento dos textos
prévios utilizados na sua arquitetura. Discutir a intertextualidade como fator que implica em uma maior ou
menor compreensão textual é fugir um pouco dos
exemplos meramente informativos (caricaturais) que
normalmente aparecem nos livros de língua portuguesa
e literatura, que se limitam, muitas vezes, a ilustrar a
intertextualidade como “diálogo”, seja de forma ou de
conteúdo, explícita ou implícita, entre dois ou mais
textos, à moda de constatação. Assim, até a

intertextualidade implícita é apresentada ao leitor. Ele
até é levado a recuperar o(s) texto(s) com o(s) qual(is) o
texto que está lendo se relaciona, mas não a perceber e
a refletir sobre quais as consequências dessa não
percepção. Isto é, dele exige-se muito pouco, já que
praticamente, tudo está ali dado, a sua disposição. Em
geral, não se busca fazer com que o leitor perceba a
necessidade de se recuperar um texto implícito ou até
mesmo explícito ao texto em pauta e que isto pode
fazer significativa diferença e influenciar no
estabelecimento de sentidos apropriados ao mesmo.
Este artigo, por meio da análise de alguns textos, que se
relacionam e que se não forem recuperados, busca
deixar isso evidente.

PALAVRAS-CHAVE: intertextualidade, coerência, texto, leitura, contexto.

THE INTERTEXTUALITY WHILE MECHANISM OF TEXTUAL CONSISTENCY: BY AN
ANALYSIS THAT OVERCOME THE TYPIFIED FINDING OF THE REFERRED FACTOR

ABSTRACT
This study searches to discuss the importance of
intertextuality as a building mechanism textual and
essential factor in its interpretative processing, in the
interaction. In this sense, the degree of understanding of
a text, by part who receives, may vary, depending on the
knowledge of the previous texts used in its architecture.
To discuss intertextuality as a factor that implies in a
higher or lower textual comprehension is scape a little
of the examples merely informative (caricatural) that
normally appear in the books of Portuguese language
and literature, which are limited, many times, illustrate
the intertextuality as "dialogue", either in form or
content, explicit or implicit, between two or more text,
in order to observe. So, until the implicit intertextuality

is presented to the reader. He is taken to recover the
text with which the text that he is reading is related, but
not to perceive and to reflect about the consequences
of this non-perception. That is, from it requires very
little, since practically everything is given there, at your
disposal. In general, it doesn’t seek to make the reader
realize the need to recover an implicit or even explicit
text to the text in question and that this may make a
significant difference and influence in establishing
appropriate to the same. This article, through the
analysis of some texts which relate and which if not
recovered, seeks to make this evident.

KEYWORDS: intertextuality, coherence, text, reading, context.

A INTERTEXTUALIDADE ENQUANTO MECANISMO DE COERÊNCIA TEXTUAL: POR UMA
ANÁLISE QUE SUPERE A CONSTATAÇÃO TIPIFICADA DO REFERIDO FATOR

1. INTRODUÇÃO
Este estudo objetiva ultrapassar os limites da visão superficial e tipificada com que,
muitas vezes, a intertextualidade é vista em sala de aula e abordada, enquanto assunto
específico, em capítulos de livros didáticos de Língua Portuguesa. O que se nota, normalmente,
são constatações, interessantes até, mas não aprofundadas, do tipo: há relação entre Camões, a
Bíblia e Legião Urbana. Ou entre a “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias, o Hino Nacional, que
lhe é posterior e lhe cita alguns versos, tamanho o seu ufanismo exacerbado, e dezenas de outros
textos de autores, sobretudo poetas de língua portuguesa, do Brasil e do mundo.
Sabendo-se disso, neste trabalho, busca-se abordar a intertextualidade, enquanto
mecanismo ou fator de coerência textual, que contribui significativamente para o
estabelecimento de sentidos apropriados ao(s) texto(s) em recepção – levando-se em
consideração esse termo para a Linguística Textual, isto é, na interação. Sem a percepção do(s)
vínculo(s) que o texto em pauta estabelece com outro(s) texto(s) que foi(ram) utilizado(s) na sua
elaboração e está(ão) na sua base, estando esta relação mais ou menos perceptível, sua a leitura
pode ficar mais ou menos fragilizada.
O objetivo, portanto, não é desmerecer o trabalho que, embora tradicional, se faz, ainda,
em muitas escolas e se propaga em muitos métodos didáticos, mas, sim, lançar luz à importância
de se ir além, de, ao se estudá-la, fazê-lo de forma mais aprofundada, dada a sua relevância
enquanto mecanismo que também precisa ser levado em consideração no processamento ou
leitura de textos.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo possui um viés teórico que se respalda nos pressupostos bibliográficos da
Linguística Textual, embora se dedique mais à análise propriamente dita de textos para atingir os
objetivos propostos do que à revisão da literatura, quais sejam: comprovar a importância da
intertextualidade como fator que pode interferir em uma maior ou menor compreensão de um
texto, dependendo dos nexos que o leitor/ouvinte consiga fazer entre o texto que
lê/ouve/assiste e outro(s) texto(s) com os quais tal texto estabelece relação por um ou outro
motivo.
A intertextualidade, entendida como fator que contribui para o estabelecimento da
coerência textual, ao lado de outros fatores, como o conhecimento de mundo, o conhecimento
partilhado entre produtor e receptor, o conhecimento linguístico, as inferências, dentre outros,
citados e analisados por Koch e Travaglia (2009), comprova que um texto precisa ser lido e
interpretado levando-se em consideração o seu contexto de produção e que nem tudo o que o
texto pretende “dizer” reside propriamente na superfície textual, dependendo, portando, da
concatenação de dois ou mais dos fatores supracitados.
Além disso, Koch (2007) lembra que, rezam os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s)
de Língua Portuguesa, que a formação do leitor proficiente ultrapassa a mera decodificação de
palavras, envolvendo uma série de outras estratégias. “Formar um leitor competente supõe

formar alguém que compreenda o que lê; (...); que estabeleça relações entre o texto que lê e
outros textos já lidos” (KOCH, 2007, p 46.). O leitor competente é, ainda, conforme os PCN’s,
citados pela autora, aquele que é capaz de fazer inferências, identificando os elementos
implícitos ao texto, e que consegue validar e justificar sua interpretação a partir de elementos
linguísticos localizáveis no texto, os quais lhe dão base para fazê-la com propriedade.
Portanto, o estudo respalda-se majoritariamente em referências bibliográficas do âmbito
da Linguística Textual; busca analisar textos extraídos do mundo circundante – reais ou ficcionais;
e segue os pressupostos analíticos que, costumeiramente, os estudiosos da referida escola se
utilizam para analisar textos, levando em consideração as condições de produção em que o texto
se dá.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente e de forma breve, no tópico 3.1, far-se-á uma distinção entre coesão e
coerência textual, com base em Koch e Travaglia (2009), para que se dimensionem os dois
conceitos, embora os mesmos não se expugnem. Pelo contrário, apesar de distintos, são
complementares. Em seguida, discutir-se-á a importância da intertextualidade como elemento
constituinte de coerência, explícito e/ou implícito a um texto, podendo implicar em
compreensões diferenciadas: de maior sentido, para quem conhece os textos fontes, a menor,
para quem não conhece. Ou em incompreensão.
Depois, no tópico 3.2, para que a discussão não fique no âmbito da teoria, serão
analisados textos por meio dos quais se buscará comprovar o acima exposto. Assim sendo, nesta
parte, cujo viés é predominantemente analítico, buscar-se-á comprovar a importância de se
recuperar os textos com os quais os textos em análise se relacionam, seja para concordar ou
subverter seus sentidos, e, com isso, “ressuscitar” essa discussão, que, atualmente, ainda parece
limitar-se ao âmbito teórico.
3.1 A INTERTEXTUALIDADE COMO FATOR DE COERÊNCIA
Pensando num texto escrito: enquanto a coesão textual atém-se ao plano composicional
do mesmo, encadeando palavras, frases, orações, períodos e parágrafos, por meio de palavras e
expressões conectivas ou articuladoras, que são carregadas de sentido, a coerência textual liga-se
ao plano das ideias e significados, ao conteúdo expresso no/pelo texto, explícita ou
implicitamente, uma vez que muito do que há no texto, na prática, subjaz a ele nas suas
entrelinhas e depende de fatores situacionais, que estão fora do texto.
Ambos os conceitos prendem-se à lógica e aos sentidos, contudo, enquanto a coesão fazse por meio de conectivos, a coerência pode independer do uso dos articuladores, já que um
texto pode “soar” como coerente, apresentando os conectivos adequados para quem o produziu,
entretanto, ser incoerente para quem o lê. Os graus de coerência podem variar conforme o
leitor. De acordo com sua “bagagem” sociocultural, principalmente, o conhecimento de mundo e
de textos que possui.
É nesse ponto que entram em cena os fatores que Koch e Travaglia (2009) denominaram
de fatores que implicam no estabelecimento da coerência textual. Um texto pode fazer mais ou

menos sentido, dependendo de certos fatores que, na interação, os interlocutores partilham ou
não. Isso significa que, um mesmo texto, como uma aula expositiva, por exemplo, pode ser
plenamente entendida pelo aluno fulano, mais ou menos entendida pelo beltrano e não fazer
sentido nenhum para o sicrano, caso o segundo tenha chegado atrasado na aula anterior e o
terceiro faltado nela e a aula em questão é continuação daquela na qual, beltrano pegou pela
metade e sicrano não assistiu.
A intertextualidade é apenas um dos fatores de coerência textual, segundo os autores.
Podemos, na qualidade de leitores e/ou ouvintes, ou participantes, ativar outros, para uma
melhor compreensão do texto que estamos lendo ou ouvindo, ou construindo, na interação.
Mas por que a intertextualidade – ao lado de outros fatores como o conhecimento de
mundo, para citar um exemplo – é determinante para a compreensão de um texto? O que isso
quer dizer? Significa dizer que, se o leitor de um texto não conhecer o texto-fonte (ou o texto
com o qual o texto que está lendo “dialoga”), mesmo estando explícito este diálogo, a
probabilidade de o texto em questão fazer pouco ou nenhum sentido é maior.
Portanto, a percepção do diálogo entre o texto que estou lendo com textos anteriores –
que lhe são prévios – pode fazer com que o texto presente passe a fazer sentido ou ainda mais
sentido para quem o lê. Quantas vezes, ao longo da vida, já se se deparou com um texto e ele
parecia não fazer muito sentido? Isso se deve ao fato de a intertextualidade ser um recurso
frequente e até não intencional e de nem sempre reconhecermos o texto-fonte ou percebermos
a relação intertextual.
Sobre isso, também com base nos estudos de Koch e Travaglia, Sandra H. Terciotti (2011)
afirma:
A intertextualidade liga-se ao conhecimento de mundo do autor e do receptor, bem como ao
conhecimento partilhado entre ambos, pois a falta de conhecimento intertextual por parte
do leitor prejudica a leitura e, consequentemente, a atribuição de sentido ao texto. Daí a
importância de se construir um repertório maior não apenas de leitura, mas também de
filmes, músicas etc. Aliás, é justamente por falta de conhecimento intertextual que, muitas
vezes, ao lermos um livro ou assistirmos um filme, não conseguimos compreender o motivo
pelo qual foi tão elogiado por especialistas. (TERCIOTTI, 2011. p, 52).

A intertextualidade pode ser explícita ou implícita. Mais e menos facilmente identificável,
respectivamente, uma vez que na primeira “ocorre a citação da fonte do intertexto” (KOCH e
ELIAS, 2008, p.87) e na segunda “ocorre sem a citação da fonte expressa, cabendo ao interlocutor
recuperá-la na memória para construir o sentido do texto” (KOCH e ELIAS, 2008, p. 92).
A propósito da intertextualidade implícita, as referidas autoras mencionam que
(...) exige-se do interlocutor uma busca na memória para identificação do intertexto e dos
objetivos do produtor do texto para inseri-lo no seu discurso. Quando isso não ocorre, grande
parte ou mesmo toda a construção do sentido fica prejudicada. (KOCH e ELIAS, 2008, p. 92).

Ou seja, a intertextualidade implícita, recorrente “nas alusões, na paródia, em certos tipos
de paráfrases e ironias” demanda maior esforço mental do leitor no processamento do texto que
lê, caso contrário, sua leitura pode ficar parcialmente comprometida.

Contudo, como já se mencionou, o fato de a intertextualidade ser explícita, não significa
afirmar que isso contribuirá para a imediata compreensão do texto. O texto pode, pelo menos
em um primeiro momento – e se quem o está lendo não buscar fazer as relações devidas, ad
eternum –, fazer menos sentido do que para quem o produziu ou para quem conhece o texto
citado. São exemplos de intertextualidade explícita: “o discurso relatado; as citações e
referências no texto científico; resumos e resenhas; traduções; retomadas da fala do parceiro na
conversação face-a-face (sic)” (KOCH e TRAVAGLIA, 2009, p. 94).
3.2 A IMPORTÂNCIA DA PERCEPÇÃO DO REFERIDO FATOR NA PRÁTICA
Eis um exemplo corriqueiro de como isso é frequente e de como o reconhecimento da
intertextualidade é fator determinante para a coerência de um texto: imagine-se três amigos
conversando animadamente; de repente dois deles começam a falar de um filme sobre o qual o
que restou não viu nem ouviu falar. Dá até para vislumbrar sua cara de “paisagem” e o quanto
ele deve ter torcido para que o “rumo da prosa mudasse”, pois para ele a conversa não lhe
parecia muito coerente, embora tivesse jeito de conversa e fizesse todo sentido para seus dois
colegas.
Outro exemplo. Trata-se de uma tira, extraída da série Suporte, intitulada “Tem um Bug
na minha sopa”, de André Farias:

Figura 1 – Tira “Tem um Bug na minha sopa”
O texto é multimodal, logo, o leitor precisa associar o material verbal ao não verbal. Mas,
sabe-se que o material linguístico, presente na superfície do texto, não é suficiente, em todos os
casos e situações, para que se produzam sentidos apropriados. A noção ou imagem de “textoiceberg”, de Koch e Travaglia (2009), é pertinente, pois muito do que um texto encerra não está
expresso no seu plano composicional, residindo, pois, oculto nas suas entrelinhas ou no contexto.
O texto acima é um bom exemplo disso. Primeiro, porque ele foi extraído de um site
destinado a pessoas interessadas em tecnologia, programação e afins. O título da série, o site, o
produtor e os seus leitores potenciais são indicativos desse interesse comum. O leitor que não

detiver essas informações conseguirá fazer tais relações? Satisfatoriamente? É possível que sim.
Mas pode ser que não, também. Isso vai depender muito do conhecimento da palavra “suporte”
e do termo bug e da sua relação com a atividade profissional de um programador. Um
conhecimento extratextual, portanto.
Uma criança já alfabetizada, mas que desconhece estas duas palavras e a profissão, e um
idoso, não nativo digital, compreenderiam essas palavras e, por extensão, entenderiam, a tira da
mesma maneira que alguém que as domina?
A palavra bug não é originária da nossa língua, mas é familiar aos usuários e profissionais
de tecnologia da informação. Indica problema, defeito. Não necessariamente é preciso ser um
profissional da área para saber seu significado, basta que ela faça parte do seu saber cultural,
repertório.
O humor da tira não “reside” no bug que, numa leitura denotativa e literal, estaria na
sopa da personagem masculina da tira. Quem não conhecer o sentido da referida palavra e da
sua associação com a profissão e a tecnologia, pode até fazer essa leitura e não decifrar a
intenção do cartunista. Com frequência, em atividades de leitura, alunos se equivocam na
interpretação de textos de caráter cômico que geram ambiguidade, não conseguindo extrair o
sentido conotativo que o texto busca suscitar, por motivo semelhante.
O humor da tira acima depende do elo que o pronome “isso” estabelece com seu
referente anafórico. Quando a personagem masculina diz à feminina “Por que você diz isso?”
Pergunta-se em seguida: isso o quê? O pronome recupera a expressão “você tem trabalhado
demais.” Funciona como elemento de coesão que alude ao já dito pela mulher.
E onde está a graça da tira, se não está no bug da sopa? Está, sim, no bug, porém não no
que se faz pensar a priori e, sim, na utilização do termo bug pelo homem numa conversa com a
mulher, num restaurante, fora do contexto laboral. Ou seja, infere-se que, provavelmente,
durante a conversa entre ambos, ele já deva ter utilizado outros jargões a ponto de a mesma
fazer a constatação: “Você está trabalhando demais.” Constatação que é comprovada pela fala
seguinte, na qual o homem requisita a presença do garçom: “Garçom! Tem um bug na minha
sopa!” Em outras palavras: o que ela está querendo dizer é que ele está trabalhando tanto a
ponto de trazer sua linguagem profissional para uma situação onde não se requer o uso desse
tipo de linguagem. Ou seja: não está sabendo adequar sua linguagem à situação comunicativa.
Poderá até entender a tira, mas achará graça dela somente aquele que fizer essas
associações todas, incluindo-se aí, a relação coesão-intertextualidade, conhecimento de mundo e
da palavra bug no contexto profissional e temático em que se insere.
Agora, um exemplo, que vai demandar um pouco mais de esforço e de espaço, porém
muito simples e ilustrativo. Observe-se o texto a seguir, uma pequena mensagem – tweet, como
são chamadas as mensagens da rede social Twitter, de onde se extraiu o texto – da
apresentadora, jornalista e blogueira Rosana Hermann:

Figura 2 – Mensagem de Rosana Hermann
Na mensagem, Rosana Hermann faz menção a vários outros textos. Isso está evidente
pela menção ao jornal O Globo (@JornalOglobo) e pela citação entre aspas de parte da manchete
que ele teria publicado, pela menção à pergunta irônica de Glória Perez e pelo link à manchete
que encerra o tweet.
É preciso, pois, resgatar todos esses textos com os quais o de Rosana Hermann “conversa”
para que o da jornalista não pareça apenas uma sequência de frases sem muito sentido para
quem o lê fora de contexto.
Personalidades têm sofrido com a descontextualização de suas mensagens no Twitter,
tanto é assim que alguns aderiram à tática de, em se tratando de uma intervenção que ultrapasse
os 140 caracteres permitidos pelo microblog, numerar suas mensagens para que se saiba que o
texto continua ou segue e evitar interpretações fragmentárias.
Voltando à mensagem de Hermann, é evidente que ela, ao citar parte da mensagem do
Jornal O Globo, o faz visando produzir certo efeito de humor, ao empregar a palavra “sena” com
letras maiúsculas. A mensagem do jornal O Globo – e lá no final está o link para a notícia que tem
uma manchete própria – refere-se a uma expressão da língua – “roubar a cena” – cuja grafia não
comporta a letra “s” de forma alguma. Com esta letra a palavra apresenta outro significado, o de
um jogo de azar que, no país, é, dependendo do valor, grandioso: mega, pois.
Hermann se apropria, na verdade, do efeito cômico-satírico provocado pela mensagem de
Glória Perez que, assim que leu a manchete com a grafia equivocada da palavra publicada pelo
jornal, lhe “alfinetou” publicamente, dirigindo-lhe a indagação: “A mega?”. Sem indicar qualquer
sinal de risos, como é praxe na rede social em questão, a atriz fez com que Rosana Hermann a
citasse, pela constatação/intervenção, um tanto quanto pouco polida.

Figura 3 – Mensagem de Glória Perez
Conhecendo esses dois textos anteriores – a manchete de O Globo e a “dura” que lhe deu
a autora de telenovelas –, a mensagem de Rosana Hermann passa a fazer mais sentido para
quem a lê.

À medida que vamos estabelecendo os links e descerrando os laços que unem uns textos
a outros, os textos que lemos vão ficando mais claros, mais lógicos, tornando-se mais coerentes.
Deixando de ser turvos, portanto.
Nos dois casos de entrecruzamento de textos acima – a menção que Rosana Hermann faz
à Manchete do jornal citado e ao comentário da autora “global” –, é possível identificar
explicitamente essa relação intertextual, haja vista que a blogueira faz menção patente aos dois
discursos prévios. Nesse sentido, fica mais fácil para o leitor recuperá-los, permitindo com que a
mensagem faça mais sentido, já que numa primeira leitura possa não fazer tanto assim.
Mas a análise não termina por aí. Ainda não se desvendaram todos os sentidos que a
mensagem da Figura 2 objetiva transmitir. Sua leitura não se esgotou ainda. Há ainda um
enunciado importante a ser analisado e entendido e que depende de outro texto para que o todo
faça mais sentido.
Ao opinar “Acho que o @JornalOGlobo também foi alfabetizado em inglês”, Hermann
implicitamente deixa escapar algo, por meio da palavra “também”, que é fundamental para que
se possa recuperar outro texto com o qual quis comicamente “dialogar”.
Raciocine-se: se o dito jornal também foi alfabetizado em inglês, é porque outro alguém
também teria sido. E é essa a lógica humorística de que se apropria a comentarista – e a rede
social na qual ela escreve há espaço para o humor – para estabelecer link com um texto muito
polêmico e divulgado em notícias quando da sua produção, por envolver uma personalidade –
duas, na verdade, mãe e filha –, uma mensagem publicada no Twitter e a palavra “cena” também
escrita com “s” (ver Figura 3).
Optou-se por não reproduzir as mensagens originais porque foram apagadas,
provavelmente por quem detém a titularidade do perfil, embora existam e circulem livremente
pela internet, pelo fato de alguém ter feito cópias. Recuperou-se, no entanto, as mesmas sob a
forma notícia, e a notícia não deixa de ser um exemplo de intertextualidade, visto que cita as
mensagens anteriores e permite que se entenda a quem e a que fato Rosana Hermann se refere:

Figura 4 – Trecho da notícia polêmica protagonizada por Xuxa no Twitter
Depois de conhecido esse fato, reproduzido acima sob a forma de notícia pela Folha
Online, fica patente que a intenção de Hermann era recuperar esse “texto”. Não essa estrutura

textual. Mas o assunto que a mesma encerra. Por estar implícito à mensagem da blogueira, fica
claro também que somente faria a relação entre ele e sua mensagem quem dele tivesse
conhecimento. Os outros dois textos aos quais ela faz menção são facilmente recuperáveis por
fatores explícitos, entretanto, esse depende do conhecimento do fato, do assunto em si.
É óbvio que saber que Sasha foi alfabetizada em inglês não é uma notícia de alta
relevância, mas faz a diferença e auxilia na compreensão da mensagem de Hermann.
O exemplo da mensagem curta acima (Figura 2), porém intertextualmente rica e
complexa, de Rosana Hermann, pode ser aplicável a outros textos, de quaisquer dimensões.
Pegue-se, por exemplo, A poética do espaço, de Gastón Bachelard (2000), haja vista a sua
densidade, complexidade e riqueza de relações intertextuais. O leitor comum, não iniciado à obra
do autor francês, terá dificuldades para entender o primeiro capítulo da tradução brasileira da
referida obra, não apenas pela linguagem empregada, mas pela quantidade de referências
diretas ou indiretas que o autor faz no percurso do texto.
A maioria dos textos citados pelo autor francês não pertence ao universo de qualquer
leitor, de um iniciante acadêmico, até mesmo de alguém que estuda Letras/Literatura e não tem
uma vasta “bagagem” dos clássicos e autores do universo de leituras que Bacherlard conhece,
domina e cita. Dessa forma, sua leitura torna-se difícil, penosa, parece fazer pouco sentido,
embora faça mais sentido para quem comunga e partilha com o autor o conhecimento dos
mesmos textos de que ele menciona.
É esse espaço de capital importância exercido pela intertextualidade como fator de
coerência, como fator que determina uma maior ou menor compreensão de um texto que se
pleiteia aqui, dependendo da carga de leituras que possui quem capitaneia a sua leitura. Na
maioria das vezes, a intertextualidade, é vista em sala de aula de forma figurativa. Tipificada.
Os livros didáticos mais utilizados e conhecidos, distribuídos pelo Programa Nacional do
Livro Didático (PNDL), da remessa passada (2012-14), ao abordar a intertextualidade enquanto
conteúdo, em capítulo à parte, o fazem dessa maneira. Os textos em “diálogo” são dados, os
alunos são induzidos a apreciar essa relação, a constatar se os textos comungam ou se discordam
entre si, sem ter que pensar muito. Em outras palavras, dificilmente eles são colocados diante de
um texto e levados a buscar, caso não tenham compreendido algo, por meio da investigação,
outros discursos e outras fontes. Isso porque o texto ou a indicação está ali, dada. Quer no
glossário, quer no boxe lateral, quer na explicação.
Ressalte-se, ainda, que há a presença da intertextualidade ou uma tentativa de se
estabelecer relações entre textos de diversas linguagens em praticamente todos os capítulos de
Literatura. Proliferam indicações de filmes, telas, livros, dentre outros, para aqueles que desejam
conhecer mais, aprofundar-se no assunto em questão. Mas esse também é um caso que não se
aplica às discussões que foram propostas acima.
4. CONCLUSÃO
Face ao acima exposto, chega-se a algumas conclusões, as quais sugerem mudança de
postura no que se refere à percepção e à abordagem da intertextualidade. Entendê-la enquanto
relação de um texto com outro(s) texto(s) não é equívoco, mas não ultrapassar essa dimensão
superficial do conceito é pouco.

Necessário se faz também, entendê-la enquanto mecanismo que subjaz à produção de
todo e qualquer texto e, por esse motivo, será necessário percebê-la, quando do seu
processamento, para que sua leitura não fique prejudicada.
A percepção da intertextualidade depende de outros fatores, até mesmo externos ao
texto, pragmáticos, como o conhecimento de mundo e o conhecimento partilhado entre
interlocutores. Logo, numa situação comunicativa, na qual os parceiros se conhecem e estão
presentes, a probabilidade de a intertextualidade não prejudicar ou de influenciar negativamente
a compreensão é menor, pois ela pode ser solucionada com uma simples pergunta. Contudo, no
caso de um texto escrito e na ausência dos interlocutores, essa solução pode demorar e até
mesmo não se verificar, caso não seja possível uma resposta ou o leitor não conseguir perceber
ou encontrar o texto ou alguém que o auxilie na decifração do link estabelecido.
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RESUMO
Tendo em vista o uso das tecnologias
contemporâneas e a urgência de tornar nossos
alunos proficientes em escrita, nos mais
diversos contextos em que seja exigida a sua
efetiva utilização, nosso projeto visa a
questionar como o uso das redes sociais está
interferido na escola, e vice-versa. Ou seja:
nosso objetivo geral é investigar de que forma,
o que e para que escrevem os alunos do Ensino
Fundamental de quatro escolas de João Pessoa,
sendo duas da rede pública e duas da rede
privada, levando-se em consideração os
aspectos que abordam como ensinar a língua
padrão, de cunho mais tradicional, e, ao
mesmo tempo, não ignorar as inovações

trazidas pela era digital que ora vivemos. Nossa
proposta objetiva, também, dar início a uma
série de discussões em torno do tema em tela,
o que poderá subsidiar propostas futuras de
intervenção em salas de aula, no que diz
respeito aos usos da língua em sua modalidade
escrita. Com a crescente utilização da escrita na
Internet, se bem trabalhada pelos professores
na escola, é possível que alcancemos bons
resultados, devido à liberdade de expressão
que o mundo virtual traz para os alunos, o que
lhes motiva a dominar, cada vez mais, tão
importante ferramenta de interação social de
que dispomos.

PALAVRAS-CHAVE: Era digital, escrita, ensino.

ABSTRACT
THE DIGITAL AGE AND THE IMPACTS IN THE TEACHING OF WRITING IN SCHOOL
Considering the use of contemporary
technologies and the urgent need to make our
students proficient in writing, in all contexts
that this effective use is required, our project is
to evaluate how the use of social networking
interferes in schools, and vice versa. In other
words, our overall objective is to investigate
how, what and who writes, observing an
elementary school students from four schools
in João Pessoa, two public schools and two
private schools. Seeing the aspects that
approach how to teach the standard language,
more traditional leaning, and at the same time
KEY-WORDS: Digital age, writing, teaching.

not ignoring the innovations brought by the
digital age we now live. Our proposal aims also
to initiate series of discussions around the
theme, which may inform future proposals for
intervention in classrooms, regarding the uses
of language in its written form. With the
increasing use of writing on the Internet if
crafted by teachers in school, can we achieve
good results, due to the freedom of expression
that brings the virtual world to students,
motivating them to dominate this important
tool of social interaction that we have.

A ERA DIGITAL E OS IMPACTOS NO ENSINO DA ESCRITA NA ESCOLA

INTRODUÇÃO
Vivemos um momento especial na história da humanidade. Grandes e significativas
transformações estão ocorrendo em todas as áreas do conhecimento, com um
desenvolvimento científico e tecnológico que aproxima, de forma inexorável, potenciais
humanos, máquinas e redes.
Os sistemas de comunicação ganham especial impulso com esse desenvolvimento e
passamos a viver numa sociedade da comunicação generalizada, que faz com que vivamos
hoje rodeados de aparatos tecnológicos, de ferramentas e canais de comunicação que se
multiplicam, numa velocidade de difícil dimensionamento no mundo globalizado.
Essas mudanças todas ganharam sentido particular no campo das comunicações, não
apenas por envolverem recursos técnicos, que armazenam e distribuem dados, mas também
por repercutir, de diferentes níveis e formas, nos modos contemporâneos de ver e sentir.
No Brasil, os primeiros provedores de aceso à rede mundial de conexão de usuários
de computadores surgiram nos meados dos anos 90. A nossa sociedade passou, então, a se
conectar com o resto do mundo por esse fantástico mecanismo. Começava a surgir uma
nova comunidade em nosso meio social: a comunidade dos internautas, isto é, a dos
usuários da Internet. Hoje, milhões de pessoas no Brasil estão interligadas.
A partir daí, essa comunidade, evidentemente, passou a se comunicar entre si.
Começaram a surgir inúmeros softwares de comunicação virtual. Desde as "salas de batepapo" até as mais as sofisticadas e diversas redes sociais. Milhares e milhares de pessoas,
pelo Brasil afora, e também pelo o mundo inteiro, podem se comunicar, a qualquer
momento pela Internet, usando, na maioria das vezes, um instrumento que estava sendo
deixado de lado pela maioria das pessoas comuns: a língua escrita. Por meio de e-mails,
chats e outros variados programas de comunicação, milhares de pessoas, diariamente,
trocam mensagens, informações, receitas, confidências pessoais, entre outros, usando a
língua escrita.
Dessa forma, a língua também acabou por sofrer transformações, até porque a língua
é viva e estará sempre em movimento. Por ser dinâmica, acompanha as evoluções sofridas
na sociedade e é um dos códigos utilizados pelo ser humano para se comunicar com seus
semelhantes, trocar informações, difundir ideias e conceitos.
De acordo com Signorini (2002, p. 76-77):
A língua se relaciona com a sociedade porque é a expressão das
necessidades humanas de se congregar socialmente, de construir e
desenvolver o mundo. A língua não é somente a expressão da alma, ou do
íntimo, ou do que quer que seja, do indivíduo; é acima de tudo, a maneira
pela qual a sociedade se expressa como se fosse a sua boca.

Quando refletimos sobre as mudanças linguísticas que ocorreram durante o final do
século XX, não podemos negar que vivemos o início de uma nova era na evolução da
linguagem humana: a era digital. A internet, de certa maneira, possibilita a construção uma

terceira forma de expressão, diferente da fala e da escrita, motivando o surgimento de
variedades absolutamente novas.
Segundo Crystal (2005), as pessoas se adaptaram muito rapidamente a esse novo
veículo de comunicação revolucionário, criando e, de certo modo, adaptando a língua falada
e a língua escrita a uma tela de computador. A chegada e a disseminação de um novo meio
de comunicação proporcionou uma mudança no caráter formal das línguas que o utilizam e
oferece novas oportunidades para que a língua seja utilizada com mais liberdade e
criatividade.
A aparente falta de respeito pelas regras tradicionais da modalidade escrita tem
horrorizado alguns observadores, que veem nesse fenômeno um sinal de deterioração dos
padrões. Mas, como essa maneira nova de escrever foi planejada para satisfazer as
necessidades de rapidez e de economia em uma tela que tem um limite de caracteres,
certamente haverá pouca motivação para ser usada em outras situações, pois ela perde a
função “descolada”, de identificação de grupo, quando retirada da tecnologia, seja para o
telefone celular, o computador ou para outras ferramentas.
Dessa forma, faz-se necessário ressaltar que a língua escrita da Internet é mais uma
modalidade da língua a ser aprendida. Não se pode, de forma nenhuma, desprestigiar e
desconsiderar as modalidades e variedades linguísticas que estão em uso nos diversos
segmentos da sociedade, em todos os seus níveis. Porém, é preciso considerar a questão da
adequação — cada situação exige, de quem nela está envolvido, comportamento,
vestimenta e linguagem adequados.
Sobre essa questão, vale o que coloca Crystal (2005, p.92):
O fato de que alguns garotos possam começar a usar suas abreviações em
lugares onde elas não têm qualquer propósito – como em redações
escolares – deve ser vigiado, naturalmente. Mas é isso que a escola precisa
fazer. Tem sido um princípio do ensino moderno de língua – seja
estrangeira ou língua materna – inculcar nas crianças um senso de
responsabilidade e propriedade linguísticas. E as crianças precisam ser
ensinadas – se não desenvolverem essa intuição espontaneamente – que as
abreviações nas mensagens de texto desempenhem uma função útil, onde
o espaço é pequeno e a rapidez um fator crítico, mas não em outros
lugares.

Assim, algumas preocupações surgem: O que pode ser feito para proteger a língua de
tamanhas possibilidades de mudanças? Qual o papel da educação diante da nova realidade
linguística gerada na internet? Será que há uma necessidade premente de sermos
multilíngues em nossas interações sociais?
Segundo Cavalcanti (2008), está ocorrendo o uso, cada vez mais crescente, das
tecnologias, e é sobre essa repercussão que devemos estar atentos acerca da preparação
das escolas para atender às demandas da era digital, pois a Internet contempla um papel
bastante amplo na sociedade. Ela não se resume apenas à simples comunicação entre duas
pessoas, mas à conexão de milhares de pessoas, através dos meios eletrônicos, a troca de
culturas, de história, de linguagem, reunindo, dessa forma, um meio complexo de
experiência de ensino e de aprendizagem que deve ser contemplado na escola. A autora
afirma que o computador é um veículo que deve ser valorizado e bastante utilizado, pois
possibilita o uso da língua e da interação, mesmo que haja conflito entre a língua formal e
aquela usada informalmente, nas redes sociais.

O texto mediado pela Internet é, de certa maneira, uma terceira forma de
comunicação, diferente da fala e da escrita. Se o professor não traz para a sala de aula
atividades que explorem a linguagem da Internet, ele estará, além de excluindo mais uma
possibilidade linguística, estará perdendo a oportunidade de trabalhar com os alunos o
entendimento a respeito do uso dessa forma de comunicação, de maneira adequada, em
ambientes específicos, sem ignorar esta comunicação que só tende cada vez mais a crescer
na sociedade. Cabe ao professor, mediador do ensino e da aprendizagem, utilizar esse meio
de comunicação revolucionário que é a Internet e todas as suas ferramentas, para facilitar e
garantir a aprendizagem dos alunos.
Nesse contexto, os professores de Língua Portuguesa se deparam com os seguintes
desafios: Como ensinar a língua padrão, de cunho mais tradicional, e, ao mesmo tempo, não
ignorar as inovações trazidas pelo internetês? É possível incorporar à sala de aula essa nova
maneira de ver e escrever o mundo? Em que sentido o real e o virtual podem interagir em
prol do processo de ensino e de aprendizagem?
Em pleno século XXI, que é marcado por tanta inovação tecnológica, sobretudo na
área da informática, em que a Internet e as redes estão em um significativo uso, os
professores necessitam estar preparados para interagir com uma geração mais atualizada e
mais informada, porque os modernos meios de comunicação, liderados pela Internet,
permitem o acesso instantâneo à informação e os alunos têm mais facilidade para buscar
conhecimento, por meio da tecnologia colocada a sua disposição.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), referentes à Língua Portuguesa,
indicam que a escola, como espaço institucional de acesso ao conhecimento, precisa atender
às demandas das transformações dos níveis de leitura e de escrita, realizando uma revisão
substantiva de suas práticas de ensino para que essas possibilitem o aluno a aprender a
linguagem a partir da diversidade de textos que circulam socialmente.
De acordo com Kleiman (2003), tal direção apontada pelos PCN desencadeou uma
intensa e significativa atividade de pesquisa no intuito de descrever uma diversidade
considerável de gêneros, como também de apresentar sugestões didáticas para o uso de
textos enquanto exemplares e fonte de referência de um determinado gênero, pois, para
que o aluno possua um bom desenvolvimento da leitura e, consequentemente, da escrita, é
preciso que a realidade e o conhecimento de mundo dos mesmos sejam incluídos no
processo de aprendizagem, junto aos conhecimentos linguísticos.
É muito importante que os professores lancem mão dos diversos gêneros textuais,
especialmente os que fazem parte do cotidiano dos seus alunos, e a língua seja estudada,
seja na leitura ou na escrita, no seu contexto de uso e da cultura na qual o sujeito está
inserido. Nesse sentido, Dolz e Schneuwly (2004) nos falam que é possível ensinar a escrever
textos e a se exprimir oralmente em situações públicas escolares e extraescolares. Para isso,
eles defendem que é preciso criar contextos de produção reais, efetuando-se atividades ou
exercícios múltiplos e variados.
Geraldi (2004) nos chama a atenção para o fato de que o caráter artificial da escrita
em sala de aula dominará o processo de trabalhos com textos e que é preciso que os
professores levem os alunos a compreenderem que uma produção textual é um produto de
uma reflexão ou uma tentativa de, usando a modalidade escrita, estabelecer uma
interlocução com um leitor possível. Uma produção textual não pode se dar através de uma
atividade vazia, um treino, e sim, uma forma de comunicação e expressão, em que os alunos
necessitam se tornar eficientes.

Contudo, é necessária uma atenção às novas demandas de transformações, pois a
era digital traz consigo parâmetros positivos, mas, também, negativos. Segundo Citelli
(2004), uma das dificuldades que nos aparece no uso das tecnologias contemporâneas na
escola é que muitas das novas linguagens são desconhecidas ou apresentam complicadores
operacionais para serem ativados, em decorrência da própria estrutura dos cursos de
qualificação dos professores.
Os esquemas que regem as aulas de prática do ensino e de didática, assim como as
concepções que acompanham os cursos de graduação, têm contribuído muito para que o
professor ingresse na carreira, no contrapé das experiências com os meios de comunicação e
com as atuais tecnologias já desenvolvidas pelos alunos.
Essa realidade é reconhecida pelos professores de Língua Portuguesa, que assumem
existir um déficit nesse sentido da formação acadêmica não abranger as linguagens dos
meios de comunicação, porém reconhecem, também, a importância de buscar conhecer a
realidade da informática e dos meios de comunicação e, o mais importante, trazê-la para a
escola, pois a mesma não pode estar distante dessa modalidade.
Enfim, não há como negar que as formas de leitura e de escrita estão tendo, no
momento atual, uma mudança profunda, mas talvez a Internet não seja a única culpada das
dificuldades de expressão dos alunos. Para obter uma escrita adequada ao modo normativo,
os professores devem incentivar a leitura de textos da mesma natureza. Se os alunos estão
acostumados a somente ler e escrever na linguagem da Internet, como cobrar a linguagem
normativa? Incentivar a boa leitura é aprimorar a língua escrita.
Na verdade, o professor deve se preocupar se o aluno estiver utilizando a linguagem
da Internet como único e exclusivo meio de comunicação. O educador deve ter como
objetivo mostrar que a limitação de linguagem pode trazer prejuízos em todos os aspectos
na sua vida, desde o relacionamento com a família até no desempenho escolar, e,
futuramente, no mercado de trabalho. Talvez o problema da educação no nosso país seja a
carência no domínio da língua. Por causa da dificuldade em processar ideias e pensamentos,
e pelo não hábito da leitura, o internetês torna-se a alternativa simplificada da língua,
transformando-o em "escrita oficial" do aluno.
As escolas devem se acostumar com as mudanças propostas pela tecnologia.
Contudo, o professor deve continuar a cobrar a língua padrão nos trabalhos acadêmicos,
principalmente na escrita, mas não deve ignorar o internetês, pois este cresce numa
velocidade assustadora e não podemos desprezar uma linguagem que, cada vez mais, ganha
novos adeptos. Estudar a estrutura da comunicação, através da Língua Portuguesa, é
considerar o internetês como uma forma de linguagem na realidade brasileira, e cabe, assim,
à escola, procurar conhecer os mecanismos dessa nova linguagem, no sentido de refletir
sobre as possíveis mudanças que possam vir a ser incorporadas à língua, visando
compreendê-las, sem, contudo, contribuir para que ela se descaracterize, enquanto
instrumento de comunicação e interação entre as pessoas.
Levando-se em consideração todos os questionamentos e contextos citados, o
objetivo geral deste artigo é relatar o andamento de uma investigação sobre de que forma, o
que e para que escrevem os alunos do Ensino Fundamental de quatro escolas da cidade de
João Pessoa, sendo duas da rede pública e duas da rede privada, para que possamos fazer
comparações em relação aos conteúdos e métodos utilizados nesses segmentos. Escolhemos
para nossa pesquisa esse nível de ensino por ser uma etapa de transição de suma
importância no que diz respeito à apropriação da escrita formal.

MATERIAL E MÉTODOS
Usaremos, como método, o formato descritivo e analítico, a partir da aplicação de
questionários. O Corpus de estudo será montado com a amostragem das respostas dadas
aos questionários, tanto pelos alunos, quanto pelos professores de Língua Portuguesa das
referidas turmas das escolas pesquisadas. O material de escrita dos alunos utilizados nas
aulas de português também será levado em consideração, no sentido de se comprovar a
prática, ou não, de trabalho com a escrita em sala de aula.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Vencidos os momentos de leitura dos pressupostos teóricos pertinentes ao
desenvolvimento da pesquisa e da aplicação dos questionários, anteriormente propostos,
prosseguirá o estudo descritivo, com o objetivo de se fazer um levantamento de
informações acerca de como é feito o trabalho com a escrita nas referidas escolas, o que se
trabalha, enquanto objeto de estudo nesse contexto, e com qual objetivo. Também se levará
em consideração se os gêneros textuais digitais fazem parte das atividades de escrita das
turmas em análise.
CONCLUSÃO
Nossa pesquisa não obteve ainda resultados concretos em relação à análise dos
dados, pois os questionários ainda não foram aplicados devido ao calendário escolar não ser
compatível com o calendário universitário, o que acarretou certo atraso na aplicação dos
mesmos, portanto, nosso trabalho ainda está em andamento. Mas, diante de todo o
percurso que realizamos até o momento, já podemos registrar algumas conclusões
pertinentes, e, nesse sentido, destacamos que é de suma relevância analisar de que forma é
desenvolvido em sala de aula o uso da escrita na era digital, levando-se em consideração que
os alunos não aprendem só quando estão em ambiente escolar e, justamente, a partir desse
entendimento, ampliar a discussão da escrita para fora dos portões escolares e, ao mesmo
tempo, trazer todo o aprendizado que ocorre fora da escola, para dentro da sala de aula,
pois a escola não pode estar alheia ao mundo virtual em que os alunos estão inseridos, nem
ao mundo real, em que os alunos estão inseridos, pode estar de fora da escola, portanto,
como a era digital tem sido algo atualmente vivenciado, de uma forma significante pela
nossa sociedade, a escola não pode jamais deixar de trazer essa realidade para a sala de
aula, sobretudo no que diz respeito ao ensino de Língua Portuguesa, principalmente na
modalidade escrita, que é o nosso foco neste artigo, entendendo-o como uma forma de
comunicação, rico em suas especificações e que precisa ser entendido e estudado, para que
os alunos possam utilizá-lo, conscientemente, e de forma adequada.
Entendemos que se faz necessário, também, observar se os professores estão mesmo
preparados para as mudanças tecnológicas, já que essas, a cada dia, interferem mais em
nosso cotidiano, principalmente quando constatamos que, muitas vezes, há uma grande
lacuna no processo de formação dos professores de Língua Portuguesa para trabalhar com
esse aparato digital.
Assim, tendo em vista o uso das tecnologias contemporâneas e a urgência de tornar
nossos alunos proficientes em escrita, em quaisquer contextos em que seja exigida a sua

efetiva utilização, nosso Plano de trabalho, aqui descrito e comentado, dará início a uma
série de discussões em torno do tema em tela, como também subsidiará propostas futuras
de intervenção em sala de aulas do Ensino Fundamental, no que dizem respeito aos usos da
língua em sua modalidade escrita, podendo, também, incentivar uma futura mudança no
ensino dos gêneros textuais e incluir os gêneros digitais ao currículo em escolas que não os
trabalham, chamando a atenção também para os cursos de graduação, no sentido de
proporcionar, já no processo de formação dos professores, o entendimento acerca do
trabalho com as modalidades tecnológicas.
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RESUMO
Os povos indígenas mantiveram por muito
tempo a tradição de contar histórias, porém com o
passar dos anos essa prática foi esquecida, perdendo-se
vários contos e lendas que faziam parte da cultura
destes povos. Para Tahan (1966) “A historia narrada,
lida, filmada ou dramatizada, circula em todos os
meridianos, vive em todos os climas, não existe povo
algum que não se orgulhe de suas histórias, de suas
lendas e seus contos característicos”. Neste sentido, o
projeto Transcrição Lingüística para as Línguas
Wapixana, Português e Espanhol de um Corpus Oral de
Contos e Lendas Indígenas da Região do Amajari- Três
Corações teve como objetivo: transcrever os contos e

lendas da referida região para a língua falada pela
comunidade (português), para a língua materna
(wapixana) e língua espanhola, para posterior uso
didático, como forma de tornar as historias indígenas
conhecidas pelos mais jovens da comunidade. Para
tanto, foram utilizados instrumentos da etnografia da
comunicação, tais como entrevistas orais e
questionários aplicados aos moradores mais antigos,
que nos possibilitou o conhecimento de histórias antigas
através de relatos, onde se efetivou a compilação de
contos e lendas coletados na região do Amajari para a
materialização em escritos o que poderá torná-los
herança cultural.

PALAVRAS-CHAVE: contos, lendas, índios, histórias, região.

TRANSCRIPTION LINGUISTCS FOR LANGUAGES WAPISHANA, PORTUGUESE AND SPANISH OF A
CORPUS ORAL OF TALES AND LEGENDS OF INDIGENOUS REGION AMAJARI - THREE HEARTS
ABSTRACT

Indigenous peoples have maintained long
tradition of storytelling, but over the years this practice
has been forgotten, losing part of the cultural identity of
these people, because there was no register the tales
and legends. To Tahan (1966) "The narrated story, read,
filmed or dramatized, circulates in all meridians, live in
all climates, not there is people any that not take pride
in their stories, their legends and their characteristic
tales ". Thus, the transcription project for Languages
Wapishana, Portuguese and Spanish of a Corpus of Oral
Tales and Legends of Indigenous Amajari - Three Hearts
Region, aimed to: transcribe the tales and legends of
KEY-WORDS: tales, legends, Indians, stories, region.

region for language spoken by the community
(Portuguese), for the mother tongue (Wapixana) and for
Spanish language for later use as a way to make the
indigenous stories be known by the younger community.
For both, were used instruments the ethnography of
communication, oral interviews and questionnaires
administered to older residents, which allowed us the
knowledge of ancient history through reports, which
became effective compilation of stories and legends
collected in the region to Amajari, that materialize in
written
and
become
a
cultural
heritage.

TRANSCRIÇÃO LÍNGUISTICA PARA AS LÍNGUAS WAPIXANA, PORTUGUÊS E ESPANHOL DE UM
CORPUS ORAL DE CONTOS E LENDAS INDÍGENAS DA REGIÃO DO AMAJARÍ – TRÊS CORAÇÕES.
INTRODUÇÃO
No Brasil, conforme dados do Ministério da Educação (MEC, 2013), quase todos os
Estados possuem territórios de tribos indígenas, e mais de 60% dessa população está
concentrada na Região Norte. Foram os povos indígenas que contribuíram para que hoje
tivéssemos um país cheio de riquezas culturais que desperta desde sempre a curiosidade de
muitos a respeito de seus ensinamentos e modo de viver.
Os indígenas mantiveram por muito tempo a tradição oral de contar histórias que
ensinavam e mostravam para os mais jovens suas culturas e crenças que foram passadas de pais
para filhos e algumas chegaram aos nossos dias, porém muitas lendas e contos vêm sendo
esquecidos na comunidade indígena do Amajari - Três Corações.
De acordo com Pequeno e Laurido (2012), na comunidade indígena do Amajari – Três
Corações, os contos e lendas tradicionais indígenas estão sendo paulatinamente esquecidos e
substituídos por telenovelas. Não se prática mais a cultura da tradição oral de repassar este
conhecimento para as gerações mais jovens, pois os mais velhos não os ensinaram a tradição de
ouvir tais contos desde a sua infância como acontecia com seus antepassados.
Com a interferência de povos não indígenas, a vivência de algumas comunidades
indígenas tem se transformado, e seus costumes estão sendo substituídos pelos de outros povos.
Porém, algumas etnias mantiveram aspectos de suas culturas. Segundo Hermann (1946), os
Wapixánas de todas as malocas têm consciência de sua unidade étnica. Este elemento de
comunicação social - a língua - é um dos fatores de identificação sócio-cultural que distingue
estes índios dos demais, que se filiam a outras vertentes lingüísticas, em Roraima.
O projeto: Transcrição Lingüística para as Línguas Wapixana, Português e Espanhol de um
Corpus Oral de Contos e Lendas Indígenas da Região do Amajari- Três Corações, através de seu
tema central buscou materializar os contos e lendas encontrados na região do Amajari – Três
Corações nas línguas Portuguesa, wapixana e espanhola, para que venham a ser conhecidos pela
nova geração da comunidade.
Este projeto deu seguimento ao projeto de pesquisa aplicada intitulado: Levantamento de
Contos Indígenas da Região do Amajarí (2012), cujo resultado nos aponta que na comunidade
indígena de Três Corações pouco se prática a cultura da tradição oral de contar historias, pois são
poucos os que se lembram dos contos e lendas que ouviram na infância de pais e avós, por este
motivo já não se ensinam para os mais jovens a tradição de ouvir e contar historia como
acontecia em tempos remotos.
MATERIAIS E METODOS
As informações para a realização deste trabalho foram levantadas a partir da coleta de
contos e lendas da comunidade indígena do Amajari – Três Corações, através do projeto:
Levantamento de Contos Indígenas da Região do Amajari que adquiriu o conhecimento de tais
histórias indígenas através de relatos feito com moradores anciões da referida comunidade.

Segundo Queiroz (1983) “ao efetuar a transcrição o pesquisador tem, então, a invejável
posição de ser ao mesmo tempo interior e exterior à experiência”. Para as transcrições e
compilações dos contos e lendas coletados foram realizados estudos sobre o ato de transcrever
um documento oral para o escrito, na tentativa de aproximar esse registro escrito à realidade em
que vive a comunidade que nos proporcionou o material de pesquisa.
Para a realização da transcrição utilizamos as entrevistas orais produzidas por áudiovídeo, com moradores anciões pertencentes à comunidade indígena de Três Corações, que ainda
lembravam-se de contos e lendas relatadas por seus pais e avós; usamos papel A4 e canetas,
para a compilação das historias indígenas; dicionários das línguas: português, espanhol e
wapixana, para correções gramaticais; um computador para digitarmos os contos e lendas
coletado e pesquisas bibliográficas sobre os povos indígenas da região norte.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o passar dos tempos, alguns contos e lendas da comunidade indígena Três CoraçõesAmajari foram esquecidos, por não haver um registro dessas histórias. Para que não aconteça o
mesmo com os que ainda são recordados é que transcrevemos os contos e lendas que
pertencem à comunidade indígena de Três Corações, para que dessa forma sejam materializados,
e que a comunidade possa recordá-los, valorizando sua herança cultural.
Não se sabe com exatidão como se originaram os contos e lendas, o que se sabe, é que
foram os povos originários, os criadores de histórias fantásticas que hoje conhecemos. Segundo
Cáceres (1993), o conto, em geral, é uma narração do que aconteceu ou do que se supõe ter
acontecido. Esta definição admite duas possibilidades aplicáveis, a forma e o conteúdo: conto
seria a narração de algo acontecido ou imaginado. A narração é exposta oralmente ou por
escrito, em verso ou em prosa.
De acordo com Montoya (2002), o ouvir, o falar e o contar fazem parte das primeiras
necessidades do ser humano, o desejo e a necessidade de contar levam a vontade de fazer. O
imaginário vem do desejo de divertir através da criação, da fantasia, do terror e das histórias
fascinantes. É nesse desejo humano que a literatura tem suas origens. Os primeiros
transmissores da tradição oral de contar histórias eram analfabetos, não sabiam ler nem
escrever, mas sabiam contar. Foram eles os criadores dos mitos, contos e lendas que fazem parte
da nossa história.
As histórias indígenas abaixo foram transcritas nas línguas: portuguesa, que é a língua
falada pela comunidade; língua espanhola, para posterior uso didático e wapixana, que é a língua
materna de muitos desta comunidade. O registro dos contos e lendas coletados na região do
Amajari- Três Corações trará aos moradores anciões a qual pertencem uma lembrança do
passado, e aos mais novos o conhecimento de histórias que fazem parte de sua cultura.
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RABUDO/ CANAIMÉ

WAPIXANA

RABUDO/ CANAIMÉ
O rabudo também conhecido
como canaimé, é fisicamente
parecido com o homem, e suas
ações idênticas a de bandidos e
marginais, que por sua vez praticam
de diversas maneiras todo tipo de
maldade, age inesperadamente com
violências
sem
tamanho,
principalmente
em
vitimas
masculinas. A pessoa atacada não
consegue ver o que estar
acontecendo, só sente dores por
todo o corpo, e no dia seguinte tem
a aparição de sintomas como:
diarréia e febre acima de 40º, não
conseguindo falar.
Suas vitimas não tem idade, pois
ele ataca crianças e adultos, tendo o
poder de se transformar em
qualquer coisa. Quando ataca uma
pessoa ele quebra todos os ossos do
corpo da vitima, que mesmo saindo
andando após o ocorrido chega a
falecer no dia seguinte, ficando
notório para a comunidade que foi
uma vitima do canaimé.
Para que a vitima não conte que
foi agredida pelo rabudo, sua boca é
costurada com uma linha encantada
e a língua com dente de cobra
cascavel, para que o sucedido não
seja revelado. Afirma a entrevistada
que não existe médico que consiga
salvar uma pessoa que foi atacada
pelo rabudo.

PANAUKAZ- KANAYMY
El rabudo también conocido
como canaimé, es físicamente
similar al hombre, y sus acciones
parecidas a de bandidos e
marginales, que por su vez
practicaron de diversas maneras
todo el tipo de maldad e, aje
inesperadamente con violencias
sin tamaño, principalmente en
victimas masculinas. Las personas
atacada no consiguieron ver lo
que estaba aconteciendo, solo
sentía dolores por todo el cuerpo,
y en el día siguiente tenia la
aparición de síntomas como:
diarreica y fiebre ácima de 40º,
no consiguiendo ni hablar.
Sus víctimas no tenían edad,
pues él ataca niños y adultos,
teniendo
el
poder
de
transformarse en cualquier cosa.
Cuando ataca una persona él
quiebra todos los osos del cuerpo
de la víctima, que mismo saliendo
andando después del ocurrido,
llega a fallecer en el día siguiente,
quedando notorio para la
comunidad que fue una víctima
del canaimé.
Para que la víctima no hable
que fue asaltado por el rabudo, él
cosía la boca de la víctima con
una línea encantada y la lengua
con el diente de serpiente
cascabel, para que lo sucedido no
sea
revelado.
Afirma
la
entrevistada que no existe
médico que consiga salvar una
persona que fue atacada por el
rabudo.

Panaukaz yaichap kau kanaymy
kapam, yry pidian daunaiura kawany’u,
na’ik ikaydinkiz su uia’u day, yry
ixa’apat nii ipei xa’apauram aimekan
uia’u, tykimanawyn daunaiura nhau.
Wyry’y pidian zu’iaytapkariweiz aunaa
ytukapan na’apaurampaxa’apatkau, ati
bauran kamuu dun yabatan pakaziwen
wyry’y kawany: izizi’ian, imad wichan
dubat, daytam pidian nanaa ai imad
wichan, aunaa ikaichan paparadan.
Wyry’yyz
amatninhau
aunaa
inwynyn nii, izamat kuraizian nau na’ik
tunarynau nhau, yry tyryy itanautinhan
xa’apauram aimekan nii. Yzamatan
dun pidian yrami ipei iniwe’yz
yzamatan dun, pazamatkau daynan
chi’ikeu zii wyry’y pidian mazan bauran
kamuu dayna na ymaukan. Yry wyry’y
wizei san nhau aitapan yry kanaimy
wyry’y zyia’u.
Aunaa kiz wyry’y zywikariwei
kuwadan kanaimy zuian paygary, idaku
kanukau tizit id na’ik yninub kuwaz
azsakutkii daku id, yry aunaa kiz
ykuwadan. Pixaytapkariwei kian aunaa
dakata nii tyryau ykakydan pidian
wyry’y kanaimy zuianiaz.

Figura 1- Tabela mostrando a lenda do Rabudo o Canaimé nas línguas: português, espanhol e
wapixana.
Fonte: Dados da Pesquisa
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O BOTO

EL BOTO

PUU

A entrevistada relata que ouviu
de seu pai que afirmou para ela que
o boto era fisicamente igual aos
seres humanos. Ele aparecia nas
épocas de festa nas comunidades,
assim como, as margens de rios e
igarapés. As mulheres que estavam
em seu ciclo menstrual chamavamlhe atenção, onde ele se apaixonava
e deixava as moças apaixonadas por
ele, o que acorria com freqüência já
que na comunidade se realizavam
muitas festas e a pratica da pesca
era comum na região. Era papel dos
pais advertirem suas filhas a
evitarem a pesca em seu ciclo
menstrual,
pois
moças
desapareceram por realizarem tal
ação.
O boto quando se apaixonava
ou encantava a moça, e a seguia até
sua casa, e ao chegar ela se
encontrava com uma febre muito
alta e delirava em sonhos, que em
gritos pedia para não ser levada por
ele. Com esta reação a família já
sabia que o bota havia “pegado” a
jovem. O pajé da comunidade era
avisado, ele improvisava um chá e
fazia uma reza para ajudar a moça, e
só restava esperar e torcer para que
ele não a levasse, o que podia ou
não acontecer.

La entrevistada oía de su
padre que afirmó para ella que lo
boto era físicamente igual a los
seres humanos. Él aparecía en las
épocas de fiestas en las
comunidades, así como en las
márgenes de ríos y corrientes. Las
mujeres que estaban en su ciclo
la
menstrual
llamaban-le
atención, donde él se apisonaba y
dejaba las chicas apisonadas por
él, lo que ocurría con frecuencia
ya que en la comunidad se
realizaba muchas fiestas y la
práctica de la pesca era común en
la región. Era papel de los padres
advertir sus hijos a evitaren la
pesquería en su ciclo menstrual,
pues muchachas desaparecieron
por realizaren tal acto.
[El
boto
cuando
se
apasionaba o encantaba la chica,
la acompañaba hasta su casa, y al
llegar ella se encontraba con una
fiebre muy alta y deliraba en
sueños, que en gritos pedía para
no ser llevada por él. Con esta
reacción la familia ya sabía que el
boto había “capturado” la chica.
Él curandero de la comunidad era
avisado, él improvisaba un té y
hacia un rezo para ayudar la
muchacha y solo restaba esperar
para que ella no fuese llevada, lo
que podría o no ocurrir.

Pixautapkariwei kuwadan uabatauz
nii udary kuwadayzu nii u’at, wyry’y
puu pidian kawany’u manawyn.
Yaidinhauz nii tyzap Kary dun kutya’na
wizei ii, na’ap wyry’y iwauz danum nii
kapam. Zyn nhau maxapan dun yry
indunydinhan, yry zyn nhau naydapan
indayn, wyry’y wizei ii mapydy’u
wyry’y tyzapkary na’ik ubawypkary
kaikeunany’u yry’y na ii. Dary’i nhau
kakinhautan paydain nhau mawysy
nhau
aunaa
kiz
inkabuwypan
pamaxapan py’y, wyry’y mawysa nhau
manhabatinhan wyry’y yrydun.
Wyry’y puu ydaydapan dun u
ysuzazainpen dun mawysa day,
yda’anpan nii ati udap it, na’ik ukawan
dun
umadwichan
tykii
na’ik
ukadakuinhapan ukazanda’autinhan
na, upixan aunaa kiz yna’akan paygary.
Wyry’y idian uiriben nhau aichapan yry
puu zamat nii wyry’y mawysa.
Kuwadakau Marynau at wizei ii, wyry’y
ytuman uriwyn nii na’ik ypuwan wyry’y
mawysa, yry su uawynytap kau aunaa
kiz yna’akanyz u aunaa kizyxa’apan.

Figura 2- Tabela mostrando a lenda do Boto nas línguas: português, espanhol e wapixana.

Fonte: Dados da Pesquisa

PORTUGUÊS

ESPANHOL

WAPIXANA

MAYCÓ DA SERRA

MAYCÓ DE LA SIERRA

PICHYRY

Maycó da Serra é um bicho
encantado que não conseguimos
ver, ninguém sabe como ele é ao
certo, porém relatos de moradores
entrevistados
na
comunidade
indígena do Amajari, afirmam que o
pajé da região diz que ele tem o
tamanho de uma criança de seis
anos de idade e que pode assumir a
forma de um morcego.
Para informar que está presente,
Maycó assobia chamando atenção.
Seu objetivo é levar, não se sabe
para onde, pessoas que se
encontram enfermas, usando suas
artimanhas para conseguir.
A
entrevistada conta que seu irmão foi
levado por um Maycó da serra, pois
enfermo, sua doença se agravou
rapidamente e os delírios logo
começaram, sintomas que revelam a
presença deste encantador, não
demorando a ser levado por ele
(maycó) que usa astúcia de criança
para realizar suas maldades.

Maycó de la Sierra es un bicho
encantado que no conseguimos ver,
nadie sabe como él es, aun nos relatan
los entrevistados que él curandero de
la comunidad indígena del Amajari
afirma que él tiene el tamaño de un
niño de seis años de edad y que puede
asumir la forma de un murciélago.
Para informar que está presente,
Maycó silba para llamar la atención de
la gente. Su objetivo es llevar, no se
sabe para adónde, personas que se
encuentran enfermas, usando sus
artimañas. La entrevistada cuenta que
su hermano fue llevado por un Maycó
de la Sierra, pues su dolencia se agravó
rápidamente y los delirios luego
empezaron, síntomas que revelan la
presencia
del
encantador,
no
demorando a ser llevado por él que usa
de astucia de niños para realizar sus
maldades.

Pichyr yry pana’aukaz aunaa
ytykpayzkau,
aunaa
kanam
aichapan na’apauram wyry’y yry
ymanawyn, mazan wyry’y índio
nhau wizi Amajari san nhau kian
marynau kuwadan yryy ikudau
kuraidauna
baydapbakaynitiu
ywynyn, na’ik tyry ytamary’utinhan.
Ykuwadan pakainha na yryy’u ni
ii winhan, yry ykaydinkiz yna’akan
aunaa yaichapkau na’itim, pidian
nhau
karinhan
dun
yryy
ykaiweinhan.Pixaytakariwei
kuwadan pazy pichyry na’akayz nii,
ikarinhan, yryy yrinhaa tykidinhan
kadimen na’ik ypuzywabinhan
sakadinhan kadimenaka, yry yaidian
wyry’y pichyry kainhan, wyry’y
pichyry yry kuraidau na idia’anau
ikaiwen pa’uian.

Figura 3- Tabela mostrando a lenda do o Maycó nas línguas: português, espanhol e wapixana.
Fonte: Dados da Pesquisa

PORTUGUÊS

MÃE DO CAMPO
A Mãe do Campo é um ser
muito
embora,
masculino,
receba este nome, e tem as
características físicas de uma
criança de aproximadamente
cinco anos de idade. Contam os

ESPANHOL

WAPIXANA

MADRE DEL CAMPO

WI’IAYZY

La Madre del Campo es un
ser masculino, aunque, reciba
este nombre y tiene las
características físicas de un niño
de aproximadamente cinco años
de edad. Cuentan los antiguos,

Wi’iayzy yryy daunaiura, kutya’u
yka’ytyka’u na’ik yryy ikuda’u kuraidau
nabaka’iayday iwynyn kawany’u .Kutyainhau
indiu nhau wizi idikinhauda’y nykyny’i san
nhau kuwadan, inkadyz in nhaydapayzyn
pada’aupayzun panibe’an, yry kaimen

antigos, que os moradores da
comunidade indígena de Três
Corações, tinham o costume de
dormir na varanda de casa, o
que chamava a atenção deste
encantador.
Ele matava crianças e adultos
que
se
encontravam
desacompanhado durante a
noite, assim como, mulheres
que estavam no período de
menstruação, sem deixar marca
alguma no corpo da vítima,
parecendo uma morte natural,
porém todos da comunidade
sabiam que tinha sido ele: a
“Mãe do Campo”, o culpado
pela morte de mais uma pessoa
da região.

que los moradores de la
comunidad indígena de Três
Corações, tenían la costumbre
de acostarse en el exterior de la
casa, lo que llamaba la atención
del encantador.
Él mataba niños y adultos
que se encontraban solos
durante la noche, así como
mujeres que estaban en el
período de menstruación, sin
dejar marca alguna en el cuerpo
de la víctima, pareciendo una
muerte natural, sin embargo,
todos de la comunidad sabían
que había sido él: la “Madre del
Campo” el culpable por la
muerte de más una persona de
la región.

wyry’y i’at.
Yzuwipeyzu nii kuraizian nhau na’ik
tynary nhau nau, yikudan dun pabaurantin
aiwekan, na’ap wyryy zyn nhau kapam
inmaxapan dun, aunaa ywa’akanpa dayniz
madai ida, ikuda’u mawakary karikeunan,
mazan ipei wizei san nhau aichapan yryy
‘wi’iayz” wyry’yzu’iau pidian na’i.

Figura 4- Tabela mostrando o conto da Mãe do Campo nas línguas: português, espanhol e
wapixana.
Fonte: Dados da Pesquisa
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SEREIA ENCANTADA
Era uma moça jovem e
aparentemente bonita, que
sempre aparecia em rios e
igarapés
da
comunidade
indígena do Amajari- Três
Corações, com o objetivo de
encantar os homens da região
com sua beleza, para levá-los a
um mundo encantado, em que
os nossos olhos não podem ver.
A sereia encantada enfeitiçava
os rapazes e os levava para
dentro da água de onde nunca
mais voltavam e não se sabe
para onde ela os levou. As mães
sempre advertiam seus filhos a
tomarem cuidados quanto à
aparição de moças quando
estivessem pescando, pois elas
sabiam que a sereia só aparecia
para os homens. Quando um
rapaz não voltava da pesca a
família já suspeitava que a sereia
encantada já tivesse levado
deste mundo.

SEREIA ENCANTADA
Era una joven de apariencia
bella, que siempre aparecía en
ríos y sequia de la comunidad
indígena del Amajari- Três
Corações, con el objetivo de
encantar los hombres de la
región con su belleza, para los
llevar a un mundo encantado,
en el cual nuestros ojos no lo
pueden ver.
La
sirena
encantada
hechizaba los chicos y los
llevaban para dentro del agua
de donde jamás volverá y no se
lo sepa para donde se lo llevo.
Las madres siempre aconsejan a
sus hijos a observar la aparición
de chicas cuando estuvieren en
la pesca, pues las madres lo
sepan que la sirena solo
aparecía para los hombres.
Cuando uno chico no volviera
de la pescaría la familia creía
que la sirena ya lo tenía llevado
de este mundo.

UNURIABA
Uru
da’i
mawysaba
painhaiba,
kunaynabaiba,
ukadyzdai uaidinhayzyn
iwa’uz indiu nhau wizi Amajari –
dikinhauday nykynyi ii, yryy usuzazainpen
daunaiura nhau at pakunaynaman id,
uma’akazyn amazad kukaynama’u it, auna’u
tyry’y wawyn tykypan.
Unuriaba
kunaynamaiba
mari’apayz
daunaiura nhau na’ik na’akapayz indayn
wyn bauku’it in’nai’itin aunaa inkawayzyn
pawa’at, aunaa kanam aichapan nai’itim
uma’akan.
Daru’i
nhau
karikeunan
inkakinhautan
paydainhau
zaydinhan
mawysaba aidinhan dyn pakubawypan dun,
aichapkariwei wyry’y unuriaba uaidinhan su
daunaiura nhaua ti’u. Na’apainim daunaiura
aunaa ykawan pakubawyapa kiz ik pairiben
nhau idiat, yry’y aichapkariwei unuriaba
na’akanina wyry’y amazad ai.

Figura 5- Tabela mostrando o conto da Sereia Encantada nas línguas: português e wapixana.
Fonte: Dados da Pesquisa
Os resultados gerados neste trabalho demonstram que a comunidade indígena de TrêsCoração tem contos e lendas encantadores e que deveriam fazer parte da vida das pessoas dessa
região, como acontecia na antiguidade, pois estas histórias sobrenaturais e cheias de
encantamentos fazem as crianças e os mais velhos entrarem em um mundo imaginário,
fortalecendo assim sua própria identidade étnica.
Para Tahan (1966) “A historia narrada, lida, filmada ou dramatizada, circula em todos os
meridianos, vive em todos os climas, não existe povo algum que não se orgulhe de suas histórias,
de suas lendas e seus contos característicos”.
O transcrito vem contribuir para o fortalecimento da prática de contar histórias na
comunidade indígena de Três Corações- Amajari, caracterizando a identidade cultural da referida

comunidade, essas histórias incríveis que fazem parte da cultura dos povos indígenas e da
história do Brasil, caso não sejam contadas podem apagar-se da memória da comunidade a qual
pertencem.
Segundo Rezende (2007), os humanos estão o tempo todo fazendo leituras e ao lerem,
lêem o mundo como este lhes ensinou a ler. Lêem palavras, sons, imagens, e neste misto de
textos e leituras podem refletir sobre suas ações e sobre o mundo que está em seu entorno.
Contudo, a transcrição dos contos e lendas indígenas nas línguas: português, espanhol e
wapixana têm um papel importante no resgate de histórias que fazem parte da cultura desta
comunidade e na prática de narrar.

CONCLUSÃO
A aproximação de povos não indígenas à Comunidade Indígena de Três Corações trouxe
consigo uma assimilação da cultura urbana. Os programas de televisão, principalmente as
novelas, impactaram fortemente nos muitos costumes que eram passados de pais para filhos
através da cultura oral, e aí incluímos os contos e lendas indígenas, que foram o objeto de
estudos do presente trabalho.
Desse modo, com a transcrição dos contos e lendas coletados na região do Amajari se
pretende torná-los conhecidos, tanto pelos moradores da referida comunidade, como pelos
demais povos do Brasil, para que sejam valorizados, e que assim os reconheçam como parte de
sua identidade cultural.
A materialização dos contos e lendas indígenas encontrados na região do Amajari– Três
Corações, nas línguas wapixana, português e espanhol, será de grande importância, tanto para os
moradores mais antigos, como para os mais jovens da comunidade a qual pertencem essas
histórias indígenas, pois terão uma forma de recordarem tais contos e lendas quando necessário.
A maior vantagem educativa que pode proporcionar esses registros é sem dúvida
nenhuma, a capacidade que tem um conto de transmitir valores culturais. Talvez, muitos não lhes
deram conscientemente o valor merecido, porém os valores mais arraigados da nossa
personalidade chegarão até nós através de algum conto ou lenda contados por nossas avós ou
mães.
Deste modo, se pretende através deste trabalho fomentar a leitura, a prática de narrar e
o amor pela cultura, já que nascerá o interesse pelas mágicas histórias cheias de aventura,
aumentará a vontade de conhecer mais relatos, assim como o conhecimento de mais palavras na
língua materna, ampliando seu vocabulário e sua competência linguística. Além de, através dos
contos, aprenderem a história de seus povos ancestrais, os costumes dos antepassados, suas
crenças e seus medos.
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RESUMO
O estrangeirismo vem invadindo cada vez mais
o português brasileiro, hoje em dia nos trabalhos de
praticamente todos os cantores/compositores da
música popular brasileira podemos encontrar músicas as
quais o estrangeirismo está presente, sendo ele em sua
maioria do Inglês e Francês. No presente estudo temos
como objetivo demostrar o uso do estrangeirismo
contido nessas músicas. Para alcançar o objetivo geral
foram analisadas quatro músicas, de diferentes estilos,
nesta análise foram vistos os termos estrangeiros
somente da língua inglesa presente nas músicas
escolhidas, e se esses termos tem ou não outro
correspondente em língua portuguesa, e por fim o

motivo por estes termos terem sido colocados nas
letras, se foi por obtenção de status, ou por uma crítica,
por exemplo. Como resultado percebeu-se que a
maioria das palavras analisadas tem uma equivalente
em língua portuguesa, desta forma observamos que o
estrangeirismo não está vindo só para ocupar espaços
onde não se tinha palavras no português, e sim ele está
ocupando o lugar de muitas palavras “nativas” de nossa
língua.

PALAVRAS-CHAVE: Estrangeirismo, música brasileira, anglicismo.

FOREIGNNESS IN BRAZILIAN MUSIC: AN “INVASION” OF TERMS
ABSTRACT
The foreignness comes increasingly invading
the Brazilian Portuguese today in the works of almost all
singers / composers of Brazilian popular music we can
find the songs which foreignness is present, it is mostly
the English and French. In this study we aim to
demonstrate the use of foreign words contained in
those songs. To achieve the overall goal four songs were
analyzed in different styles , this analysis only foreign
English words present in the songs chosen were seen ,

KEY-WORDS: foreignness, Brazilian music, Anglicism.

and these terms or do not have another correspondent
in Portuguese, and finally the reason for these terms
have been put in the lyrics , is gone for obtaining status ,
or a critical , for example. As a result , it was noticed that
most of the analyzed words have an equivalent in
English , so we found that foreignness is not coming just
to take up space where we had no words in Portuguese ,
but it is taking the place of many words " native " of our
language
.

ESTRANGEIRISMO: UMA “INVASÃO” DE TERMOS
INTRODUÇÃO
Num Brasil em constante desenvolvimento e evolução tecnológica, temos hoje em ainda
maior escala uma “invasão” de termos estrangeiros em nossa língua, tal qual vem ocorrendo
desde a época da colonização, em que Português falado atualmente vem cheio de influências de
diversos povos estrangeiros que vieram para essa terra, na época recém-descoberta.
Com tudo, além desta herança vinda do surgimento do Brasil o modo de falar dos
brasileiros vem ganhando não necessariamente novas palavras, mas sim termos já existentes em
nossa língua só que em outros idiomas. Consequentemente o estrangeirismo vem também sendo
utilizado na cultura popular brasileira, como por exemplo, nas músicas. Nos últimos anos
principalmente o inglês, com a cultura “imperialista” dos Estados Unidos – EUA –, vem invadindo
aceleradamente diversos países, tais quais são utilizadas palavras e termos que de tanto serem
pronunciados muitas vezes passam despercebidos no nosso dia a dia, ou seja, são palavras que
de tão frequentemente empregadas, as pessoas já criam sua concepção de espontânea tradução,
sendo assim muitas vezes não exigem conhecimento nenhum sobre outros idiomas, e isso vem
cada vez mais acarretando o uso da internet, que atualmente é mais que fundamental para o
andamento da sociedade, além dos recursos tecnológicos atuais consistem quase que totalmente
do uso da língua inglesa, que como já foi dito a maioria desses termos passam despercebidos
pela sua tamanha utilização.
Sendo o principal objetivo a ser aqui abordado, demonstrar as formas como português
brasileiro interage com outras línguas através do estrangeirismo, tal demonstração sendo
realizada por meio de análises de músicas pertencentes à cultura popular de diversas localidades
do país, as quais também acreditamos ser de efetiva importância evidenciarmos tanto o
crescente uso de vocábulos estrangeiros, como o modo a qual se é abordado nas letras de
músicas, levando-se em consideração que os estrangeirismos são em sua maioria do inglês.
METODOLOGIA
Para a elaboração deste artigo foram analisadas quatro músicas de diversos artistas e
ritmos brasileiros que continham o estrangeirismo. Tais músicas foram selecionadas por meio de
pesquisas feitas via web em uma diversidade de sites. Especificamente, as músicas selecionadas
contém o anglicismo, ou seja, há palavras do inglês presente em suas letras, assim analisamos e
interpretamos de modo que o leitor entenda alguns fatores do uso e colocação desses termos
estrangeiros dentro das letras de tantas músicas brasileiras.
ESTRANGEIRISMO NA LÍNGUA PORTUGUESA

O estrangeirismo ou peregrinismo consiste no processo de inserção de palavras e
expressões de outros idiomas na nossa língua, o que nem sempre pode ser caracterizado como
empréstimo linguístico, pode ser classificado em vários tipos específicos como o anglicismo,
galicismo etc. Na gramática normativa pode ser considerado como um vício de linguagem, se a
palavra no outro idioma tiver uma equivalente própria do país. No português brasileiro o
estrangeirismo vem principalmente da língua inglesa, que é causado pela grande influência
cultural e econômica dos Estados Unidos, que vem se intensificando cada vez mais com a
globalização, como pode ser observado no pequeno trecho de Garcez e Zilles (2004 p.25):
O apelo da máquina capitalista globalizante é forte demais para que a mídia da
informação, do entretenimento e, principalmente, da publicidade possa ou queira deixar
de explorar as associações semióticas entre a língua inglesa e o enorme repositório de
recursos simbólicos, econômicos e sociais por ela mediados. Em uma sociedade como a
brasileira, na qual é imensa a disparidade na capacidade de consumo dos cidadãos e na
qual a classe social consumidora sofre de grande insegurança social e se mira num
padrão de consumo, norte-americano ou europeu, não surpreende que o anglicismo se
preste para marcar a diferenciação competitiva entre quem dispõe desse capital
simbólico e a massa não consumidora.

Quadro 1 – Exemplos de estrangeirismos.
Ok

Link

Brother

Jeans

Fashion

Go

Yes

Show

Basquetebol

Play

Site

Mouse

Single

Shopping Remake

ANGLICISMO
É o nome dado ao estrangeirismo que vem especificamente de palavras da língua inglesa
que migram para a língua portuguesa com intuito de cumprir uma designação a uma coisa nova,
o qual não existe palavra em português que defina o acontecimento ou objeto novo, sendo assim
é facilmente adotada pela sociedade brasileira. Vem crescendo cada vez mais com influência da
economia dos EUA no Brasil, como por exemplo, são criadas cada vez mais invenções
tecnológicas como tablet, notebook, mouse, sites etc. Mas, atualmente como já foi dito, o
estrangeirismo está indo além, estão sendo usadas palavras em inglês que não são traduzidas,

termos que têm seu correspondente na língua portuguesa e pela grande prática são facilmente
compreendidas por até quem não tem conhecimento em inglês.
EMPRÉSTIMO LINGUÍSTICO
Sendo muito parecido e até confundido com o estrangeirismo o empréstimo linguístico
tem suas diferenças bem aparentes. No caso a palavra emprestada a nossa língua sofre
pequenas mutações na sua escrita e até em seus fonemas para ser adaptada ao português,
enquanto no estrangeirismo a palavra continua do mesmo modo que é falada no país de origem
sem sofrer nenhum tipo de alteração. É também importante informar que todo empréstimo
linguístico já foi um dia um estrangeirismo que ocupou um espaço na língua, pois não existia um
termo que tenha mesma carga semântica e emprego contextual. Como por exemplo, a palavra
Iceberg, é um estrangeirismo que foi adotado pelo português, pela inexistência de uma palavra
que definisse tal fenômeno. E futebol, que é um empréstimo linguístico, pois era originalmente
football e após ser acrescentado ao português sofreu mudanças na escrita e pequenas mudanças
em seus fonemas.
Quadro 2 – Exemplos de empréstimo linguístico.

CARGA CULTURAL

Língua

Original

Português

Inglês

Beef

Bif

Tupi

Jaguara

Jaguar

Francês

Tourisme

Turismo

Italiano

Squadrone

Esquadrão

Malayalam

tēkka

Teca

Mongol

Orda

Horda

Náuatle

Tomatl

Tomate

Cantonês

Cha

Chá

Malgaxe

Rafia

Ráfia

Sendo o Brasil um país musicalmente fechado em relação ao resto do mundo, tem sua
própria cultura, seus próprios ritmos, enfim, suas próprias músicas. Ficando assim um pouco
longe do cenário musical mundial onde surgem cada vez mais sucessos que nem sempre se
implantam no nosso país, ou seja, podemos esclarecer de um modo um tanto equivocado que,
generalizando, não nos encontramos totalmente inseridos no mainstream em escala mundial.
Abaixo segue uma citação a qual idealiza o surgimento do estrangeirismo/empréstimo linguístico.
No campo das mudanças linguísticas, os empréstimos de palavras ou expressões
são em geral associados a atitudes valorativas positivas do povo que os toma em relação
à língua e cultura do povo que lhes deu origem. Os empréstimos são reflexos de
processos culturais, políticos e econômicos bem mais amplos e complexos. Muitas vezes
são utilíssimos à elite, que assim se demarca como diferente e superior […]. Outras
vezes, são felizes incidências na constituição identitária e cultural de um povo […].
(ZILLES. Ano 2004. P. 156)

Como já expresso o estrangeirismo juntamente com o empréstimo linguístico, vem de
uma herança cultural de uma terra. No Brasil essa herança vem de diversos povos, pois como
sabemos o nosso país já foi uma colônia portuguesa, e enquanto isso diversos outras culturas
também chegaram até aqui por meio da vinda de povos de outras nações de diferentes lugares
do mundo. Outro ponto em que o Brasil recebeu uma carga cultural foi na expansão das
multinacionais, cujo variedade de empresas se interessam em filiais no país, consequentemente
trazem consigo um traço cultural do país de origem.
Com a chegada da globalização aumenta-se ainda mais a entrada de estrangeiros e
produtos exportados no país, a partir daí começa um novo tempo, pois fica cada vez mais fácil a
comunicação, com isso facilmente a cultura de um país influencia na de outro, como por
exemplo, uma música que pode ficar famosa e fazer sucesso no mundo todo com somente um
vídeo colocado no youtube 1.
MÚSICA E ESTRANGEIRISMO
Como já foi comentado o Brasil ainda pode ser considerado um país musicalmente
fechado, cujo suas barreiras culturais aos poucos impedem a disseminação devastadora da
cultura POP mundial. Já o estrangeirismo vem se inserindo cada vez mais rápido nesse cenário, o
qual é claramente percebido em uma variedade de músicas espalhadas Brasil a fora, logo, serão
analisadas uma série de letras, as quais serão observadas e explicadas quais os objetivos dos
estrangeirismos presentes, entre outros fatores relacionados.

1

YOUTUBE: Site/Rede social que permite à seus usuários o carregamento e compartilhamento de vídeos em
formato digital.

A presença de vocábulos estrangeiros nas letras de músicas escritas por brasileiros é
bastante presente nos estilos relacionados à cultura popular. Tendo diversas influências
americanas a MPB estabeleceu uma combinação em meio a estas tendências musicais dos estilos
norte-americanos e diversos outros nativos. Diversos compositores colocaram em muitas de suas
canções termos não portugueses como veremos nas análises, e observamos que obviamente há
predominação de anglicismos, porém se procurarmos mais detalhadamente acharemos uma
variedade de línguas diferentes.
Nos dias de hoje existem poucas bandas que não se definem a partir de uma cultura
internacional. Nas músicas dessas bandas a utilização de termos que não são da língua
portuguesa é ainda mais corriqueiro, consistindo-se quase que praticamente de anglicismos,
especificamente por os componentes de essas bandas serem de uma época já tecnológica a qual
é cada vez mais do cotidiano das pessoas se depararem com palavras provenientes da América
do Norte, por exemplo.
Quadro 3 – Músicas analisadas.
Título

Compositor

Estrangeirismo

Zé Ramalho

Samba do Approach

Zeca Baleiro

Vamos Fugir

Gilberto Gil

Bye, bye, Brasil

Chico Buarque

Segue abaixo um quadro com os termos da língua inglesa mais utilizados em cada música:
Quadro 4 – Termos retirados para análise.
Bye, Bye,

Vamos

Samba do

Estrangeiris

Brasil

Fugir

Approach

mo

babay

Baby

Approach

DELIVERY

bye

Light

PARKING

night

ferryboat.

FOOD

Okay

lunch

RELAX

happy

FOR

end

FAST

Link

MAN

ANÁLISES
• 1ª MÚSICA:
A música Estrangeirismo de Zé Ramalho se encaixa como uma forma critica em conjunto
com a ironia sobre a invasão do estrangeirismo na sociedade brasileira, pois ao escrever a canção
ele expressa a rápida evolução das grandes cidades, enquanto os municípios do interior não
acompanham esse crescimento rápido e acabam se perdendo dentre tantas novidades, assim ele
constrói a crítica com uma série de termos estrangeiros criando uma sátira canção narrativa.
“Lá no centro da cidade quase que morri de fome tanta coisa, tanto nome sem eu saber
pronunciar é: Fast Food, Delivery , Self Service , Hot Dog , Catchup
Meu Deus onde é que eu vim parar
'' Oxente problem''”
Análise semântica:
Os estrangeirismos Fast Food (comida rápida), Delivery (entrega), Hot Dog (cachorro
quente), e Problem (Problema) são expressões que contém equivalentes exatos na língua
portuguesa, e observados que suas traduções não exigem longas explicações, sendo bastante
precisas, já Catchup, por exemplo, não tem equivalência exata, sendo necessário o uso de várias
palavras em português para definir o seu conceito.
• 2ª MÚSICA:

Podemos entender que a música Samba do Approach de Zeca Baleiro fala sobre a
consequência da globalização e justamente desta invasão dos termos norte-americanos sobre a
língua portuguesa, em que o compositor faz um jogo de palavras formando uma rima entre os
estrangeirismos.
“Venha provar meu brunch
saiba que eu tenho approach
na hora do lunch
eu ando de ferryboat”
Esse trecho demostra o efeito da rima proposta pelo compositor utilizando os vocábulos
estrangeiros sempre no final das frases, observando que sempre o termo em inglês completa a
frase dando um sentido a ela.
Analise Semântica:
Os estrangeirismos Lunch (almoço), Ferryboat (Balsa) são expressões que contém
equivalentes exatos na língua portuguesa, sendo observado a partir de sua tradução que não há
nenhuma dificuldade em se entender os termos acima citados pois suas traduções são bem
precisas.
O estrangeirismo Approach é uma expressão que contém vários equivalentes, porém de
mesmo sentido na língua portuguesa, e brunch não tem termos para seu significado em
português, sendo uma refeição de origem estadunidense que é a junção de café da manhã
(breakfast em inglês) com o almoço (lunch em inglês).
• 3ª MÚSICA
A musica Vamos Fugir de Gilberto Gil faz uso dos termos em inglês para tratar um
indivíduo de uma forma mais íntima, carinhosa e melódica. O termo baby pode ser classificado
como um dos mais usado em letras de músicas, propagandas etc, juntamente com tobogã é
utilizado em geral sem um propósito de colocar-se uma palavra estrangeira, pois já estão tão
inseridas no vocabulário das pessoas que passam despercebidas.
“Vamos fugir!
Pr'outro lugar
Baby!

Vamos fugir
Para onde haja um tobogã
Onde a gente escorregue...”
Analise Semântica:
O estrangeirismo Baby é uma expressão que contém poucos equivalentes, tendo o
mesmo sentido em todos eles, e a palavra tobogã provém de um termo inglês que não tem
equivalente igual em português.
• 4ª MÚSICA
A música Bye Bye, Brasil de Chico Buarque usa dos termos em inglês, substituindo os
mesmos em português, numa época em que a influencia da língua inglesa vinha aumentando por
causa da economia brasileira crescente onde este fica cada vez mais conhecido, além disso, foi
feita especialmente para um filme.
“Bye bye, Brasil
A última ficha caiu
Eu penso em vocês night and day
Explica que tá tudo okay
Eu só ando dentro da lei
Eu quero voltar, podes crer
Eu vi um Brasil na tevê ”
No decorrer da música percebemos que o narrador personagem viaja por todos os
recantos do Brasil onde se depara com realidades diferentes, já no trecho acima o compositor
aparentemente mostra sua crítica ao Brasil mostrado pela mídia televisiva.
Analise Semântica:
Os estrangeirismos Bye(tchau), Night(noite), Day(dia), Okay(Ok) são expressões que
contém suas traduções próprias em nossa língua.
CONCLUSÃO

Como foi visto, percebemos que a língua portuguesa ao longo do tempo se enriquece
cada vez mais com palavras e expressões originais de outros idiomas, não necessariamente pode
ser classificado como substituto da língua portuguesa, mas sim um acréscimo. Pois é inevitável
que a língua inglesa “invada” outras línguas, por que como vemos não só os EUA, mas também
outros países que o seu idioma é inglês tem um nível de desenvolvimento maior, sendo assim
com os fatores da globalização acabam consequentemente se expandindo economicamente o
que também leva a expansão cultural, cujo vocabulário de um acaba por ser influenciado pelo de
outro. Independente de ser corrosivo ou construtivo é benéfico, por que se trata de uma grande
mistura entre dois idiomas e não na adoção destes dois idiomas para nossa comunicação.
Sabemos também que a nossa língua é viva, ou seja, está em constante transformação,
que depende do modo sócio cultural de um povo. O qual seu uso é incontrolável, portanto, é
impossível preservar sua integridade ou originalidade, uma vez que da mesma forma também
são mutáveis.
Um dos principais pontos aqui destacados é justamente a crescente aparição do
estrangeirismo na Música Popular Brasileira, observamos também que do mesmo modo em que
o Brasil se encontra mais globalizado, ocorre o conspícuo avanço tecnológico em todo o mundo,
sendo que dentre o vasto universo das mais variadas tecnologias encontra-se um tema dos quais
sua existência é crucial, a comunicação. A qual podemos considerar que está diretamente ligada
ao creste uso de estrangeirismo. Pois a mesma, por meio principalmente da internet está a
integrar todo o mundo, de forma a qual o Brasil com sua própria cultura, onde se encontrava
como já dito, afastado do mainstream mundial, vem a importar elementos culturais, do mesmo
modo com que também ocorre a exportação. Ou seja, o processo de aumento de estrangeirismos
é inevitável, já que nós encontramos cada vez mais conectados com todo o mundo.
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RESUMO
A partir de inquietações referentes à problemática do
elevado índice de analfabetismo entre as pessoas idosas
e considerando que os indicadores mostram a
participação cada vez maior desse grupo populacional
em programas de alfabetização, desenvolvemos a
analise das representações sociais da leitura e da escrita
para alfabetizandos/alfabetizados na terceira idade em
uma instituição de convivência para a terceira idade.

Com base na observação participante e nos
depoimentos dos sete idosos colaboradores da pesquisa
foi possível identificarmos e descrevermos que as
representações sociais da leitura e da escrita se
encontram socialmente compartilhadas pelo grupo de
idosos e revelam a preocupação em resgatar o passado
histórico e social desses idosos.

PALAVRAS-CHAVE: Representações Sociais, Leitura, Escrita, Alfabetização, Idosos.

READING AND WRITING: RESCUE THE PAST FOR LEARNERS / LITERATE IN THE ELDERLY
ABSTRACT
Due to an unquiet attitude towards the problem related
to the high rate of illiteracy among the elders and
considering the data that show the growing
participation of this population group in literacy
programs, developed to analyze the social
representations of reading and writing for the
learners/literate and those going through such a process

in an advanced age in an institution of living for elders.
Based on participant observation and interviews of
seven people, research collaborators, it was possible to
identify and to describe the social representations of
reading and writing are socially shared by a group of
elders and show the concern to rescue the historical
past and the social past these elderly people.

KEY-WORDS: Social Representations, Reading, Writing, Literacy, Elders

LEITURA E ESCRITA: RESGATE DO PASSADO PARA OS IDOSOS ALFABETIZANDOS/
ALFABETIZADOS NA TERCEIRA IDADE
INTRODUÇÃO
Em plena era da informática e de grandes produções tecnológicas, ainda nos deparamos
com altos índices de analfabetismo brasileiro, com pessoas que não sabem ler e escrever o
próprio nome, que não se apropriaram desta que é considerada uma das mais antigas e
importantes tecnologias da humanidade – a escrita. Mesmo com grandes modificações no
cenário educacional, com profundas alterações metodológicas, mudanças nas propostas de
ensino, sobretudo, nas séries iniciais e programas de incentivos à frequência e permanência
escolar, o analfabetismo ainda é um problema recorrente que excede a novas metodologias e a
questões puramente pedagógicas, recaindo principalmente sobre fatores históricos, sociais e
culturais.
Vivemos em uma sociedade com taxas preocupantes de analfabetismo. De acordo com a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, em 2011, o Brasil ainda apresenta 8,6%
dos jovens com mais de 15 anos em condição de total analfabetismo, o que corresponde a 12,9
milhões de pessoas. Destes, 6,8 milhões, ou seja, 16,9% concentram-se na região Nordeste, que
apresenta a maior taxa de analfabetismo de todas as cinco regiões. Esse número representa
quase o dobro da média nacional brasileira de 8,6%. Esse problema reflete maiores
preocupações, quando analisamos a população idosa, pessoas com mais de 60 anos.
O Brasil apresenta um crescente envelhecimento populacional, em 2011, somam 23,5
milhões os brasileiros com mais de 60 anos, cerca de 12% da totalidade de brasileiros, mais que o
dobro registrado em 1991, quando essa faixa etária contabilizava 10,7 milhões de pessoas.
Atrelado ao envelhecimento dos brasileiros, ressaltamos que desse total de idosos 24,8% são
analfabetos, ou seja, praticamente um quarto dessa totalidade nessa faixa etária é analfabeto.
Isso significa que, a cada quatro pessoas idosas, uma não consegue ler e escrever um simples
bilhete.
No Piauí, o percentual de idosos está em torno de 10,80%, correspondendo a 336.683
pessoas com 60 anos ou mais, sendo a maioria do sexo feminino e residente na capital piauiense,
Teresina (IBGE, 2010). Do total de idosos piauienses, 107.724 são analfabetos, o que representa
um percentual de 32% desse grupo etário. Devemos compreender que se trata de um número
preocupante de idosos analfabetos, porém com grandes avanços se considerarmos que em
menos de 10 anos houve um decréscimo importante, pois em 2001, de acordo com o Mapa de
Analfabetismo Brasileiro – MAB, 57,4% dos idosos piauienses eram analfabetos, o que
representou na época mais da metade da população idosa do estado.
Partindo, pois, de inquietações referentes à problemática do elevado índice de
analfabetismo entre as pessoas idosas e considerando que essas passaram a participar cada vez
mais de programas de alfabetização, desenvolvemos este estudo das representações sociais da
leitura e da escrita para os idosos alfabetizandos/alfabetizados na terceira idade. Tomando como
base o objeto deste estudo, objetivamos analisar quais as representações da leitura e da escrita
para os idosos alfabetizandos/alfabetizados na terceira idade.

O termo “Representações Sociais”, de acordo com Sá (1995, p. 19), “designa tanto um
conjunto de fenômenos quanto o conceito que os engloba e a teoria construída para explicá-los”.
Trata-se de uma teoria originada dos estudos desenvolvidos pelo psicólogo social francês Serge
Moscovici, por meio de seu trabalho La psichanalyse, son image et son public, publicado em
1961.
Nossa escolha partiu fundamentalmente do fato de que as Representações Sociais se
voltam para a intrínseca relação entre pensamento e sociedade, tendo em vista que os
pensamentos ao serem transmitidos no processo de comunicação verbal formam um sistema de
conhecimentos que integram o conteúdo da consciência coletiva da sociedade. Devido a isso, as
representações, conceitos e ideias vão se formando, enriquecendo e são submetidos a uma
seleção não apenas na prática individual, mas também na prática social, incomparavelmente
mais ampla, em que o sujeito vivencia.
Reconhecemos que as representações da leitura e da escrita nas diferentes situações do
cotidiano, hoje, evidenciam necessidades inquestionáveis tanto para o exercício da cidadania, no
aspecto social e na satisfação pessoal, quanto para a medida do nível de desenvolvimento de
uma nação, no nível sociopolítico e cultural, como observa Mortatti (2004).
Esse pensamento implica em uma relação dialógica entre o mundo letrado, a inserção
social dos indivíduos, enquanto sujeitos ativos e autônomos e suas representações. Sendo assim,
nos é imposto o desafio de cultivar uma postura crítica diante do mundo e levar os idosos a
acreditar que, enquanto seres curiosos diante dos fatos, podem transformar realidades e
fenômenos que constituem a sua própria vida, mesmo em se tratando de aquisição de práticas e
habilidades que há muito não fizeram parte de sua vida, no caso dos idosos analfabetos na
aquisição da leitura e da escrita.
O que nos motivou à realização desta pesquisa foi o fato de termos observado que
grandes e importantes discussões vem sendo implementadas em relação ao letramento de
crianças e à alfabetização de jovens e adultos, visto como forma de inserção no mundo letrado.
Contudo, pesquisas realizadas no Piauí até então nunca abordaram sobre a alfabetização, a
leitura e a escrita na vida de pessoas idosas, preocupações nossas durante a pesquisa de
Mestrado, desenvolvido na Universidade Federal do Piauí – UFPI.
PERCURSO PARA CHEGARMOS ÀS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
Para analisarmos o objeto deste estudo, as Representações Sociais da leitura e da escrita,
optamos por um método que respondesse adequadamente às condições impostas e necessárias
a esta pesquisa, que proporcionasse um relacionamento bastante próximo e afetivo com os
sujeitos colaboradores do estudo, sete idosos, participantes de uma turma de alfabetização na
terceira idade em um centro de convivência.
Privilegiamos a pesquisa etnográfica, que para muitos tem a origem no cerne dos estudos
antropológicos, cujo principal expoente é Malinowski. Enquanto abordagem metodológica da
Sociolinguística e como tal uma abordagem teórica, a Etnografia tem sua origem na Antropologia
Social, na Sociologia (ROCKWELL, 1986).
Nesse sentido, a etnografia vem ganhando bastante destaque entre as pesquisas sociais e
linguísticas, por considerar as relações que se estabelecem entre fatores sociais dos quais

compartilham os sujeitos da pesquisa. Partindo dessa concepção, nos apoiamos na pesquisa
etnográfica em aproximação com os postulados da Teoria das Representações Sociais para então
desvelar as representações da leitura e da escrita na vida dos alfabetizandos/alfabetizados na
terceira idade. Esse tipo de pesquisa serviu para proporcionar uma melhor compreensão dos
significados percebidos através das atitudes, manifestações e sentimentos implícitos, não
revelados, que orientam, muitas vezes inconscientemente, os comportamentos e representações
dos alfabetizandos/alfabetizados na terceira idade.
Nesse aspecto, tornou-se de fundamental importância, observarmos a relação intrínseca
entre o indivíduo, o social e a linguagem, na tentativa de revelar, dentre outros aspectos, aqueles
centrados na organização social do cenário pesquisado e na interação social/comunicativa dos
sujeitos, envolvendo a leitura e a escrita. O cenário do estudo foi um centro de convivência para
a terceira idade, situado na cidade de Teresina. Trata-se de uma instituição mantida pelo poder
público municipal, destinada à convivência de pessoas idosas de ambos os sexos e situações
sociais e econômicas distintas, que atende aproximadamente 1000 mil idosos, nos dois turnos de
funcionamento, matutino e vespertino.
Para um melhor entendimento da pesquisa, lembramos que também se constituiu
cenário deste estudo um espaço reservado à sala de aula no próprio centro de convivência, em
que eram ministradas as aulas de alfabetização, nos turnos matutino e vespertino, para um
grupo de quinze idosos participantes do centro, através do Programa Brasil Alfabetizado. Desse
total de quinze idosos foram selecionados sete idosos, que passaram a constituir os participantes
diretos da pesquisa. Lembramos que, para preservar a identidade desses sujeitos e ter os seus
direitos resguardados, procuramos empregar a terminologia “Colaborador”, seguido de um
número cardinal, que indica a ordem de seleção do sujeito, além de apresentarmos a idade de
cada um desses idosos.
Os colaboradores desta pesquisa se encontram descritos a seguir:
Colaborador 01, 70 anos: sexo feminino, casada, dona de casa, católica, religiosa, 10 filhos,
dentre estes duas filhas são professoras uma com formação em Pedagogia, outra em Letras
Inglês e Pós-graduação.
Colaborador 02, 79 anos: sexo feminino, integrante do coral do centro de convivência,
aposentada, solteira, não tem filhos. Passou toda a sua infância e adolescência no interior,
trabalhando na roça, vindo a morar na cidade depois dos 40 anos.
Colaborador 03, 77 anos: sexo feminino, viúva, aposentada, católica, reside com uma filha e dois
netos adolescentes. Teve dez filhos, uma faleceu ainda criança, por volta de três anos de idade e
outra fugiu na adolescência com uns treze anos, da qual não teve mais notícia.
Colaborador 04, 72 anos: sexo masculino, aposentado, casado, teve 25 filhos, em que 10
morreram ainda durante a gestação ou durante o parto, trabalhava como ajudante de pedreiro e
depois como agente da paz, em um hospital público de Teresina, prestando informações aos
pacientes, principalmente os provindos do interior do estado e de outras regiões.
Colaborador 05, 77 anos: sexo feminino, aposentada, nasceu e morou no interior, mudou-se
para Teresina aos trinta e dois anos de idade, trabalhando como doméstica, na casa de uma
família. É solteira, não tem filhos, mora na casa de um professor universitário da área de
matemática da Universidade Federal do Piauí.

Colaborador 06, 93 anos: sexo feminino, teve doze filhos, religiosa, mora com um filho e uma
nora, em um bairro na zona sul da cidade, afastado uns 20 quilômetros do centro da cidade, é
aposentada, viúva e trabalhou como doméstica para criar os filhos depois de viúva.
Colaborador 07, 67 anos: sexo feminino, viúva, aposentada, reside em um povoado na zona rural
do município de Teresina, teve dez filhos, com morte de duas de suas filhas quando criança. Foi
agricultora, costureira, candidata a vereadora por duas eleições em uma cidade do interior do
Piauí.
Após a seleção dos sujeitos da pesquisa, com um diário de campo e através da observação
participante, fomos registrando os fatos que se relacionavam com o fenômeno em estudo, ao
passo em que foi construída uma espécie de relatório das observações durante as aulas. As
entrevistas, que foram filmadas através de uma filmadora digital e gravadas com o auxílio de
aparelho de MP3 player, possibilitaram a construção de episódios de pesquisa que nos fugiam da
memória. A partir da observação participante e dos depoimentos dos sujeitos do estudo foi
possível identificarmos representações sociais da leitura e da escrita que se encontram
socialmente compartilhadas pelo grupo de idosos e que expressam um resgate do passado por
parte dos sujeitos.
LEITURA E ESCRITA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO RESGATE DE UM PASSADO
As Representações Sociais da leitura e da escrita para os alfabetizandos/alfabetizados na
terceira idade, que ultrapassam as experiências pessoais de cada sujeito do estudo, encontramse organizadas em categorias de análise que emergiram a partir dos estudos etnográficos
desenvolvidos nesta pesquisa. Para os idosos colaboradores, a aprendizagem da leitura e da
escrita, nessa fase de suas vidas, representa um resgate do passado, marcado por proibições,
exclusões e preconceitos.
Quando crianças, jovens e/ou até mesmo adultos não tiveram a oportunidade de estudar.
E aqueles que iniciaram os estudos não conseguiram prosseguir, por motivos diversos, conforme
expressam estas falas:
Eu sou do interior de Altos, ficava pertinho de Altos, chamava Santa Cruz. Sou nascida e criada
lá. Sou filha mesmo de Altos, minha terra. [...] Meus pais nunca se interessaram de botar a
gente na escola. Então eu nunca tive como estudar. Naquele tempo, tudo era mesmo mais
difícil (Colaborador 02, 79 anos).
[...] Tive que parar de estudar, logo no início, pra poder ajudar minha mãe com os serviços de
casa e então não pude estudar. Aquela época, as coisas era mais difícil e eu logo me casei. Casei
jovem, quer dizer, hoje em dia é jovem, 22 anos, mas naquela época não [...] (Colaborador 03,
77 anos).
Naquela época eu morava no interior e não tinha como estudar, né. Mas aí primeiramente fui
ao MOBRAL, aquele movimento brasileiro de alfabetização do povo, mas não deu tempo, eu
não consegui aprender. Eu não tinha muito tempo de aprender, a idade também já tava muito
requerida (Colaborador 04, 72 anos).

A gente morava no interior naquela época. No tempo em que eu nasci, não tinha, né? Não se
falava em estudante, era só trabalhando, trabalhando, não se via essa vaidadezona, que se vive
hoje (Colaborador 06, 93 anos).
Eu trabalhava com agricultura, era agricultora, depois fui costureira, e deixei. Deixei de costurar
ainda cedo [...] Eu nunca estudei antes [...] quando eu morava lá em Piripiri, eu entrei na escola
depois de velha, na educação pra adultos, eu estudei até o 3º Ano, mas naquela época eu
adoeci e tive que parar. As mulheres que estudaram comigo tudo já terminaram, já se
formaram tudinho. Aí eu tive que parar (Colaborador 07, 67 anos).

Nos depoimentos dos idosos, as representações encontram-se socialmente elaboradas,
considerando-se que todos os sujeitos são originários da zona rural piauiense. Passaram sua
infância pobre e sua juventude ou parte delas no interior. São pessoas nascidas de famílias com
poucos recursos financeiros.
Os sujeitos relataram que estão buscando aprender a ler e a escrever na terceira idade,
porque quando crianças, jovens e/ou até mesmo adultos não tiveram a oportunidade de estudar,
representando o trabalho como uma das principais causas da não escolarização. O trabalho na
infância dos idosos deste estudo era caracterizado, principalmente, pela necessidade de auxiliar a
mãe nos afazeres domésticos, no caso das mulheres, na lida com a roça, no caso dos homens:
[...] Tive que parar de estudar, logo no início, pra poder ajudar minha mãe com os serviços de
casa e então não pude estudar [...] (Colaborador 03, 77 anos).
[...] Naquela época tinha que trabalhar muito, ajudar os pais. Eram muitos irmãos e nós homem
tinha que ir pra roça, com o papai, enquanto as mulheres ficava em casa ajudando a mamãe
(Colaborador 04, 72 anos).

Contudo, a lida na agricultura não era exclusividade masculina, a mulher também
trabalhava na agricultura. Devemos destacar, inclusive, que uma das idosas se autodenominava
agricultora e, quando muito jovem, “trabalhava na roça”, como observamos neste relato,
anteriormente apresentado:
Eu trabalhava com agricultura, era agricultora, depois fui costureira, e deixei, deixei de costurar
ainda cedo [...] Eu nunca estudei antes [...]. Nós mulheres fazia o mesmo serviço dos homens,
eu fui sempre danada e nunca tive medo de serviço, então quando muito jovem eu ia pra roça,
pra ajudar (Depoente 07, 67 anos).

Ao analisar a economia piauiense da segunda metade do século XIX e início do século XX,
Costa Filho (2006) ressalta que, na época, a maior parte da sociedade piauiense era constituída
por grupos de baixo poder econômico e financeiro, cuja maioria residia na zona rural. Segundo o
autor “ali desempenhavam as atividades próprias do setor rural” e a essas pessoas era negada a
possibilidade de completarem “o ciclo de educação escolarizada, por determinação legal, lhes era
negado o acesso à escola” (COSTA FILHO, 2006, p. 36).
Em relação à educação no Piauí, com base em Silva (2008), destacamos que quase toda a
população se manteve em estado de analfabetismo, durante os séculos XVIII, período em que
foram criadas as primeiras escolas, até fins do século XIX, época em que conseguimos identificar
alguns poucos avanços relacionados à alfabetização no estado. Isso evidencia o fato de que no

Piauí, até meados do século XX, como destaca Silva (2008 p. 86), “saber ler e escrever era
privilégio de uma pequena minoria da população. E anterior a esse período, mesmo aqueles de
melhores condições financeiras, viviam na ignorância das letras, tendo entre as mulheres o maior
número de analfabetos”.
De acordo com as taxas de alfabetização da população e os grupos de idade, no ano de
1940, o Brasil contava com 46,60% de sua população masculina alfabetizada, contra apenas
28,11% da feminina (IBGE, 2009). Esse fato demonstra que a maior parte das mulheres nesse
período não era alfabetizada. Em outras palavras, mais de 61% das mulheres não sabia ler e
escrever. Observamos também em relação a esses dados que o número de homens alfabetizados
era quase o dobro do total de mulheres.
A escolarização representa para os idosos desta pesquisa um passado excludente, em
que, na maioria das vezes, somente os filhos daquelas famílias que apresentavam melhores
condições financeiras possuíam acesso à escola, conforme identificamos na fala que segue:
Eu lembro que eu tinha minha melhor amiga na época de mocinha. [...] era sabida, era uma
mulher sabida mesmo. Até prefeita de Miguel Alves ela foi. [...] Era uma amiga da época de
criança, meu pai trabalhava pra o pai dela. E a gente brincava juntas e também estudava na
mesma sala. Era bom demais, quando criança só queria saber de brincar. [...] Tive que parar de
estudar, logo no início, pra poder ajudar minha mãe com os serviços de casa e então não pude
estudar. Naquela época, as coisas era mais difícil e eu logo me casei (Colaborador 03, 77 anos).

Dessa forma, destacamos que, a alfabetização marca uma grande adversidade no cenário
piauiense, sobretudo, em relação aos idosos, pois, embora alguns destes idosos tenham
adentrado a sala de aula em outros momentos de suas vidas, esses permaneceram sem saber ler
e escrever efetivamente, conforme representam nestes depoimentos:
Eu já estudei antes, já tinha um começuzinho, mas era pouca coisa. Parei para cuidar dos filhos.
Tive 10 filhos [...] porque naquela época as coisas erum muito difícil, morava no interior e meu
pai não pagava professoras pra nós, mas mesmo assim, eu ainda aprendi um pouquinho no
MOBRAL, reconhecia algumas letras. Mal sabia botar meu nome. [...] Naquela época era o
MOBRAL, inclusive eu tenho uma filha que hoje é professora e com 12 anos já era professora do
MOBRAL (Colaborador 01, 70 anos).
Primeiramente fui ao MOBRAL, aquele movimento brasileiro de alfabetização do povo, mas não
deu tempo, eu não consegui aprender. Eu não tinha muito tempo de aprender, a idade também
já tava muito requerida (Colaborador 04, 72 anos).
Quando eu morava lá em Piripiri, eu entrei na escola depois de velha, na educação pra adultos,
eu estudei até o 3º Ano. Mas naquela época eu adoeci e tive que parar. As mulheres que
estudaram comigo tudo já terminaram, já se formaram tudinho. Aí eu tive que parar e agora tô
pelejando aqui pra ver se eu aprendo [...] (Colaborador 07, 67 anos).

Com base nesses relatos, identificamos que os idosos desta pesquisa não conseguiram
adquirir as habilidades de leitura e escrita. E agora na velhice lutam para tentar aprender a ler e a
escrever. Isso representa um grande incentivo por parte dessas pessoas e uma importante
valorização da leitura e da escrita, muitas vezes imposta socialmente, no convívio familiar, nas
práticas do dia a dia, no ambiente religioso, dentre outros.

De acordo com Mortatti (2006), as habilidades de leitura e escrita se tornaram
instrumento privilegiado de aquisição de saber/esclarecimento e imperativo da modernização e
desenvolvimento social. Não há como negar a relevância que tais habilidades assumem na nossa
vida atualmente, especialmente, nas sociedades letradas, regidas pela efetivação da escrita.
Outra representação da leitura e da escrita para os idosos deste estudo atrelada ao
passado está relacionada ao fato de que, na época em que eram crianças, os pais muitas vezes
impediam os filhos de frequentarem a escola, embora desde cedo manifestassem interesse em
estudar, conforme expressa a depoente:
Meu pai não deixava eu ir pra escola, porque ele dizia que eu ia era pra namorar, por isso eu
ficava em casa ajudando minha mãe [...] Meus pais nunca se interessaram de botar a gente na
escola. Meu pai não sabia escrever nem o “o”. Minha mãe não, minha mãe ainda sabia um
pouco. Ela sabia ler um pouco e sabia assinar o nome (Colaborador 02, 79 anos).

Como constatamos, nesse depoimento, embora quando adolescente, a idosa tivesse o
desejo de estudar, os pais não permitiram na época que a filha frequentasse a escola, obrigandoa a ficar em casa, auxiliando a mãe nos afazeres domésticos, tendo em vista que, como mesmo
referiu a depoente, o pai dizia que a filha queria era namorar.
Os pais não permitiam a alfabetização das filhas com receio de que elas viessem a ler e a
escrever e com isso adquirissem maior autonomia e liberdade. Sendo assim, não possibilitar o
acesso das filhas à leitura e à escrita representava também uma forma de controle sobre as
filhas. É importante enfatizarmos que o número de mulheres analfabetas até fins do século XIX e
início do século XX chegava a ser quase o dobro do número de homens.
Além disso, evidenciamos que se trata de pais analfabetos, cuja renda familiar tinha como
principal base a agricultura, o que possivelmente denotava a falta de interesse desses pais, que
não reconheciam nos estudos formas de ascensão social e preferiam que as filhas quando
crianças e adolescentes ficassem em casa, a ajudar nos afazeres domésticos, e os filhos
passassem a ajudar no trabalho na roça.
Contudo, no século XX, muitos avanços foram responsáveis pelas mudanças dos rumos da
educação no país. E, em 1934, a nova Constituição defendeu em seu texto que a educação é
direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos Poderes Públicos (PILLETI, 2003).
Faz-se necessário enfatizarmos que essas pessoas, ainda que analfabetas e mesmo diante
de todas essas dificuldades relatadas, projetaram nos filhos o desejo de estudar e fizeram com
que estes tivessem acesso ao estudo, embora com grandes dificuldades, como identificamos
nestas falas:
Meus filho, graças a Deus, só dois não quiseram estudar. Tenho filhas que já são formadas,
meus netos todos estudam. Tenho uma filha formada em Letras Inglês, pela Federal e agora ta
fazendo Pedagogia lá também, ela já tem até especialização. Agora mesmo tenho um neto que
tá fazendo o ENEM. E ele disse que a prova estava muito difícil, eu disse pra ele que era só
estudar. Ah! Se eu pudesse ter estudado! Eu digo, sempre aproveitem a oportunidade, se
quiserem ser alguém na vida (Colaborador 01, 70 anos).
Minha filha estudou, mas foi pouco, ela queria era se casar, então eu deixei. Mas eu queria
mesmo era que ela tivesse estudado e tivesse se formado. Mas agora ela tá separada [..]. Ela
tem dois filhos, os dois trabalham e estudam (Colaborador 03, 77 anos)

Os meus filhos tudo estudaram, só quem nunca estudou foi eu. A gente morava no interior
naquela época. No tempo em que eu nasci não tinha, né, não se falava em estudante, era só
trabalhando, trabalhando (Colaborador 06, 93 anos).

A partir dos depoimentos, constatamos que o desejo dos idosos de aprender a ler e a
escrever representa a busca em preencher uma falta, uma lacuna que foi deixada aberta há
muitos anos, ainda na infância, que não pôde ser totalmente preenchida na juventude e/ou na
fase adulta. O domínio da leitura e da escrita na terceira idade representa maiores possibilidades
de uma vida sociocultural mais digna e de se libertarem de determinados preconceitos, estigmas,
passando a serem vistos e reconhecidos como uma pessoa letrada, alfabetizada. A falta de acesso
à escola, os poucos recursos financeiros, as famílias numerosas, a vida rural, o casamento, os
filhos, o preconceito, representam socialmente causas da busca de apropriação da leitura e da
escrita mesmo depois dos 60 anos de idade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As Representações Sociais da leitura e da escrita do grupo de idosos deste estudo
refletem que comecemos a pensar a alfabetização e o letramento do idoso, não apenas do ponto
de vista social, educacional e/ou linguístico, mas, sobretudo, com vistas a Políticas Públicas do
Idoso, considerando que no Estatuto do Idoso, muito se discute sobre qualidade de vida e saúde
dessa população, mas pouco – ou nada, se aborda sobre a leitura e a escrita, que devem ser
interpretadas de forma vinculadas à qualidade de vida desse indivíduo.
A leitura e a escrita neste estudo representaram para os alfabetizandos/alfabetizados na
terceira idade desejos de aprender a ler e a escrever desde a infância. Em outras palavras, diz
respeito ao preenchimento de uma lacuna decorrente da precariedade da educação e da
pobreza, que marcaram a vida dessas pessoas, que eram impedidas de estudar. Muitas vezes
tendo que trocar na infância e na adolescência os estudos pelo trabalho doméstico, no caso das
mulheres, e pelo trabalho na roça, no caso dos homens.
As representações da leitura e da escrita em relação ao passado também denotam o fato
de os pais desses sujeitos não enxergarem, na educação, forma de ascensão social. Os pais
desses sujeitos, também analfabetos, tinham na agricultura a renda necessária para sustentação
familiar. Diante da realidade de pobreza e miséria que marcou a infância desses sujeitos, por se
tratar de famílias rurais, os pais não visualizavam outras formas de vida para os filhos,
impedindo-os de frequentarem a escola.
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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo utilizar uma WebQuest
como um meio para a promoção de uma aprendizagem
significativa da Língua Inglesa sendo entendida como
uma metodologia orientada de pesquisa na internet e
também considerada como uma ambiente virtual de
aprendizagem. Ela foi criada como uma ferramenta
experimental para o ensino-aprendizagem de Língua
Inglesa para fins específicos, promovendo um estudo
com alunos do 3º período do curso superior de Gestão
de Turismo do Instituto Federal do Maranhão – Campus
Alcântara, tendo uma metodologia baseada em estudos
teóricos relacionados ao meio digital como aliado ao

ensino-aprendizagem de inglês para fins específicos. A
partir da contribuição dos conhecimentos adquiridos,
pode-se verificar que a integração da Tecnologia da
Informação e da Comunicação no ensino-aprendizagem
de inglês, através da socialização em um ambiente
virtual de aprendizagem (WebQuest), possibilita a
reflexão e análise dos conteúdos estudados em sala de
aula e melhora consideravelmente a aprendizagem de
Língua Inglesa para fins específicos.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia da Informação e da Comunicação, Inglês para fins específicos, WebQuest.

VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT FOR TEACHING ENGLISH: POSSIBLE DIALOGUE?
ABSTRACT
This research aims to use a WebQuest as a means to
promote meaningful learning of the English language
being understood as a methodology-oriented research
on the internet and also regarded as a virtual learning
environment. It was created as an experimental tool for
the teaching and learning of English for specific
purposes, promoting a study with students of 3rd period
degree in Tourism Management Federal Institute of
Maranhão - Campus Alcantara, and a methodology

based on theoretical studies related to digital media as
an ally to the teaching and learning of English for specific
purposes. From the contribution of knowledge acquired,
it can be seen that the integration of Information
Technology and Communication in the teaching and
learning of English by socializing in a virtual learning
environment (WebQuest), allows reflection and analysis
of the contents studied classroom and considerably
improves the learning of English for specific purposes.

KEY-WORDS: Information Technology and Communication, English for specific purposes, WebQuest.

O USO DA WEBQUEST COMO AMBIENTE DE APRENDIZAGEM MEDIADO PELO COMPUTADOR
VOLTADO PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA
INTRODUÇÃO
Devido à globalização e à influência dos países anglófonos na economia, na ciência e nas
diversas áreas do conhecimento, a Língua Inglesa tornou-se a língua hegemônica da comunicação
global, por isso a importância do desenvolvimento das habilidades comunicativas nesta língua
têm se tornado cada vez mais evidente no contexto atual. Por outro lado a educação tem sido
influenciada pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), já que se espera da escola
que ela prepare o cidadão para atuar dentro da chamada era digital.
Habilidades para lidar com as TICs têm se tornado demanda no mercado de trabalho e,
além disso, estas se tornaram presentes na sala de aula como artefatos para ensinar ou para
suprir apoio pedagógico ao professor. É esperado do docente que ele corresponda aos
parâmetros vigentes (didáticos e tecnológicos) na atualidade. Assim, o ensino de línguas dispõe
agora de inúmeras possibilidades de suporte, dadas as tecnologias que acompanham os diversos
ambientes virtuais de aprendizagem (doravante AVA). Dessa forma este trabalho tem o objetivo
de utilizar um ambiente virtual de aprendizagem denominado WebQuest, o qual é considerado
uma ferramenta tecnológica que promove o desenvolvimento do aprendizado crítico, a coconstrução de conhecimento, a reflexão do que foi aprendido e a transferência para outros
domínios da vida acadêmica e pessoal dos envolvidos. Este ambiente também é entendido como
uma metodologia de pesquisa orientada na internet, voltada aos usos da Web no processo
educacional, podendo ser direcionada à produção de materiais didáticos para disciplina de Língua
Inglesa. Portanto, uma pergunta chave deste trabalho seria: a) Em que medida o uso da
WebQuest pode ser uma ferramenta de ensino-aprendizagem de Língua Inglesa para fins
específicos? Para responder essa indagação, não se teve a intenção de apresentar dados
quantitativos, mas sim mostrar algumas considerações a respeito das impressões percebidas na
atuação dos alunos durante o decorrer da atividade proposta pela WebQuest “Trip to Alcântara”,
a qual foi desenvolvida para o ensino-aprendizagem de Língua Inglesa para fins específicos para
estudantes do curso superior de Gestão de Turismo (3º período) do Instituto Federal do
Maranhão – Campus Alcântara. Assim, na perspectiva do tema WebQuest, este estudo elegeu a
utilização de outras ferramentas essenciais, especificamente do computador e da internet como
aliadas no processo de ensino-aprendizagem de Língua Inglesa.
Para tanto o presente artigo está estruturado da seguinte forma: em um primeiro
momento é apresentado algumas considerações sobre a interação e interatividade no ambiente
virtual de aprendizagem; no segundo a abordagem da WebQuest como ferramenta para o ensino
de inglês para fins específicos; no terceiro é apresentado uma proposta pedagógica da WebQuest
“Trip to Alcântara” e por último nas considerações finais são abordados alguns aspectos
relevantes que foram observados para a utilização de uma WebQuest no processo educacional
de Língua Inglesa voltada para fins específicos.

2 O PAPEL DA INTERAÇÃO E INTERATIVIDADE E SUAS RELAÇÕES NO AMBIENTE VIRTUAL DE
APRENDIZAGEM
Toda aprendizagem humana acontece a partir de uma interação entre o sujeito e o
meio, entre o objeto e entre os sujeitos envolvidos. Segundo a perspectiva construtivista de
Piaget a aprendizagem gera conhecimento a partir das interações acima citadas, e através da
forma como o sujeito opera a realidade para transformá-la e/ou compreendê-la. Para Primo
(2003, p. 23) a interação é uma ação entre os participantes do encontro e a qualidade da
interação não é sempre a mesma, depende variando com as características dos sistemas
envolvidos.
Entendendo assim interação, a proposta do autor é buscar na comunicação interpessoal
sua base de análise, a partir de uma abordagem que ele denomina sistêmico-funcional,
importando para ele a investigação no que se passa entre os sujeitos, entre o interagente
humano e o computador, entre duas ou mais máquinas. Dessa forma Primo apresenta dois
grandes tipos para dar conta da interação mediada por computador, sendo denominadas da
seguinte forma: interação mútua e interação reativa. A primeira é caracterizada pelas relações
independentes e processos de negociação, onde cada integrante participa da construção
inventiva da interação, afetando-se mutuamente (PRIMO, 2000), ou seja, há uma participação
pró-ativa do interagente, nunca considerado isoladamente, mas em relação contínua e
processual com outros interagentes. A segunda é linear, limitada por relações de estímulo e
resposta (PRIMO, 2000), podendo se repetir indefinidamente, comportando-se sempre da
mesma maneira, pois respondem a uma pré-programação. Como exemplo deste tipo de
interação, tem-se quando um indivíduo ao clicar o botão direito do mouse e executa uma ação,
ou seja, de acordo com Primo (2003, p.14) os mesmo outputs para os mesmo inputs.
A partir da abordagem do conceito de interação, há a necessidade de se falar a respeito
do conceito de interatividade, o qual surgiu no contexto das Novas Tecnologias de Informação e
Comunicação (NTIC), com a denominada geração digital. Esta palavra foi derivada do neologismo
inglês interactivity, para denominar uma qualidade específica da chamada computação
interativa, sendo assim o termo tem seu nascimento ligado às interações sujeito-computador.
Para alguns, interatividade é sinônimo de interação. Para outros, interatividade significa
simplesmente uma “troca”, um conceito muito superficial para todo o campo de significação que
o abrange, o que tem contribuído para que o termo seja usado em larga escala e na maioria das
vezes de forma difusa.
Para Silva (1998, p.29):
A interatividade está na “disposição ou predisposição para mais interação, para uma
hiper-interação, para bidirecionalidade - fusão emissão-recepção -, para participação e
intervenção”. Portanto, não é apenas um ato de troca, nem se limita à interação digital.
Interatividade é a abertura para mais e mais comunicação, mais e mais trocas, mais e
mais participação.

E para Lemos (2002, p. 20), interatividade é um caso específico de interação, a
interatividade digital, compreendida como um tipo de relação tecno-social, ou seja, como um
diálogo entre homem e máquina, através de interfaces gráficas, em tempo real.
A partir dos conceitos e esclarecimentos acima, pode-se afirmar que a interação e
interatividade são termos que fazem parte e têm um papel crucial nas relações com o meio

virtual, principalmente nos Ambiente Virtuais de Aprendizagem, posto que a aprendizagem
acontece em interações, e com o advento das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação,
a interatividade tem um salto qualitativo nestes ambientes.
3 APLICAÇÃO DA WEBQUEST NO CONTEXTO DE INGLÊS PARA FINS ESPECÍFICOS
No contexto atual, há a constante evolução da tecnologia e esta deve caminhar junto ao
meio educacional, principalmente dentro do ambiente escolar, o qual tem como função
primordial preparar o educando para desempenhar um papel transformador do meio em que
vive, sendo consciente e responsável. Dessa forma, percebe-se a necessidade da escola
proporcionar meios adequados para o desenvolvimento de tais habilidades e ambientes de
aprendizagem que possam compartilhar o conhecimento além das aulas presenciais do modelo
tradicional.
Baseado nesse pressuposto, há a necessidade de se optar por alguns recursos que levem
os alunos a realmente produzir conhecimento. Uma das alternativas que têm apresentado bons
resultados neste sentido é a aplicação de WebQuests (WQ’s). Esta foi escolhida como ferramenta
digital utilizada para oferecer o componente on-line das aulas de Língua Inglesa, pois este é um
espaço fecundo de significação onde seres humanos e objetos técnicos interagem
potencializando assim, a construção de conhecimentos, logo a aprendizagem. (SANTOS, 2003).
Assim as novas tecnologias virtuais, quando direcionadas para o campo educacional,
transformam-se em instrumentos de modernização e recriação do processo de ensinoaprendizagem inovando suas formas e dinamizando sua execução com a criação de novos
gêneros de linguagem. A variedade de tecnologias levou Chapelle (2006, p. vi) a advertir que já
não é mais possível deixar a tecnologia fora dos currículos, pois os professores de segunda língua
hoje precisam ser capazes de escolher, usar e, em alguns casos, recusar tecnologia para seus
alunos.
3.1 Definição e estrutura de uma WebQuest
O conceito de Webquest foi criado em 1995 por Bernie Dodge da San Diego University. É
uma metodologia de pesquisa orientada que parte da definição de um tema, que pode ser uma
situação problema, e objetivos a serem alcançados durante um determinado período, ambos
estabelecidos pelo professor, o qual é o orientador em todo o processo de construção da
atividade proposta. Ela apresenta-se como um elemento facilitador, passeando pela utilização de
diferentes tipos de hipertextos, no levantamento de dados na internet possibilitando assim as
práticas de letramento envolvendo educador e educandos em tais processos. Segundo Dias
(2010, p. 364):
Uma WebQuest envolve também o desenvolvimento das dimensões da aprendizagem
sob o ponto de vista de Bloom: a cognitiva, a afetiva e a motora. Propicia ainda
oportunidades para o desenvolvimento das múltiplas inteligências preconizadas por
Gardner, especialmente as intra e interpessoais. [...] ela favorece a mediação por meio
de interações significativas na Zona de Desenvolvimento Proximal entre os envolvidos,
contribuindo para a progressão do aluno do nível real para o potencial.

Este ambiente criado por Bernie Dodge foi desenvolvido para gerar vivências significativas
de pesquisa on-line, tendo estruturas de suporte fornecidas ao logo do trabalho para que ele seja
colaborativo em meio on-line. Com base nesse pressuposto, o professor de Inglês pode utilizar a
WebQuest como um valioso recurso para escolhas e seleção de informações adequadas ao
público alvo de educandos, tendo em vista a utilização do inglês geral com foco em habilidades
específicas e com fins acadêmicos, baseado em um núcleo comum de linguagem e habilidades. O
ensino da Língua Inglesa dessa forma pode ser voltado para a área específica do turismo, como
foi o caso do estudo em questão, pois os profissionais dessa área necessitam dessa língua para a
interação com pessoas de todas as partes do mundo, necessitando, assim, o domínio de mais de
uma habilidade para desempenhar diversas tarefas e possibilitando ainda integrar a tecnologia
numa perspectiva construtivista da aprendizagem, onde o aluno deixa de ter um papel passivo e
passa a ser um construtor crítico, ativo e interativo do seu conhecimento.
Para que se entenda como se pode fazer a junção do ensino do inglês com utilização da
ferramenta da WebQuest, faz-se necessário que se elenque as seis partes que a compõe:
1)
Introdução - que mostra a etapa inicial e apresenta a atividade fazendo a
contextualização do tema proposto com informações claras e precisas;
2)
Tarefa - a qual descreve o que será feito no decorrer da atividade, devendo
mostrar com clareza os objetivos e as tarefas a serem realizadas por cada participante
envolvido nela;
3)
Processo - que define a fase do trabalho e indica o produto final a ser realizado;
4)
Recursos - os quais serão imprescindíveis para o cumprimento da tarefa, devendo
ser fontes de informação como links ou livros indicados que ajudarão na pesquisa;
5)
Avaliação - onde são apresentados os parâmetros que o professor usará pra
avaliar o trabalho final;
6)
Conclusão- formula novas questões para desenvolver e sintetizando os objetivos
da WebQuest, dizendo onde cada um deve ter chegado e o que se esperar ter aprendido
nesse processo.
Além desses componentes, há duas modalidades de aplicação de uma WebQuest, sendo
curtas e de longa duração (Dodge, 1995). As primeiras consistem naquelas elaboradas para
serem desenvolvidas em menos de três aulas com o objetivo pedagógico de adquirir e integrar
conhecimento e as segundas são elaboradas para serem completadas em quatro aulas ou mais
promovendo a ampliação e refinamento do conhecimento. De acordo com Dodge (1995), esta
modalidade requer as seguintes habilidades de pensamento: comparar, classificar, induzir,
deduzir, construir apoio, abstrair e analisar perspectivas.
Dessa forma, a partir da apresentação de todas os componentes de uma WebQuest, há de
se levar em consideração que estas podem ser elaboradas para promoverem diferentes níveis de
aprendizagem, tendo em sua aplicação uma aproximação dos educandos com os materiais
autênticos e de forma contextualizada. Para que isso possa ser promovido de forma satisfatória e
eficaz no processo de ensino-aprendizagem, cabe ao professor ser um orientador, pois tem que
possuir o domínio da área do conhecimento para escolher o tema, planejar as tarefas, propor os
problemas, acompanhar e dá apoio a realização da atividade proposta para os alunos.
Para a criação de uma WebQuest não exige softwares específicos além dos utilizados
comumente para produzir páginas, textos, imagens, etc. É necessário que vá para o site desse

ambiente de aprendizagem colaborativo on-line. A figura 1 mostra a página principal do site
www.zunal.com para a criação de uma WebQuest.

Figura 1 – Página principal do zunal.com

O website zunal.com é um fabricante WebQuest livre que permite aos professores
criarem WebQuests, a partir de um cadastro feito no próprio site, e compartilhá-las com seus
alunos. A partir do cadastramento, o criador de uma WebQuest pode contar com vários modelos
de ferramentas que irão ajudá-lo na criação de uma apresentação online com determinadas
tarefas direcionadas ao público alvo (educandos). Dentre essas ferramentas eles podem contar
com a capacidade de anexar infinitos arquivos de áudio e vídeos, uma prévia antes da publicação,
a capacidade de acrescentar tabelas e rubricas, quizzes e fotos, etc. Ainda na página principal, há
um menu que inclui as seguintes categorias, onde as WebQuests são classificadas por nível de
ensino: Art/Music; Bussiness/Economics; English/Language; Foreign Language; Health/PE; Life
Skill/Careers; Mathematics; Professional Skills; Science; Social Studies; Technology; Most
Reviewed; Latest Published; User Profiles; WebQuest Search.
Por ser considerada uma metodologia de pesquisa na internet e em função que a
maioria das fontes que subsidiarão a pesquisa estarem disponíveis online, é importante que
tanto o material inicial como os resultados sejam publicados na web e disponibilizados online.
Vale ressaltar que, para a utilização de uma WebQuest em sala de aula, não se faz necessário o
uso de nenhum tipo de software específico além daqueles utilizados para navegar na rede,
produzir textos, imagens e páginas, bem como não exige uma forma específica para a
apresentação do material.
Considerando, portanto, que inserção de novas tecnologias virtuais nos processos
educacionais implica em um novo conceito dos papéis do professor quanto do aluno, devem está
aliada a essas mudanças novas formas de abordagens assim como o material didático utilizado, o
qual deve atender a tais demandas apresentando-se bastante produtivo e variado que

pertençam aos mais diferentes gêneros discursivos. Assim na sequência, faz-se a apresentação da
proposta de utilizar a WebQuest no ensino-aprendizagem de Língua Inglesa.
5 PROPOSTA PEDAGÓGICA DA WEBQUEST “TRIP TO ALCÂNTARA-MA”
O uso das novas tecnologias no aprendizado de línguas tornou-se algo comum e
necessário. Na verdade incomum é o fato de ignorá-las e pensar que o ensino e a aprendizagem
de línguas ainda funcionam da mesma forma que funcionava antes delas. Dessa forma, a partir
de tudo que vem sido apresentado nesse artigo, foi elaborado uma WebQuest intitulada “Trip to
Alcântara-MA” voltada para o ensino-aprendizagem de Língua Inglesa no 3º período do curso de
Gestão de Turismo do Instituto Federal do Maranhão – Campus Alcântara. Esta WebQuest teve o
intuito de promover uma aprendizagem significativa e aprimorar os conteúdos curriculares
estudados em sala de aula, sendo um apoio às aulas presenciais.
No Campus Alcântara, no que diz respeito aos recursos tecnológicos, os meio digitais, a
instituição tem em mente que a tecnologia deve fazer parte do ambiente escolar,
proporcionando meios para o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para a
formação do educando e que este possa interagir na sociedade atual de forma crítica e
consciente.
5.1 Desenvolvimento WebQuest “Trip to Alcântara-MA”
Durante o 1º semestre, nas aulas de Língua Inglesa, foi fomentada nos alunos do curso
superior de Gestão de Turismo uma atividade complementar as aulas usando o meio digital. Foi
proposto para eles que trabalhassem em grupos de 4 pessoas e que fizessem em inglês um
pôster sobre algum ponto turístico, escolhido por eles, da cidade de Alcântara-Ma contendo
informações básicas e algumas fotos. A sugestão para o desenvolvimento dessa atividade foi a
utilização da WebQuest (http://zunal.com/webquest.php?w=95285), onde tinha as orientações
necessárias para a realização da atividade. A partir de então, das pesquisas sugeridas, eles
deveriam explorar e utilizar o site www.glogster.com, para poder montar o pôster que deveria
ser apresentado para a turma e divulgado na escola no fim do semestre.
Para o desenvolvimento de tal atividade, como uma das características desse tipo de
material é a pesquisa, de certo modo autônoma, fazendo com que o aluno seja o principal sujeito
de sua aprendizagem, ficou a critério de cada grupo que escolhesse o local de sua preferência
para que fosse feito o pôster no site do Glogster, o qual é uma ferramenta virtual que tem em
vista a criação dos chamados “glogs”. Estes são cartazes multimídia online que podem conter
textos, vídeos, fotos, gráficos, sons, entre outras possibilidades.
A figura 2 mostra a página inicial da WebQuest Trip to Alcântara.

Figura 2 – Página principal da WebQuest Trip to Alcântara-MA

No que diz respeito às partes componentes da WebQuest Trip to Alcântara-Ma, ficaram
da seguinte forma:
A seção introdução pretende situar o aluno na atividade a ser realizada bem como
motivá-lo na execução das atividades propostas.
.

INTRODUCTION
Do you know Alcântara-Ma?
This webquest about Alcântara - Ma is a little work to talk about some historical place in
Alcântara (museums, ruins, divino's house, churches, etc).
Here there are some information about Alcântara city and its hitories, culture and legends.

Na seção tarefa são apresentadas as atividades, delimita como deverá ser feita e quantos
componentes serão cada grupo.
TASK
You will be tour guides and will research, investigate and bring about some tourist places of
Alcantara and you will write in English a small portfolio on the chosen place.
The activity will be divided into groups of 3 or 4 people. You should put pictures and text in a
maxine four paragraphs.
The following are links to the research, some suggestions.

Já na seção processo, foram acrescentados alguns sítios na internet e alguns vídeos a
respeito do tema, visando auxiliar o aluno em suas pesquisas e no produto final da atividade.

PROCESS
After the research made the chosen place (landmark), each group will create a poster using the
interactive Glogster (www.glogster.com) containing pictures and text in English. After this step,
each group must leave the link address of the poster (Glogster) the teacher's e-mail or blog
comments in "Easy English" (ilannanascimento@blogspot.com).
Don't forget to put the names of the components of each group.
Any questions, please contact the teacher by e-mail or blog.
Follows the attachment site Glogster and guidelines on how to do it.
Good job!

Como avaliação, foram fornecidos os itens que seriam os requisitos para a obtenção da
nota pela atividade que seria desenvolvida.
EVALUATION
Vocabulary
Creativity

2,5
There
is
a
sequence
in
information
goods photos to
the place

2,5
Words
right

write

goods
informations
about the place

2,5
means of words
correct

2,5
words related to
the theme

Score
10,0

address to the
place

localization

10,0

Finalmente, no item conclusão foram apresentadas algumas considerações com relação à
aplicação do material e o que se espera dos envolvidos no processo.
CONCLUSION
By the end of this task you will have been able to write some texts, cooperate with classmates
learning and work and be willing to write again.

Assim, no final do tempo proposto para a realização e divulgação da atividade, de seis
equipes existentes, somente quatro equipes apresentaram sua atividades (seus pôrters) feito no
site do glogster. “Isso ocorreu pela falta de prática em realizar atividades que relacionem o meio
digital”, relatou alguns alunos. Já os que conseguiram concretizar a atividade afirmaram que
sentiram dificuldade no começo, mas sentiram-se muito capazes e satisfeitos em poder usar
meios antes desconhecidos para os fins didáticos e assim puderam perceber que com a utilização
desse meio pode ajudá-los na realização de trabalhos acadêmicos e na vida profissional
futuramente.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sob a perspectiva de integração da tecnologia no meio educacional, mais especificamente
no ensino da Língua Inglesa, tem-se a proposta da WebQuest, a qual possui um formato que
permite sua aplicação a uma variedade de situações que podem ser adequadas ao ensino do
inglês conforme o perfil e necessidade específicas do aluno. Tendo isso em vista, o principal
objetivo desse estudo foi proporcionar aos educandos uma aprendizagem construtivista onde

estes deixam de ter um papel passivo e passam a serem construtores críticos, ativos e interativos
do seu conhecimento a respeito da Língua Inglesa no contexto em que estão inseridos. Além
disso, a utilização da ferramenta virtual WebQuest foi promover também o acesso ao mundo
digital e contribuir para o letramento digital dos mesmos.
As dificuldades na utilização de algumas ferramentas estiveram bastante presente. Porém
um trabalho em equipe favorece questões de troca, não apenas nos conteúdos do objeto de
estudo, mas também aquelas referentes às habilidades de uso da tecnologia. Sabe-se que é um
caminho árduo no Campus Alcântara, mas devem-se proporcionar meios que levem esses alunos
a terem mais oportunidades e que possam interagir no mundo digital de forma responsável e
consciente. Dessa forma faz-se necessário em buscar uma concepção de escola e de
aprendizagem que possibilite o uso das tecnologias para fazer uma escola mais participativa,
interativa, criativa, questionadora, desafiadora, significativa e contemporânea para os alunos,
pois precisa-se pensar em formas de usar as tecnologias para realizar esse ideal de educação que
tanto nos seduz.
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RESUMO
Este trabalho discute a abordagem dos gêneros textuais
na prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio),
durante os últimos 5 (cinco) anos de sua aplicação, ou
seja, de 2009 a 2013, precisamente na área de
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Nesse sentido,
buscaremos analisar quais os gêneros discursivos mais
recorrentes nessas avaliações, destacando a importância
do seu estudo durante as aulas de Língua Portuguesa.
Para isso, tomamos como base teórica o PCN de Língua
Portuguesa (2000) e o pensamento de alguns autores
como Koch (2008), Maingueneau (2011) e Marcuschi

(2006), no que diz respeito ao estudo dos gêneros
discursivos textuais. O nosso corpus é formado pela
análise de 85 questões que exploram gêneros textuais
diversos. Dessa forma, concluímos que o ENEM tem um
perfil interdisciplinar que trabalha através de múltiplos
gêneros a capacidade de compreensão do aluno. Por
isso, faz-se necessário promover a oportunidade da
leitura destes durante o Ensino Médio, para que o aluno
esteja preparado para o ENEM, e assim ingresse no
Ensino Superior e no mundo do trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: ENEM, Gêneros textuais, leitura e interpretação.

Most Recurrent Genres in Competitions ENEM (2009-2013)
ABSTRACT
This paper discusses the approach of textual
genres in the proof of ESMS ( National High School Exam
) , over the last five (5 ) years of its implementation , ie
from 2009 to 2013 , precisely in the area of languages ,
codes and its technologies . In this sense , we try to
analyze what the most recurring discursive genres these
assessments, highlighting the importance of its study
during the Portuguese Language classes . For this, we
take as the theoretical basis of the NCP Portuguese
(2000 ) Language and thought of some authors as Koch

(2008 ) , Maingueneau (2011 ) and Marcuschi (2006 ) ,
with regard to the study of textual discourse genres .
Our corpus is formed by the analysis of 85 questions
that explore various text genres . Thus , we conclude
that the ESMS has an interdisciplinary profile that works
across multiple genres capacity of student
comprehension . Therefore , it is necessary to promote
the opportunity of reading these during high school , so
that students are prepared for the ESMS , and so log in
Higher Education and the world of work .

KEY-WORDS: ENEM , textual reading and interpretation genres.
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Os gêneros mais recorrentes nas provas do ENEM (2009-2013)
INTRODUÇÃO
O presente artigo é em si um espaço de reflexão acerca da relevância do estudo dos
gêneros textuais, tendo em vista que os mesmos estão sendo cada vez mais explorados em
avaliações diversas. Dentre estas, buscaremos dar ênfase aos gêneros que vem sendo exigidos
pelo ENEM, que é atualmente o maior processo de ingresso aos cursos superiores no Brasil.
Nesse direcionamento, é preciso que as aulas de Língua Portuguesa não estejam direcionadas a
uma perspectiva reducionista que discuta apenas o estudo da gramática e de frases
descontextualizadas, mas que seja ampla e dinâmica para que também entenda o estudo dos
gêneros textuais como algo relevante para o processo de ensino-aprendizagem.
Desse modo, nosso objetivo é refletir sobre a importância dos gêneros textuais no ensino
de Língua Portuguesa, bem como a sua aplicabilidade na sala de aula. Por isso, discutiremos
sobre questões que nos mostram o caráter interdisciplinar, discursivo e social dos gêneros que
todos os anos está presente no Exame Nacional do Ensino Médio.
O estudo dos gêneros tem ganhado cada vez mais importância no meio escolar, isso
porque diferente do que muitos defendem, entender um texto ou enunciado não é
simplesmente recorrer à decodificação do código linguístico ou gramática, e sim entender as
entrelinhas, o sentido por trás de cada palavra, frase ou figura. Assim, gêneros como as tirinhas,
não seriam abordados por um exame nacional como o ENEM se fossem tão simples e fáceis como
muitos afirmam, pois estes na verdade, apesar de serem curtos e com figuras, incentivam a
capacidade de interpretação do leitor, que para entendê-lo necessita associar conhecimentos
diversos, como o de mundo, o linguístico e o interacional.
Dessa forma os gêneros textuais exigem que o aluno tenha a capacidade de compreendêlo, merecendo portanto mais destaque durante as aulas no Ensino Fundamental e Médio. Sendo
assim, contribuiremos para diminuir o grande problema de que muitos alunos terminam o Ensino
Médio sem ter tido o contato necessário e a compreensão de diversos textos, fazendo com que
eles estejam despreparados para o ENEM e consequentemente tenham mais dificuldades de
ingressar no ensino superior e mundo de trabalho.
METODOLOGIA
Durante a composição deste trabalho analisamos as últimas 5 (cinco) provas do ENEM,
realizadas de 2009 a 2013. Considerando que nos anos de 2009 e 2010 foram realizadas duas
avaliações, nós optamos por avaliar apenas a segunda avaliação dos dois anos aludidos. Este
artigo é baseado na abordagem e frequência dos gêneros textuais em cada uma dessas
avaliações. Para isso, nos delimitamos na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias,
utilizando como objeto de estudo apenas 45 questões em cada prova, da 96 até a 135. Nossa
escolha é justificada pelo fato de que as primeiras cinco questões da prova são de língua
estrangeira e as demais, da 137 até a 180, estão relacionadas a conteúdos como matemática, por
exemplo.

Tal pesquisa, qualitativa e interpretativista, leva em consideração quais gêneros textuais
são mais cobrados e enfatizados pelo ENEM. Após a coleta desses dados, elaboramos um quadro
que resume os resultados encontrados das cinco provas e um gráfico que nos permite melhor
visualizar quais desses gêneros costumam se repetir ou não de uma prova para outra e quais são
mais frequentes. Com isso, percebemos que durante esses anos existe uma utilização bastante
expressiva de gêneros de domínios diversos, como poemas, charges, notícias e propagandas.
Cada um deles busca de forma crítica, informativa ou até mesmo humorística promover sentidos
que fazem uso tanto da linguagem verbal como da não verbal, e antes de tudo, cobram mais a
interpretação do que a sua forma em si.
Analisando e interpretando os dados coletados, percebemos que o perfil do ENEM
considera a relevância do estudo dos múltiplos gêneros, e sua circulação na sociedade. Portanto,
a capacidade de leitura e interpretação dos alunos é fundamental para que se obtenha um bom
desempenho na prova. Vale salientar que não estamos defendendo que o estudo da gramática
não é importante, até porque, mesmo que as questões cobrem mais o aspecto da interpretação
do que o gramatical, a própria redação cobra que o aluno tenha esse domínio, e a sua falta
acarreta uma perda significativa de pontos.
Diante disso, defendemos a ideia de que para uma boa alfabetização são necessários
ambos os conhecimentos, sem que um leve mais destaque em relação ao outro, mas que ambos
sejam levados em consideração para o ensino-aprendizagem do aluno. Dessa forma, cada
estudante estará melhor preparado para a prova do ENEM e outras avaliações que possibilitem o
seu ingresso ao ensino superior e consequentemente uma maior qualificação que facilitará a sua
entrada no mundo do trabalho.
FUNDAMENTAÇÃO
Sabemos que o discurso linguístico é fundamental em nosso meio, já que revela-se
diariamente como atividade de linguagem que permite a interação humana. Dessa maneira a
língua não é algo puramente abstrato, simples e limitado. Na verdade, ela está inserida nas
práticas sociais e culturais que vão sendo construídas ao decorrer do tempo, através de
ideologias, costumes, e até mesmo crenças que percorrem a sociedade em geral,
proporcionando novas formas de pensar.
A partir disso, percebemos que os textos não são isolados e distantes da nossa realidade,
pois são construídos de acordo com a necessidade do ser humano, envolvendo as necessidades
de comunicação e a interação entre autor e leitor. Por isso, a construção de enunciados e textos
são vastos e constituídos de vários tipos de conhecimento.
Dessa forma, cada um desses enunciados, marcados pelas práticas sociais através da
linguagem, é construído histórica e socialmente, sendo denominados de gêneros textuais. Cada
uma das atividades sociais presentes no nosso cotidiano, como a própria conversa, notícias,
cartas, poemas, charges e artigos são exemplos de gêneros utilizados de acordo com as nossas
precisões. Isso comprova que “os gêneros são rotinas sociais do nosso dia-a-dia” (MARCUSCHI,
2006, p.24).

Por esses motivos, os gêneros textuais/discursivos são realizações sociocomunicativas que
não são definidos por aspectos estruturais da língua, e sim de acordo com a sua funcionalidade,
ou seja, seu uso. Contudo, apesar de toda a importância, ainda percebemos no que se refere à
prática do ensino nas escolas, que raramente se dá ênfase à leitura, escrita ou até mesmo escuta
de diferentes tipos de gêneros. Muitos permanecem com uma visão limitada quanto ao ato de
ler, e não consideram que ler significa antes de tudo compreender qualquer texto verbal ou não
verbal, motivando saberes diversos.
É evidente que diante da valorização do estudo dos gêneros textuais, as aulas de português
precisam se adaptar a essa nova realidade. Para Antunes (2003, p.26), as aulas de português
permanecem com métodos pedagógicos reducionistas, isso porque se detém à análise de frases
e palavras soltas, descontextualizadas. Para ela, “é na escola que as pessoas ‘exercitam’ a
linguagem ao contrário, ou seja, a linguagem que não quer dizer nada”, pois espera do aluno
apenas a memorização de regras gramaticais, sem que ele precise absorver o sentido/significado
do seu objeto de estudo. Ainda segundo a autora, não podemos valorizar apenas textos tidos
como “mais complexos”, menosprezando outros, pois “o ideal é que o aluno consiga perceber
que nenhum texto é neutro, que por trás das palavras mais simples, das afirmações mais triviais,
existe uma visão de mundo, um modo de ver as coisas, uma crença.” (ANTUNES, 2003, p. 81-82).
Tais fatos de forma geral podem justificar a dificuldade dos alunos em atingir uma média
mais significativa em linguagens e códigos, uma vez que os objetivos do ENEM diferem da
realidade apresentada pela professora e pesquisadora Irandé Antunes que aponta que desde
muito tempo as escolas vêm privilegiando o estudo de textos literários mais complexos em
detrimento de outros gêneros como charges e tirinhas. Porém, muitos estudantes têm
dificuldade de interpretar um gênero de linguagem mista, já que ele requer um conhecimento
amplo sobre o que ocorre no mundo, sabendo compreender figuras de linguagem e a
multiplicidade de sentidos que uma única palavra pode gerar de acordo com o contexto no qual
está inserida.
Nosso sistema de ensino privilegia há décadas o estudo de um conhecimento puramente
metalinguístico e vazio de significados. Dessa forma tira-se do aluno a possibilidade de se
desenvolver habilidades relacionadas à leitura e interpretação. Segundo Koch (2008, p. 57) “a
leitura é uma atividade altamente complexa de produção de sentidos que se realiza,
evidentemente, com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua
forma de organização, mas que requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes”.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) nos lembra a
importância de termos aulas de português mais ricas e amplas, que possam incluir o estudo dos
diversos tipos de gênero, sejam estes orais ou escritos. De acordo com o PCN “o aluno, ao
compreender a linguagem como interação social, amplia o reconhecimento do outro e de si
próprio, aproximando-se cada vez mais do entendimento mútuo” (2000, p.10).
Ainda segundo o PCN “o estudo dos gêneros discursivos e dos modos como se articulam
proporciona uma visão ampla das possibilidades de usos da linguagem, incluindo-se aí o texto
literário”. Para isso “o importante é que o aluno saiba analisar as especificidades, sem perder a
visão do todo em que elas estão inseridas, e perceba que as particularidades têm um sentido
socialmente construído” (2000, p.8).

Os PCN são, na verdade, instrumentos que auxiliam o ensino em nosso país, sendo um
importante veículo capaz de nos conduzir a um ensino de melhor qualidade. Contudo, vários
profissionais continuam tendo dificuldades de se engajar a essas novas propostas e discussões. O
fato é que os PCNs estão acessíveis, mas ainda temos em questão a má formação dos professores
e visões limitadas que não se atualizam para as necessidades atuais do ensino-aprendizagem.
Seguindo essa linha de pensamento, entendemos que o papel do professor perante a
disseminação desse universo dinâmico está na iniciativa de procurar incorporar vários objetos de
leitura as suas aulas, para que assim os alunos tenham contato com essa nova maneira pluralista
de se trabalhar a leitura e consequentemente a escrita e interpretação de textos diversos.
É perceptível que grande parte dos exames de seleção, concursos, e o próprio ENEM
(Exame Nacional do Ensino Médio), vem privilegiando e reconhecendo a importância de um bom
texto, buscando nos alunos uma base de interpretação e competências de refletir além do que é
“dito”, ou seja, da importância de caminhar nas entrelinhas. Assim, para que o aluno esteja
devidamente preparado, é preciso que ele tenha trabalhado essas competências no Ensino
Médio.
No Brasil, o ENEM é realizado desde 1998, sendo uma importante ferramenta do MEC
(Ministério da Educação) para avaliar a qualidade do Ensino Médio no país. Diferente de outras
avaliações como o vestibular, o ENEM é bastante interdisciplinar e contextualizado, cobrando do
aluno mais capacidade de raciocínio/interpretação do que memorização. No ano de 2009, ele
passou por algumas reformulações que dizem respeito tanto a sua função como a sua estrutura,
tendo sido nesse período que segundo o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira) ele passou a ser usado para o ingresso ao Ensino Superior.
Atualmente, o ENEM passou por mudanças e melhorias significadas que, segundo o INEP,
promoveu a “democratização das oportunidades de acesso às vagas oferecidas por Instituições
Federais de Ensino Superior (IFES), para a mobilidade acadêmica e para induzir a reestruturação
dos currículos do Ensino Médio”, tornando-o assim mais acessível e viável a todos.
Além de ser um recurso pedagógico de avaliação do Ensino Médio, é hoje aderido como
processo seletivo nas 59 ( cinquenta e nove) Universidades Públicas Federais por meio do SISU
(Sistema de Seleção Unificada), e ainda é usado para fins como: avaliação da distribuição de
bolsas de estudo em universidades particulares através do PROUNI (Programa Universidade para
Todos) e do FIES certificação de conclusão do Ensino Médio e participação do Programa Ciência
sem Fronteiras, que possibilita ao aluno fazer graduação ou pós fora do Brasil.
Situado o percurso teórico adotado e tendo em vista a relevância do ENEM, passaremos a
observar os dados coletados em nossa pesquisa.
ANÁLISES E DISCUSSÃO
O ENEM, como já foi mencionado, está organizado em áreas de conhecimento, habilidades
e competências. Nosso estudo abordará a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias,
levando em consideração o estudo de 85 (oitenta e cinco) questões presentes nas provas de
2009 a 2013. Nelas pudemos observar que a abordagem de gêneros textuais se faz cada vez mais
presente nessas avaliações, tornando-se claro que para a aluno ter um bom desempenho precisa

saber compreender além da linguagem verbal e com sentido denotativo, já que boa parte deles
como os poemas, charges, tirinhas e propagandas, costumam fazer uso de figuras de linguagem,
sentido figurado e linguagem não-verbal.
Dessa maneira, a tabela abaixo contém a classificação dos gêneros textuais encontrados
nas provas de 2009 até 2013. Desse modo, os gêneros a seguir estarão classificados de acordo
com o seu domínio, ou seja, de acordo com a esfera social a qual ele pertence. Vale ressaltar que
um único domínio é capaz de englobar vários gêneros textuais como perceberemos na tabela.
Gostaríamos de ressaltar ainda que algumas questões exploraram mais de um gênero textual e
que o total de questões analisadas difere de uma prova para outra já que priorizamos os gêneros
textuais mais comuns e explorados como conteúdo avaliativo, estando presente no dia a dia da
maioria das pessoas.
Gêneros Recorrentes na prova do ENEM 2009-2013
Domínio
Discursivo

Gênero
Textual

2009

2010

2011

2012

2013

Total por
Gênero

Escolar/Acadêmico

Verbete

0

0

0

1

2

3

Notícia

0

0

2

1

1

4

Resenha

1

1

0

0

0

2

1

2

1

1

1

6

Charge

0

1

0

1

3

5

Artigo

0

0

0

0

4

4

Publicitário

Propaganda

3

4

2

1

1

11

Lazer

Quadrinho

3

2

0

2

1

8

Poema

4

5

4

8

5

26

Conto

1

0

0

3

0

4

Letra de
Música

1

1

3

1

1

7

Crônica

1

0

1

3

0

5

15

16

13

22

19

85

Jornalístico

Ficcional

Total por
edição do

Reportagem

ENEM

A partir da análise dos dados presentes na tabela, percebemos que o gênero mais
recorrente e abordado é o poema, totalizando 26 ao decorrer dos anos e tendo sido mais
recorrente no ano de 2012. Além disso, gostaríamos de destacar que os artigos vêm ganhando
espaço no ENEM, tendo em vista que de 2009 a 2012 o número foi nulo, e na última aplicação da
prova esse gênero foi encontrado 4 vezes. Contudo, não são apenas os textos de caráter mais
formal como o artigo que vem sendo abordado, mas outros gêneros como a propaganda e até
mesmo letras de música estão presentes nessas avaliações, totalizando respectivamente 11 e 7
ao decorrer dos anos.
As reportagens, propagandas e letras de música foram abordadas em todos os anos, o que
nos mostra a importância do estudo desses gêneros textuais.
Nessas condições, passaremos a analisar algumas das questões escolhidas e suas
respectivas intenções/finalidades, buscando identificar qual o gênero abordado e quais os
mecanismos utilizados para sua interpretação.
Questão 106 (Prova 2010):

Nessa propaganda, percebemos que o conhecimento necessário para que o aluno responda
à questão é simplesmente reconhecer o objetivo do presente gênero textual e a intencionalidade
do autor ao escrevê-lo. Assim, tendo o conhecimento prévio acerca do objetivo geral das
propagandas que é basicamente “convencer“ o leitor, o aluno possivelmente teria mais facilidade
para responder à questão, buscando compreender o sentido da mensagem expressa pela
propaganda, logo percebendo sua intenção comunicativa.

Questão 121 (prova 2011):

A notícia também é um gênero textual bastante explorado nas provas do ENEM. Esse
gênero, que diariamente circula em nosso meio, possui aspectos próprios, como a linguagem
objetiva e precisa, como também a veracidade dos fatos, o que logo eliminaria a alternativa “e”.
Ao conhecer as características desse gênero textual, o aluno teria mais confiança para responder
à questão, percebendo que a objetividade é uma das características da linguagem referencial
presente no corpo dessa notícia, teríamos como resposta a alternativa B.
Questão 103 (prova 2012):

Na presente charge, o aluno precisaria compreender os aspectos verbais e não-verbais,
além da polissemia, ou seja, a compreensão de que uma palavra pode assumir diferentes
sentidos dependendo do contexto no qual ela esteja inserida. Assim, vemos que o ENEM não
aborda apenas textos formais, com linguagem padrão e denotativa, mas também a linguagem
coloquial e o próprio conhecimento de mundo, tendo em vista que a rede social, tanto pode se
referir ao programa social do governo, a redes de entretenimento como o facebook e
denotativamente à rede na qual as pessoas estão deitadas. A essas diferentes interpretações
relacionadas ao mesmo termo damos o nome polissemia, que responde à questão.

Questão 119 (Prova 2013):

Nessa questão, percebemos a exploração de uma charge, que muitas vezes deixa de ser
abordada na sala de aula, porque muitos defendem que é “perda de tempo” trabalhar textos tão
“fáceis”. Porém, esse é um gênero que costuma ser bastante abordado no ENEM. Normalmente
as charges costumam ser críticas e/ou humorísticas, cobrando a compreensão do aluno sem fazer
perguntas relacionadas diretamente à gramática. Porém, para a charge em questão, precisamos
entender o humor do texto, levando em consideração os aspectos verbais e não-verbais, como
também a gramática, já que para responder à questão o aluno precisaria saber que o “mas”
empregado na fala do personagem é um dos indicadores de orações adversativas. Outra opção,
seria que o estudante ao ler a frase compreendesse o seu sentido global, sendo capaz de
perceber que a quebra de expectativa foi gerada justamente pelos sentidos contrários.
Sendo assim, ressaltamos mais uma vez a importância de não estudarmos a gramática
através de frases descontextualizadas, mas que percebamos a relevância da leitura de diferentes
tipos de gênero sem perder de vista a gramática. Pensando assim, fica evidente o fato de que
precisamos dar mais dinamismo às nossas aulas de Língua Portuguesa, percebendo que o estudo
da gramática por si só e de forma descontextualizada não é capaz de promover um real
aprendizado do aluno. Na realidade, ler e entender textos é algo bem mais amplo e requer vastos
saberes. Para Maingueneau (2011, p.20) “compreender um enunciado não é somente referir-se a
uma gramática e a um dicionário, é mobilizar saberes muito diversos, fazer hipóteses, raciocinar,
construindo um contexto que não é um dado preestabelecido e estável”.
A partir da análise dessas questões, percebemos que o ENEM tem abordado os gêneros
textuais, cobrando dos alunos competências diversas. Sendo assim, os gêneros são ferramentas
capazes de aprimorar a habilidade comunicativa dos estudantes, uma vez que possibilita uma
reflexão sobre diversos temas ligados ao nosso meio social e atividades comunicativas diárias.
5. CONCLUSÕES
Ao passar do tempo, a sociedade vem cobrando de cada cidadão habilidades comunicativas
cada vez mais expressivas, e vale salientar que esse tipo de competência é adquirida
especialmente pela prática de uma leitura que alcance as entrelinhas do texto. Contudo, muitas

escolas continuam com métodos de ensino ultrapassados, defendendo em suas aulas a prática
do estudo de frases descontextualizadas, tendo a ideia de que saber ler, é apenas reconhecer o
nosso código linguístico e regras gramaticais.
Dessa maneira, entendemos que a leitura é fundamental em nosso meio, nos permitindo
um olhar mais crítico e inteligente sobre nós e aquilo que nos cerca, aumentando o nosso
repertório de informações e contribuindo para um avanço que está sempre em andamento. Por
isso a importância das instituições de ensino trabalhar em sala de aula a leitura de textos diversos
e reais, fazendo com que o aluno aprimore a sua capacidade de compreensão de gêneros
diversos que circulam na nossa sociedade.
Através dos dados coletados foi possível perceber a significativa dimensão dos gêneros
textuais como instrumentos de aprendizagem para o aluno. Utilizando temáticas relacionadas ao
nosso cotidiano, eles estão presentes todos os anos nas provas do ENEM, levando em
consideração a compreensão de aspectos diversos. Dessa forma, o Exame Nacional do Ensino
Médio é um dos indicadores da importância dos gêneros discursivos como metodologia de
ensino.
Sendo assim, o ENEM vem assumindo um papel significativo em nosso meio, e por esse
motivo devemos preparar os alunos para esta avaliação nacional, que pode ser entendida como
um importante passo do aluno rumo ao Ensino Superior. Portanto, se os gêneros estão
diretamente relacionados ao processo ensino-aprendizagem, tendo em vista que envolvem a
multiplicidade de sentidos que permeia nossos meios de comunicação e língua, a sua abordagem
no ENEM está totalmente justificada e nos fazendo refletir acerca da relação dos gêneros textuais
no processo de leitura e interpretação/compreensão dos estudantes.
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RESUMO
Este artigo objetiva discutir a hipótese de que o conhecimento prévio do vocabulário dos componentes técnicos do
curso de Sistemas para Internet influencia sobremaneira na aprendizagem do ESP – Ensglish for Specific Purposes. O
desenvolvimento cognitivo dessa habilidade leitora faz com que os alunos diminuam seu filtro afetivo, tenham mais
interesse pelo processo de ensino e aprendizagem do Inglês Técnico. Acredita-se que a pesquisa levada a termo no
IFTO campus Palmas seja de grande importância para os educadores de LE Técnica, que trabalham com a
compreensão e construção de significados. O referencial teórico da pesquisa considerou as teorias de Vygotsky
(1984) e Bruner (1960, 1983, 2006), assim como o trabalho desenvolvido por Kleiman (1989) e Leffa (1999) sobre
leitura e Koch (2005) e Koda (2008) com ensinamentos sobre habilidades leitoras. O grupo de trabalho foi o primeiro
período de Sistemas para Internet e foram trabalhados textos autênticos da área. Após análise qualitativa, verificouse que a hipótese da utilização do conhecimento prévio do léxico dos componentes curriculares técnicos promove o
aumento

da

compreensão

leitora

se

confirma.

PALAVRAS-CHAVE: English for Specific Purposes, conhecimento prévio, léxico técnico.

ABSTRACT
THE TEACHING OF ESP IN THE IFTO CAMPUS PALMAS: THE IMPORTANCE OF THE TECHNICAL LEXICON
This article aims to discuss the hypothesis that the prior knowledge of the vocabulary of the technical
components of the Internet Systems Course influences greatly in learning the ESP. The cognitive
development of that reading ability may reduce the students` affective filter and they may become more
interested in the teaching and learning process of the Technical English. It is believed that the research
carried out in IFTO campus Palmas is of great importance for educators of Technical LE who deal with the
comprehension and meaning making. The research considered the theories of Vygotsky (1984) and Bruner
(1960 , 1983 , 2006) , as well as the works of Kleiman (1989 ) and Leffa ( 1999) on reading and Koch ( ) and
Koda with knowledge about reading abilities. The working group was the students of the first semester of
Internet Systems and authentic. Texts were used. After a qualitative analysis of the students development
, it was found that the hypothesis of the use of prior knowledge of the lexicon of the technical disciplines
promote increased reading comprehension is confirmed.

KEY-WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.

INTRODUÇÃO
A Língua Estrangeira faz parte dos currículos do ensino médio, dos cursos técnicos e dos
cursos tecnológicos do IFTO-Palmas. No ensino médio, é contemplado o estudo de textos
variados e gramática contextualizada, com o objetivo de preparar os alunos para o vestibular.
Nos cursos técnicos e tecnológicos, a língua estrangeira oferecida é o Inglês Técnico, ensinado
através de abordagem instrumental, pois os alunos devem ser preparados de acordo com as
exigências do mercado de trabalho, na atual sociedade do conhecimento.
O ESP ou English for Specific Purposes foi desenhado para suprir essa demanda do meio
profissional.
Um ponto importante para o sucesso do ESP foi o foco no método pelo qual o aluno
adquire a linguagem e as diferenças nas maneiras em que a língua é adquirida. Os aprendizes
geralmente empregam diferentes estratégias, usam específica schemata e são motivados a
aprender por diferentes demandas.
Consoante Hutchinson & Waters (1987),
O ESP deve ser visto como uma abordagem e não como um produto. Não é um tipo específico de
linguagem ou de metodologia, nem consiste em um tipo específico de material de ensino. Se
entendido devidamente, é uma abordagem para o ensino de uma língua, baseado na necessidade do
aluno. (p.19) 1(tradução das autoras)

Considerando-se que estratégias comuns não surtiam o resultado desejado no processo
de ensino-aprendizagem do Inglês Técnico com abordagem instrumental, a observação desse
problema levou as autoras a indagações sobre como a cognição desses alunos se processa na
aprendizagem do léxico, que fatores influenciam a transformação do insumo fornecido pelo
professor em conhecimento e quais propiciam uma aprendizagem socialmente mais significativa.
Levou-se em conta a hipótese do insumo de Krashen e verificou-se o aproveitamento do insumo,
mesmo tratando-se de aprendizagem de língua e não de aquisição.
Colocou-se como objetivo geral deste trabalho verificar se o conhecimento prévio do
léxico das componentes curriculares técnicas do curso tecnológico Sistemas para Internet
influencia na leitura dos textos autênticos em Inglês Técnico estudados em sala.
De maneira específica, este estudo objetiva:
•
Investigar o nível de competência leitora dos aprendizes de LE Técnica no curso
de Sistemas para Internet do IFTO-Palmas.
•
Verificar se o conhecimento prévio do léxico das disciplinas técnicas ministradas
em L1 é transferido para a L2 Técnica.

1

"ESP should be seen as an approach not as a product. ESP is not a particular kind of language or
methodology, nor does it consist of a particular type of teaching material. Understood properly, it is an approach to
language learning, which is based on learner need." (Hutchinson & Waters, 1987: 19)

A hipótese levantada e que justificou a pesquisa no curso de Sistemas para Internet foi:
quanto maior o conhecimento prévio do léxico das disciplinas técnicas do curso, maior será a
aprendizagem de Inglês Técnico do curso tecnológico de Sistemas para Internet do IFTO-Palmas.
Para o embasamento teórico do trabalho, as autoras consideraram primeiramente o
estudo sobre a leitura, para então buscarem os ensinamentos acerca da relação entre
conhecimento prévio e aprendizagem de Inglês Técnico.
O conceito de leitura adotado neste trabalho de pesquisa é o de Kleiman (1989), que
considera que o ato de ler, além de ser um processo cognitivo, “é um ato social entre dois
sujeitos-leitor e autor- que interagem entre si, obedecendo a objetivos e necessidades
socialmente determinados” (p.10)
Kleiman (1989) considera vários fatores que influenciam a compreensão leitora: o
conhecimento prévio linguístico, o textual e o enciclopédico. O estudo desses fatores foi de suma
importância nesta pesquisa: a identificação de categorias gramaticais, as estruturas textuais e o
conhecimento de mundo do leitor, adquirido de modo formal ou informal. O conhecimento
prévio do aluno a respeito do léxico técnico das disciplinas do curso de Sistemas para Internet foi
objeto de estudo nesta pesquisa.
O conceito de conhecimento prévio tem sido amplamente utilizado em estudos que
investigam as atividades de leitura na escola, objetivando formas de estimular nos alunos a
capacidade de ler produtivamente os textos escritos oferecidos em sala de aula. Nas pesquisas
feitas sobre o ensino de leitura, muitas variáveis são investigadas para que se promova a melhor
maneira de os alunos desenvolverem a habilidade, para que possam alcançar maior eficácia na
compreensão dos textos. Investiga-se inclusive a utilização de diferentes gêneros textuais para
descobrir a melhor estratégia.
O conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mundo são as informações que o
leitor tem sobre determinado tópico, armazenadas na memória; o conhecimento de mundo
compreende o conhecimento declarativo, manifestado por enunciações acerca dos fatos do
mundo.
Consoante Koch (2005),
o estabelecimento do sentido de um texto depende em grande parte do conhecimento de
mundo dos seus usuários, porque é só este conhecimento que vai permitir a realização de
processos cruciais para a compreensão: a construção de um mundo textual; o
relacionamento de elementos do texto, aparentemente sem relação, através de
inferências; o estabelecimento da continuidade de sentido através do conhecimento
ativado pelas expressões do texto na forma de conceitos e modelos cognitivos; a
construção da macroestrutura (p.60).

Dentre os estudos atuais, principalmente entre os de base psicolinguística, que abordam
a leitura como um processo interativo, tem-se como expoente Leffa (1999, p.159) que observa:
O conhecimento prévio é definido geralmente como o conjunto de saberes que a pessoa
traz como contribuição à sua própria leitura, e que toma parte no movimento
descendente de fluxo informativo. Os autores que discutem o assunto afirmam que,
longe de ser tratado como uma massa amorfa de informações, o conhecimento prévio é
considerado cada vez mais como um universo altamente estruturado de representações
baseadas em padrões de compreensão de mundo.

Como referencial teórico que promoveu o embasamento do trabalho aqui apresentado,
considerou-se também a Hipótese do Insumo de Krashen (2002), apesar de que é a

aprendizagem e não a aquisição da língua estrangeira que acontece nos cursos do IFTO-Palmas.
De acordo com Krashen (2002), “o aprendiz tem sucesso se o input for compreensível e, x+1, ou
seja, se a informação fornecida pelo instrutor for além do que ele já sabe”. Ainda como suporte
teórico do trabalho, a Teoria da Inclusão, formulada por Ausubel (1984), que expõe que o fator
mais importante da aprendizagem é o que o aluno já sabe, e que a aprendizagem ocorre quando
uma nova informação baseia-se em conceitos ou proposições relevantes preexistentes. Essa
teoria tem enfoque cognitivista e, sendo assim, corroborou com a proposta do trabalho levado a
termo no IFTO-Palmas.
Verificou-se também que há relevância do vocabulário no processo de ensino e
aprendizagem de línguas e que esse tópico é considerado atualmente como uma das áreas mais
desenvolvidas nas pesquisas, na produção científica e publicações. Expoentes como Carter & Mc
Carthy (1988), Nation (1990 e 2001), Scaramucci (1995) e outros têm realizado estudos sobre o
tema.
De acordo com Koda (2008, p.8):
Letramento prévio, sofisticação linguistica limitada e envolvimento das duas línguas
formam, coletivamente, uma base da qual se pode trabalhar a leitura em L2. O
entendimento do texto resulta da interação da informação textual e do conhecimento
2
pré-existente do leitor”. (tradução das autoras)

Respaldando o trabalho das autoras, foram considerados os ensinamentos de Bruner
(1973) de que o processo ativo de aprendizagem tem o foco no conhecimento prévio do aluno.
Para aprender outra língua mais rapidamente, os alunos devem relacionar as novas experiências
ou novas informações com o conhecimento que já possuem. Esse processo depende da
prontidão de cada aprendiz e, sendo assim, a instrução tem papel preponderante nessa
prontidão. Os professores devem fazer com que os alunos se interessem pela aprendizagem.
Bruner coloca que o interesse no material a ser aprendido é o melhor estímulo para o sucesso da
aprendizagem.
Para que o conhecimento prévio dos alunos para a aquisição de vocabulário em LE seja
utilizado como uma estratégia e promova resultados, é necessário que seja ativado pela
instrução. Esse é um processo complexo e necessário à aprendizagem do léxico. Por vezes, é
ainda preciso que o instrutor se atente para a possível falta de conhecimento prévio do aluno,
pois terá que lhe fornecer a necessária “andaimagem”, para que o aluno compreenda como usar
as habilidades, como utilizar seu conhecimento prévio e obter a sua autonomia.
Os alunos não trazem muito conhecimento do léxico de LE, pois os PCNs do ensino
médio contemplam as quatro habilidades do ensino da língua estrangeira, mas a carga horária
é pequena para tal. Ainda, os livros didáticos favorecem o ensino de estruturas da língua
inglesa em maior grau que o de vocabulário. Há várias pesquisas que comprovam essa
afirmação. Esse fator não favorece o desenvolvimento da habilidade leitora de Inglês Técnico
nos cursos tecnológicos.
2

prior literacy experience, limited linguistic sophistication, and dual language involvement
collectively form a base to which to further probe L2 reading issues. Text understanding results from the integrative
interaction of textual information and preexisting reader knowledge”.

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida nas aulas de Inglês Técnico do curso superior de tecnologia
em Sistemas para Internet no decorrer do semestre letivo 2013/2. Participaram 25 (vinte e
cinco) alunos, de uma faixa etária média de 18 a 40 anos.
Os textos, seguindo os ensinamentos de Krashen (2002) acerca do input
compreensível, foram preparados considerando o ementário das disciplinas técnicas,
especialmente Lógica de Programação e Informática Instrumental. Com isso, as autoras
procuraram utilizar textos com assuntos dos quais os professores das disciplinas técnicas já
estavam fazendo uso durante as suas aulas.
Nesse sentido, durante o trabalho com os textos, os estudantes receberam instruções
das autoras e puderam fazer uso do conhecimento prévio, além de aplicar as estratégias com
base no ensino de leitura de abordagem instrumental. Este método utilizado facilitou o
trabalho de leitura dos textos e, além disso, fez com que os estudantes demonstrassem mais
interesse, devido ao uso de textos autênticos de sua área de atuação, bem como facilitou a
compreensão devido ao trabalho com o assunto já ter sido abordado nas disciplinas técnicas
mencionadas.
Em seguida, apresentaremos uma amostra de 01 (um) dos textos que foi utilizado para
compor esta pesquisa.
Introduction to How Instant Messaging Works
The Internet has revolutionized the way we communicate. E-mail has been the most rapidly
adopted form of communication ever known. Less than two decades ago, not many people had
heard of it. Now, many of us e-mail instead of writing letters or even calling people on the phone.
People around the world send out billions of e-mail messages every day.
But sometimes even e-mail isn't fast enough. You might not know if a person you want to e-mail
is online at that moment. Also, if you're e-mailing back and forth with someone, you usually have
to click through a few steps. This is why instant messaging (IM) has become so popular.
With IM, you can keep a list of people you interact with. You can IM with anyone on your buddy
list or contact list as long as that person is online. You type messages to each other into a small
window that shows up on both of your screens.
Most IM programs provide these features:
•

Instant messages - Send notes back and forth with a friend who is online

•

Chat - Create a chat room with friends or co-workers

•

Web links - Share links to your favorite Web sites

•

Video - Send and view videos, and chat face to face with friends

•

Images - Look at an image stored on your friend's computer

•

Sounds - Play sounds for your friends

•

Files - Share files by sending them directly to your friends

•

Talk - Use the Internet instead of a phone to actually talk with friends

•

Streaming content - Real-time or near-real-time stock quotes and news

•

Mobile capabilities - Send instant messages from your cell phone

In this article, you will learn about the history of instant messaging and how it works. You will
also learn what the major IM programs are, what makes them different from each other and
what the future holds for IM.
History of Instant Messaging
Before the Internet became popular, a lot of people were already online. The major online
services, such as America Online (AOL), Prodigy and CompuServe, were the main way that
ordinary people could connect and communicate with each other online. Online services provide
the actual interface that you use when you're connected to the service, which creates a targeted
experience for users.
In the early 1990s, people began to spend more and more time on the Internet. Creative
software developers designed chat-room software and set up chat rooms on Web servers. In a
chat room, a group of people can type in messages that are seen by everyone in the "room."
Instant messages are basically a chat room for just two people.
Instant messaging really exploded on the Internet scene in November 1996. That's
when Mirabilis introduced ICQ, a free instant-messaging utility that anyone could use. ICQ,
shorthand for "I seek you," uses a software application, called a client, that resides on your
computer. The client communicates with an ICQ server whenever you are online and the client is
running.
In 1997, AOL, considered the pioneer of the online community, gave its users the ability to talk in
real time with each other through chat rooms and instant messages. In June 1998, AOL acquired
Mirabilis and ICQ.
The ICQ model is the basis for most instant-messaging utilities on the market today. In the next
section we'll examine how these services work.
Extracted from: http://computer.howstuffworks.com/e-mail-messaging/instant-messaging1.htm/printable
Accessed on december 20, 2013.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos através desta pesquisa confirmaram a hipótese levantada de que, a
aprendizagem de Inglês Técnico do curso tecnológico de Sistemas para Internet do IFTO-Palmas,
ocorre através de uma maior inserção do conhecimento prévio do léxico das disciplinas técnicas
do curso.
Com isso, destacamos que o trabalho dos profissionais envolvidos nesta pesquisa foi de
fundamental importância, no sentido de que cada um pudesse instruir os seus estudantes para
que os mesmos fossem capazes de adquirir o vocabulário utilizado nas disciplinas; tanto através

da ativação do conhecimento prévio antes mesmo de propor qualquer leitura, quanto de instruir
os leitores sobre a estratégia utilizada durante a leitura.
Nesse sentido, as autoras puderam constatar que o conhecimento prévio do léxico das
disciplinas técnicas contribui satisfatoriamente para elevar o nível de competência leitora dos
estudantes, além disso, é importante destacar que a transferência do conhecimento prévio do
léxico das disciplinas técnicas ministradas em L1 para a L2, é um fator relevante no processo de
aprendizagem do vocabulário da disciplina de Inglês Técnico. Além disso, considerou-se que a
interação da LE com as demais disciplinas, embora difícil de ser atingida, devido à ausência de
prática, de currículos que não contemplam a interdisciplinaridade e à formação somente teórica
dos docentes de língua estrangeira, teve sua relevância e serviu para motivar esta pesquisa.
CONCLUSÃO
Os alunos/leitores do curso de Sistemas para Internet primeiro período do IFTO-campus
Palmas trazem consigo seus valores sociais, seus conhecimentos prévios e suas experiências de
vida. Esses fatores, aliados a outros padrões de cultura influenciam no ato da leitura, fazendo
dele um processo sociointerativo. Os alunos se interessaram pelo estudo do léxico a partir do
momento em que se conscientizaram da utilidade do mesmo na área de estudo e de trabalho
deles. Os manuais que utilizam nos laboratórios do curso são escritos em Inglês e muitos
equipamentos trazem indicações em língua inglesa. Notaram que unidades de medida que usam
em fórmulas, gráficos e diagramas são derivadas de nomes próprios de origem inglesa ou
americana. Muitos tutoriais e artigos científicos são escritos também em língua inglesa. Essa
constatação, aliada ao uso do conhecimento prévio que os alunos conseguiram utilizar levou ao
sucesso do processo.
A instrução deve ser cuidadosa e bem planejada, pois os alunos com menor
compreensão leitora devem ser conscientizados sobre como usar as habilidades que eles têm
para que se tornem leitores independentes. A prática das habilidades é essencial, pois capacita os
aprendizes no conhecimento do vocabulário novo. Esse é um dos preceitos de Vygotsky (1984): o
aluno sente-se recompensado ao vencer um desafio. O papel do instrutor é considerar qual o
grau de motivação do aluno e dar a ele a maneira mais apropriada de utilizar suas habilidades.
A pesquisa de aprendizagem de vocabulário engloba muitos aspectos, desde a retenção
de informações até a andaimagem lexical. Independente dos objetivos do estudo que se propõe,
entretanto, o conhecimento dos termos em LE é operacionalizado explícita e implicitamente
como um processo de conexão da forma em LE com seus significados em L1 ou LE, ou em ambos.
Consideramos que experiências pedagógicas nesse campo do conhecimento nas escolas
técnicas ou tecnológicas só somam à formação do docente e ao processo de ensino e
aprendizagem.
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RESUMO

Este artigo tem como delimitação do tema LIBRAS no
Turismo, e fundamenta-se na promoção do turismo
inclusivo e as interações comunicativas em LIBRAS por
meio da pesquisa de palavras/sinais e da organização de
um glossário. Analisou-se no primeiro momento a
importância e o alcance do projeto para a partir disso
desenvolver um modelo de pesquisa para a construção
dos elementos necessários para a formalização de um
vocabulário/sinalário específico do turismo, envolvendo
toda a dinâmica de acesso a pessoas com surdez. O
objetivo balizador da pesquisa e da proposta de
extensão é fomentar a difusão, a aprendizagem e o uso
da Língua Brasileira de Sinais no setor de Hospitalidade,
Lazer e Turismo. Pretende-se, portanto acessibilizar a
sociedade e aos públicos envolvidos um instrumento
efetivo de comunicação no setor de Lazer e Turismo que
se caracteriza como uma dimensão de espaço de tempo
de grande alcance social e econômico, mas, sobretudo
para contribuir no atendimento a legislação e as

necessidades das pessoas com surdez nas comunidades
receptoras de turistas e aos visitantes. A pesquisa teve
um referencial de literatura específico e contou ainda
com uma dimensão prática na construção de
palavras/sinais não existentes na LIBRAS. Durante este
processo, apoiado por um surdo, foi possível “traduzir”
ou interpretar as palavras em sinais, símbolos
representativos da LIBRAS, que foram sempre
acompanhados por quatro pesquisadores e dois
bolsistas, foi desenvolvido um estudo sobre o assunto,
pesquisando-se as palavras técnicas da área do turismo,
fazendo um recorte em três segmentos específicos,
considerando que estas são as áreas de maior acesso
das pessoas com deficiência. A produção desta primeira
etapa foi a construção de um glossário/sinalário
contendo aproximadamente 100 palavras específicas e
que em tempo poderão ser acessadas pela sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Língua Brasileira de Sinais, Turismo, Acessibilidade, Glossário

Libras in Tourism: a linguistic, inclusive and social resourse
ABSTRACT

This article has as its theme delimitation LIBRAS in
tourism , and is based on the promotion of inclusive
tourism and communicative interactions in LIBRAS by
search words / signs and organizing a glossary . We
analyzed the first time the importance and scope of the
project to develop a model from this research for the
construction of the elements necessary to formalize a
vocabulary / sinalário specific tourism, involving the
whole dynamics of access for people with deafness. The
objective indicator of the research and extension

proposal is to promote the diffusion, learning and use of
the Brazilian Sign Language in the Hospitality , Leisure
and Tourism sector. It is intended, therefore accessibility
society and public involved an effective communication
tool in the Leisure and Tourism industry is characterized
as a dimension of time of great social and economic
reach , but above all to contribute in attendance laws
and the needs of deaf people in host communities of
tourists and visitors . The survey had a specific reference
literature and also had a practical dimension in the

construction of words / no existing signs in LSB. During
this process, supported by a deaf, it was possible to
'translate' or interpret the words on signs, symbols
representative of LBS , which were always accompanied
by four researchers and two fellows , a study on the
subject was developed by searching for the words

techniques in tourism , making a cut in three specific
segments , whereas these are the areas of greater
access for people with disabilities . The output of this
first stage was the construction of a glossary / sinalário
containing approximately 100 specific words and that
time
may
be
accessed
by
society.

KEY-WORDS: Brazilian Sign Language, Tourism, Accessibility, Glossary

INTRODUÇÃO
As línguas naturais evoluem constantemente. Esse fenômeno na língua tem uma relação
muito forte com o surgimento de novas profissões, tecnologias, com o desenvolvimento
científico, econômico, cultural, geográfico e acadêmico e como consequência ocorre uma
expansão nos níveis linguísticos, ou seja, o semântico, fonológico, morfológico e sintático, pois
novas palavras surgem, buscando atender as necessidades linguísticas e sociais dos falantes das
línguas, sejam elas orais ou gestuais.
De acordo com Quadros & Karnopp (2007, p.30) as línguas naturais são definidas como
[....]uma realização específica da faculdade de linguagem que se dicotomiza num sistema
abstrato de regras finitas, as quais permitem a produção de um número ilimitado de
frase. Além disso, a utilização efetiva desse sistema, com fim social, permite a
comunicação entre os usuários.

Dentro dessa concepção de língua natural estão as línguas de sinais, pois surgiram de forma
espontânea da interação entre pessoas. Além disso, são complexas e têm estruturas gramaticais
próprias e coerentes, viabilizando aos seus usuários a manifestação linguística de acordo com a
intenção comunicativa.
As línguas de sinais são línguas naturais porque como as línguas orais sugiram
espontaneamente da interação entre pessoas e porque devido à sua estrutura permitem
a expressão de qualquer conceito - descritivo, emotivo, racional, literal, metafórico,
concreto, abstrato - enfim, permitem a expressão de qualquer significado decorrente da
necessidade comunicativa e expressiva do ser humano. (BRITO, 1998, p.19)

As línguas de sinais possuem status linguístico completo e a estrutura e organização de
cada língua de sinais não depende e nem descende da língua oral, ou seja, a Língua Brasileira de
Sinais-LIBRAS possui sua gramática própria e sua organização estrutural não está baseada na
gramática da Língua Portuguesa.
Além disso, fenômenos linguísticos comuns às línguas naturais ocorrem espontaneamente
nas línguas de sinais, como o regionalismo, a variação e a mudança linguística. O que reitera o
status linguístico da LIBRAS e das línguas de sinais em geral. (STROBEL; FERNANDES, 1998)

A LIBRAS, como língua natural é um produto social, que se encontra em constante evolução
e reconstrução, buscando atender e corresponder às necessidades dos seus utentes em situações
comunicativas, por isso torna-se relevante difundir os sinais que representam o léxico da Língua
Portuguesa em diferentes contextos. No presente projeto, delimita-se o âmbito do Turismo, com
o intuito de promover o turismo inclusivo e as interações comunicativas em LIBRAS.
Turismo é movimento de pessoas, e por isto gera integração entre povos e culturas.
Turismo é fenômeno econômico e social, formado por um conjunto de bens e serviços tangíveis e
intangíveis, interagindo com as vontades psicossociais do viajante durante seu tempo livre. Fazer
turismo é também deslocamento e permanência voluntária fora de seu local de residência. Várias
definições vêm sendo usadas para entender o turismo. Porém, é senso comum que o turismo
possui uma grande importância socioeconômica no mundo atual. CHAVES (2006)- colocar na
referência (esta parte deve ser colocada como citação direta com mais de três linhas, pois é a fala
do autor na integra)
O conjunto de cinco elementos intrinsecamente ligados é como estrutura o MinTur (2009)
colocar na referência – atrativo, infraestrutura, serviços, comunidade e turista – cria um
ambiente que chamamos de atmosfera do turismo. Cada qual exerce seu papel fundamental para
que a atividade turística se desenvolva com equilíbrio, gerando benefícios econômicos e sociais, e
a ausência de um destes elementos prejudica o desempenho do outro. Neste sentido
acreditando nas perspectivas do MinTur que orienta para que o desafio do mercado de turismo e
de seus parceiros será lançar produtos que contribuam para a inclusão, mas que não se destinem
apenas a um grupo social. Tal indicativo remeteu ao objeto de estudo deste trabalho que
apresenta um Glossário em LIBRAS para o Turismo, permitindo o acesso ao turismo de variados
públicos, os turistas surdos.
As diferentes situações de uso da língua demonstram a constante evolução e necessidade
de produção de termos e significados. O homem como ser cultural, social e usuário da língua,
seja oral ou gestual, nas suas interações comunicativas busca sempre uma melhor produção e
manifestação linguística que corresponda a sua intenção.
O uso da língua nas situações reais de comunicação sugere que estamos constantemente
adaptando as estruturas linguísticas para se tornarem mais expressivas nos contextos em que as
empregamos. Isso ocorre porque, por um lado, as formas muito frequentes na língua acabam
perdendo seu grau de novidade, ou seja, sua expressividade. Por outro lado, o homem muda e,
com ele, muda também o ambiente social que o cerca. Assim surgem novas tecnologias, novas
profissões e novas relações sociais, o que faz com que os falantes busquem novos meios de
rotular esses novos conceitos. (MARTELLOTA; WILSON, 2010, p.77)
Dentro dessa realidade linguística está a LIBRAS, pois ela está presente em diferentes
espaços. No âmbito educacional é possível identificá-la através dos alunos surdos que estão
incluídos no ensino regular nas escolas públicas, dos profissionais que atuam na educação de
surdos e em instituições com professores de LIBRAS para ouvintes no contexto das licenciaturas
ou em cursos de LIBRAS.

Desde a sua oficialização, que ocorreu em 24 de abril de 2002, através do Decreto 5626/05
que regulamentou a Lei Federal 10.436/02, que reconhece a LIBRAS como meio legal de
comunicação e expressão, tem acontecido um movimento forte e relevante que objetiva difundir
a LIBRAS em diferentes espaços.
Empresas e instituições de ensino com compromisso cultural, social, profissional e
educacional têm buscado desenvolver projetos e atividades que divulguem a LIBRAS e
oportunizem a comunidade ouvinte na construção de conhecimentos em uma segunda língua,
promovendo assim um ambiente inclusivo, que valoriza a diversidade e cidadania. O tema
“inclusão” tem sido recorrente em inúmeras pesquisas nos últimos anos, nas diversas áreas do
saber. Iniciativas como a elaboração pela Organização das Nações Unidas, em 1975, da
Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, dispositivos da Constituição Federal do Brasil, de
1988, e uma infinidade de Leis, Tratados e outras referências no âmbito internacional e nacional
embasam políticas que visam a garantir a toda pessoa com deficiência seus direitos básicos:
liberdade, saúde, educação, trabalho, cultura e lazer.
O Código de Ética Mundial para o Turismo, de 1999, também alerta para a importância do
Turismo, exercido de forma ética, como forma de compreensão internacional, um exercício da
paz, da liberdade, tolerância e respeito à diversidade, desenvolvimento individual e coletivo, para
todos, sem exceção. O Plano Nacional de Turismo do Brasil do Ministério do Turismo também
prevê exercícios teórico-práticos no sentido de trabalhar a questão da acessibilidade ao Turismo
com diversas abordagens, desde aspectos conceituais, mapeamento de destinos turísticos
adaptados, turismo de aventura adaptado e orientações sobre qualidade no atendimento; prevê
ações com relação ao Turismo Social, disponível a um número maior de pessoas e ações nas
escolas também.
No Decreto nº. 5.296/2004 e ABNT NBR 9050:2004 acessibilidade é a condição para
utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e
meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.
(esta parte deve ser colocada como citação direta com mais de três linhas, pois foi transcrita na
integra)
Um exemplo de valorização linguística e inclusiva é a ação identificada no IFMA- Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus São Luís - Centro Histórico, por
meio da organização e oferta do Curso de LIBRAS para os servidores do referido instituto, nos
módulos iniciante, intermediário e avançado tem apoiado o uso e a difusão da LIBRAS no
contexto educacional e profissional/institucional. O Curso de LIBRAS é parte integrante do
Projeto: Institucional Casa das Línguas do IFMA, que além de valorizar o tema transversal
também qualifica o público desejado para novas possibilidades de atuação.

Cabe destacar que o IFMA Campus São Luís Centro Histórico tem como Eixo tecnológico - o
eixo Hospitalidade e Lazer, com oferta de cursos Licenciatura em Arte Visuais, Técnico em Lazer,
Técnico em Eventos, Técnico em Artes Visuais, Técnico em Guia de Turismo, entre outros.
Como nesse diálogo, e, com o intuito de prosseguir com a difusão, uso, estudo e
aprendizagem da LIBRAS, o presente projeto organizou um Sinalário 1 Básico Bilíngue (Língua
Portuguesa/LIBRAS) específico na área do Turismo. O corpus do sinalário foi constituído por
termos em Língua Portuguesa pertinentes ao contexto do Turismo que possuem sinais
correspondentes na Língua Brasileira de Sinais.
De acordo com o Ministério do Turismo (2009), o crescimento das viagens de turismo ainda
não permitiu que todos os segmentos da população fossem beneficiados para desfrutar do
turismo de lazer. Pessoas com deficiência de diferentes tipologias e pessoas com mobilidade
reduzida, tais como idosos e obesos, também poderiam ser incluídos nas estatísticas de exclusão
social do turismo, pois encontram dificuldades para se adaptarem às instalações e equipamentos
nas edificações turísticas e espaços de lazer, ao mesmo tempo em que encontram prestadores de
serviços sem qualificações específicas para um atendimento diferenciado. (esta parte deve ser
colocada como citação direta com mais de três linhas, pois foi transcrito na integra)
Segundo Sassaki (2003)- colocar na referência, o processo de inclusão social acontece
quando a sociedade é ajudada a modificar seus sistemas de lazer e turismo para que todas as
pessoas, com ou sem deficiência, possam participar juntas e ativamente de suas atividades nos
mesmos locais, desfrutando de momentos de lazer em ambientes comuns. O mesmo autor
defende que a atividade turística pode provocar uma satisfação pessoal ao realizar uma viagem
ou ter acesso a uma atividade de lazer, pois são fatores que provocam sensações consideradas
mais importantes para as pessoas. Promover eventos e ações de sensibilização para os diferentes
atores do poder público e privado sobre o assunto, além de desenvolver projetos em parceria
com diferentes segmentos, contribui para o avanço das políticas públicas voltadas para parcelas
menos favorecidas da população brasileira. (o primeiro parágrafo foi transcrito na integra)
Ainda corroborando com Ministério do Turismo (2009): Se por um lado os receptivos
turísticos no Brasil, de modo em geral, ainda demonstram sérias lacunas na acessibilidade das
instalações e no atendimento com hospitalidade da pessoa com deficiência ou mobilidade
reduzida. Acredita-se, portanto, que qualificar os profissionais responsáveis pelo atendimento
direto à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida gera um compromisso de respeito e de
acolhimento a este segmento. Certamente, a garantia de satisfação no atendimento será um
diferencial significativo para um amplo mercado consumidor, o de viajantes com deficiência ou
mobilidade reduzida, naquelas localidades que estejam acessíveis às suas necessidades, desde
Neologismo usado pela comunidade surda para se referir ao vocabulário em língua de sinais, segunda as autoras
Albres; Neves (2008).
1

agências e receptivos de viagem, aeroportos e empresas aéreas, hotéis, atrativos, bares,
restaurantes e similares. . (esta parte deve ser colocada como citação direta com mais de três
linhas, pois foi transcrito na integra)
Este sinalário em LIBRAS para o turismo resgata e norteia sobre o universo do turismo e do
turismo acessível; é uma iniciativa que visa incluir a maior parte possível da população naquelas
atividades consideradas genericamente de turismo e/ou lazer: turismo cultural (bibliotecas,
museus, galerias, exposições, teatros, óperas, etc); turismo ambiental (ambientes, ecossistemas e
atividades na natureza) turismo de negócios (conferências, universidades, etc); atividades de
lazer e de tempo livre (viagens, passeios em áreas abertas, gastronomia, cinemas, etc).
Foi finalidade deste projeto também, conhecer experiências da mesma natureza de
conhecimento a fim de aprimorar o modelo que se quer adotar; os lugares aonde “bons práticas"
têm sido aplicados, para aproximar interesse do interessado e fomentar a atitude inclusiva de
certos serviços turísticos. Esse marketing boca-a-boca sobre serviços "amigos do usuário" e de
lugares bem projetados pode inspirar e ajudar as agências de viagens e proprietários de negócios
a empreender melhoras na acessibilidade, e talvez também a gerar políticas inclusivas no país.
Nesta perspectiva, o Glossário, na sua finalidade balizadora pretende difundir a LIBRAS no
meio turístico, atividade que atinge mais de 50 setores da economia, subsidiando os prestadores
de serviços turísticos sobre práticas e trato adequados, além de acessibilidade ao meio físico,
para poderem potencializar a integração de todas as pessoas, independentemente do seu estado
físico, ao mercado turístico.
Também se propõe nesta discussão mostrar o interesse que o setor turístico deveria diante
das perspectivas de um Turismo Acessível, como vantagem competitiva, já que existe uma
demanda crescente de pessoas, devido ao envelhecimento da população nas economias
ocidentais, que querem viajar e aproveitar ofertas turísticas, e portanto demandam melhoras na
acessibilidade dos ambientes e dos serviços. No aspecto econômico, observa-se a inserção,
embora de forma lenta, de um grande contingente de mão-de-obra no mercado de trabalho e,
consequentemente, uma horda de novos consumidores inclusive de produtos turísticos e
relacionados à cultura e ao lazer. (refazer esse parágrafo)
Da mesma forma, o público com deficiência manifesta interesse por viagens, como
demonstra a pesquisa realizada por MOREIRA (2008)- colocar na referência): a última pergunta
tratava exclusivamente dos interesses em viagens pelo público pesquisado: Acredita que o
Turismo colabore com a Inclusão de Pessoas com deficiência? Foi a única unanimidade das 24
questões: 100% responderam sim e teceram comentários como: “Ver mais deficientes” (Luiz
Fernando A. Conceição), “Fazer mais amizades” (Anderson Dias), “as pessoas ainda não estão
muito acostumadas a lidar com pessoas portadoras de deficiências. ... se elas se conscientizarem
que é importante viajar, não se privar, podem sair ganhando muito nisso” (Pedro Rafael O.
Pinto); “conhecer, saber mais, mais informação, menos preconceito”(Ana Carolina D. R.
Custódio), entre outra tantas observações.

Diante do exposto, conferiu-se uma verdadeira importância ao projeto na medida em que
produzirá efeitos totalmente inclusivos na sociedade e uma diversidade de serviços mais
fortalecida no setor turístico, com a pesquisa e publicação do Glossário de LIBRAS.
A LIBRAS é muito mais que uma alternativa de comunicação dos surdos brasileiros. Ela é
um direito conquistado pelas comunidades surdas de se comunicarem em sua própria língua
materna.
O objetivo geral do referido projeto foi fomentar a difusão, aprendizagem e o uso da Língua
Brasileira de Sinais no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, a partir
do contexto do Turismo. Os específicos foram: compreender os aspectos linguísticos da LIBRAS,
selecionar as palavras do contexto do Turismo que possuem sinais em LIBRAS, elaborar um
Sinalário Básico Bilíngue com palavras/sinais, suscitar o turismo de inclusão no IFMA e na
comunidade surda de São Luís.
METODOLOGIA
A partir da necessidade de uma postura qualitativa diante da questão proposta nos
objetivos, a abordagem da pesquisa se deu de forma descritiva que apresentou, inicialmente,
interpretações teóricas acerca dos aspectos linguísticos das línguas naturais e da LIBRAS. Essas
informações foram relevantes para a produção do sinalário. Para ratificar a classificação atribuída
à pesquisa apresenta-se a seguinte definição:
Pesquisa Qualitativa: 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. A interpretação dos fenômenos e a
atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o
uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta
de dados e o pesquisador é o instrumento chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem
a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais
de abordagem. (SILVA ; MENEZES, p. 20, 2005) grifo do autor

Em relação às etapas, a primeira foi planejar as ações do desenvolvimento do projeto. Após
essa atividade, foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre os aspectos linguísticos que
pertencem a LIBRAS, além de textos específicos que orientaram para a produção de um sinalário.
Essas informações foram buscadas em literaturas que versam diretamente sobre os temas
supracitados. A seguir, apresenta-se a definição de pesquisa bibliográfica, o que fundamentou e
esclareceu a sua utilização na pesquisa.
A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível,
decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos,
teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros
pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a
serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos
estudos analíticos constantes dos textos. (SEVERINO, 2007, p.122) grifo do autor

A segunda etapa da pesquisa foi a seleção das palavras que possuem sinais
correspondentes no contexto do Turismo, buscando adequar os sinais com os utilizados pela
comunidade surda de São Luís-MA. Essa adequação foi realizada através de consultas com surdos
proficientes em Língua Brasileira de Sinais, encontrados nas escolas inclusivas e no Centro de
Atendimento a Pessoa com Surdez-CAS. A terceira etapa da pesquisa será finalizada com a
organização, produção e divulgação do Sinalário.
CONCLUSÃO
Diante de um projeto inusitado no Maranhão e até no Brasil e principalmente, que pode
gerar boas produções didáticas para o Campus São Luís Centro Histórico, percebeu-se a
necessidade firmar um processo de inclusão social a fim de a sociedade seja coo partícipe na
modificação de seus sistemas de lazer e turismo para que todas as pessoas, com ou sem
deficiência, possam usufruir juntas e ativamente das oportunidades e benefícios.
O processo da pesquisa para construção do sinalário foi extremamente interessante e
gratificante, pois as oportunidades de aprendizagem forma enriquecedoras para todos os
membros do grupo, pois cada um com suas áreas de níveis de conhecimento podem
compartilhar e agregar mais valor a sua formação profissional.
Infelizmente a experiência na condução de um projeto de extensão no IFMA não foi
exitosa, considerando um problema de gestão, ou por falta de conhecimento, atenção, empenho
ou até indisponibilidade do apoio ao projeto. A inviabilidade de conclusão do projeto, se deu na
etapa referente a publicação e difusão do Glossário, que não foi efetivada pela falta de logística e
recursos financeiros conforme estabelecido em edital aprovado.
Pode-se observar ao longo deste trabalho a diversidade de oportunidades de expectativas
de atuações, mercado de trabalho, qualificação profissional e principalmente as chances de do
público impactado em ter acesso aos serviços de lazer e turismo de modo eficiente e satisfatório
e ainda o atendimento a legislação.
Em vista dos argumentos apresentados conclui-se que os resultados foram bastante
positivos, pois alguns benefícios e impactos já podem ser observados:
- Compreendeu-se os aspectos linguísticos da LIBRAS;
- Difundiu-se a LIBRAS nos cursos ligados ao eixo Hospitalidade e Lazer do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão;
-Produziu-se um glossário bilíngue com palavras/sinais LIBRAS contendo aproximadamente
100 palavras do contexto do Turismo, para uso da comunidade surda e prestadora de serviços
turísticos.

A partir de agora faz-se necessário envidar esforços no sentido de viabilizar as etapas
posteriores com o firme propósito de socializar o material pesquisado para a sociedade e para os
públicos diretamente envolvidos.
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RESUMO
A realização deste trabalho visa mostrar como os
cantores do período da ditadura utilizavam de
recursos linguísticos, em específico, figuras de
linguagem, para que não fossem descobertas as
críticas e o sentimento de revolta, comum a milhares
de brasileiros, nas músicas: ALEGRIA, ALEGRIA; A
MOSCA NA SOPA; APESAR DE VOCÊ; CÁLICE; PRA NÃO
DIZER QUE NÃO FALEI DAS FLORES; É PROIBIDO,
PROIBIR e O BÊBADO E A EQUILIBRISTA. Pela
impossibilidade de fazermos uma análise detalhada de

todas destacamos esta última. Para tal, foi levado em
consideração o contexto em que foram compostas as
músicas, fator que ocasionou a criação das mesmas.
Sendo assim, também abordamos nesta pesquisa às
consequências sofridas pelos artistas, que eram
obrigados a não expressarem os seus sentimentos
diante todos os acontecimentos decorridos da
ditadura militar, e como as canções de protesto
representavam a insatisfação em relação ao regime.

PALAVRAS-CHAVE: MPB, Ditadura Militar, Figuras de Linguagem, Pressupostos e subentendidos.

WHAT IS NOT SAID, ONE CAN IMPLY: AN ANALYSIS OF SONGS AT TIME OF DICTATORSHIP
ABSTRACT
This work aims to show how the singers of the period
of the dictatorship used linguistic resources, in
particular, figures of speech, in order to not discover
the criticism and feeling of revolt, common to
thousands of Brazilians in music: ALEGRIA, ALEGRIA; A
MOSCA NA SOPA; APESAR DE VOCÊ; CÁLICE; PRA NÃO
DIZER QUE NÃO FALEI DAS FLORES; É PROIBIDO,
PROIBIR e O BÊBADO E A EQUILIBRISTA. Because of
the impossibility of doing a detailed analysis of all

includes, selected the last mentioned. For this, it was
taken into consideration the context in which the
songs were composed, a factor that led to the
creation of the same. Thus, this research also nomad
the consequences suffered by artists who were
obligated to not express their feelings about all the
events of the military dictatorship, and how protest
songs represented the dissatisfaction with the
regime.

KEY-WORDS: MPB, Military Dictatorship, Language, Assumptions and innuendos.

O QUE NÃO ESTÁ DITO, ESTÁ SUBENTENDIDO: UMA ANÁLISE DAS MÚSICAS NA ÉPOCA DA
DITADURA.
1. INTRODUÇÃO
O ano de 2014 é marcado pelo aniversário de 50 anos do golpe militar responsável
por promover o regime ditatorial no Brasil. Conhecido também como anos de chumbo ou
tempos de escuridão, este período foi caracterizado pela ascensão de militares ao poder,
que vieram a trazer para o nosso país momentos de desespero, repressão, medo e
indignação.
Após retirar João Goulart do poder em 1964, os novos governantes trataram de
impedir qualquer possível oposição ao novo regime, instaurando verdadeiros dias de terror
em uma época de ditadura que durou de 1964 a 1985. Criando decretos com leis absurdas,
como o Ato Institucional nº 5 (AI-5), com o intuito de manter a sociedade “na linha”.
Podem ser citadas como características da ditadura a repressão aos movimentos
sociais e manifestações de oposição; o uso de métodos violentos, contra os opositores ao
regime; e censura aos artistas, em especial os músicos. Este último ponto será o principal
foco desta pesquisa.
Para evitar as críticas contra o regime, foi criada a Divisão de Censura de Diversões
Públicas (DCDP), por onde deveriam passar todas as canções, peças de teatro, filmes e
qualquer outra forma de manifestação artística que tinham como foco a população brasileira
naquele tempo.
Como meio de burlar o rigoroso sistema de censura do governo vigente; os artistas,
compositores e cantores, da época utilizaram de figuras de linguagem, criando letras
musicais com ideias implícitas, para que estas passassem despercebidas aos repressores e
circulassem livremente no meio público. Mas como essa artimanha nem sempre era bem
sucedida alguns representantes da atual MPB eram vistos pelos militares como inimigos do
regime, entre eles: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina, e Geraldo Vandré.
Considerando esta temática, nossa pesquisa tem por objetivo analisar e conhecer a
relação entre a MPB e a ditadura militar, mostrando o frequente uso de artifícios linguísticos
usados pelos compositores para driblar o sistema político. Para que estes pontos sejam
atingidos, é necessário:
• Mostrar o contexto da ditadura;
• Apresentar as músicas compostas na época em questão;
• Analisar as letras musicais para identificar quais os recursos linguísticos utilizados
nestas composições;
Neste sentido, justificamos a realização desta pesquisa pela importância de se conhecer
o contexto político da época em questão (1964-1985) e suas consequências no gênero
musical que teve grande participação na construção da identidade nacional.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Nesta pesquisa priorizamos os aspectos interpretativos, ou seja, os resultados obtidos
tiveram como base a interpretação dos autores, uma vez que optamos pelo uso da
abordagem qualitativa.
Para a realização deste trabalho foram selecionadas e analisadas algumas músicas
compostas no contexto da ditadura militar, que abordam o sentimento de insatisfação com
o regime ditatorial. A seleção das canções estudadas seguiu os seguintes critérios:
• Cantores mais conhecidos;
• Músicas que continham em subtendido, o sentimento de insatisfação da sociedade
daquela época.
• A utilização de figuras de linguagem na estruturação das letras.
Foram selecionadas e analisadas, mediante suas figuras de linguagem, 7 músicas: M.1
Alegria, alegria (Caetano Veloso; 1968); M.2 Apesar de você (Chico Buarque; 1970); M.3
Cálice (Chico Buarque; 1978); M.4 É proibido, proibir (Caetano Veloso; 1977); M.5 Mosca na
sopa (Raul Seixas; 1973);M.6 O bêbado e a Equilibrista (Elis Regina; 1979); M.7 Pra não dizer
que não falei das flores (Geraldo Vandré; 1968). Buscamos identificar quais mensagens os
compositores quiseram passar ao público com suas canções mediante o contexto que as
envolvia, e quais recursos linguísticos foram utilizados para compor as mesmas.
2.1.

Contextualizando

O grande golpe vivenciado pelos brasileiros de 1964 à 1985, trouxe ao país grandes
mudanças. Com a consolidação da indústria fonográfica a música popular obteve o auge em
seu crescimento, e com isso facilitou o contato da sociedade com a mesma, fato que
chamou a atenção dos militares, estes logo obtiveram um modo de manter o controle sobre
esse avanço. Coriolano de Loyola Fagundes, integrante da Academia Nacional de Polícia,
defendeu a vigilância das canções produzidas no país, afirmando que:
as letras musicais são frutos de atividades intelectuais dos respectivos autores e a
média das qualidades das composições, tomadas como um todo, deve espelhar o
nível de instrução e cultural da grande coletividade para a qual elas se dirigem.
Sendo a música, dentre todas as manifestações culturais, a que maior alcance
sobre a coletividade é capaz, torna-se imperioso o dever do órgão censório de velar
no sentido de que esse ramo de atividade artística criativa seja um manancial de
educação popular e não um perigoso instrumento de deseducação das massas.
(FAGUNDES, 1974, p. 220).

Apesar de ter se iniciado em 1964, a ditadura estabilizou-se de fato no ano de 1968,
quando o presidente Costa e Silva decretou o Ato Institucional nº 5 (AI-5), o mais terrível e
violento dos atos institucionais já outorgados, dentre as determinações desta lei está o uso
de técnicas violentas, contra os opositores ao regime, e a proibição de manifestos públicos e
a censura prévia a jornais, revistas, músicas e teatro. Neste período, principalmente as

músicas tinham que ser supervisionadas e aprovadas pelo governo para poderem circular na
sociedade.
Como justificativa para vetar várias das canções compostas nesse período os
censores afirmavam que as composições apresentavam letras que iriam contra os “bons
costumes”, e que seriam proibidas para conservar os valores das tradicionais famílias
brasileiras e a segurança nacional. Alguns declaram que o veto serviria para elevar o nível da
cultura e o padrão moral. As canções vetadas receberam acusações de serem perturbadoras,
inadequadas ou de baixa qualidade.
2.2.

O gênero música

A música é uma representação artística presente nas mais diversas culturas, utilizada
como meio de entretenimento, comunicação, propagação de ideais, etc., este gênero é um
veículo de grande abrangência, pois é imenso o seu poder de mobilização.
Como declarou Marcos Napolitano (2001), a MPB foi, inicialmente, um movimento
musical que se transformou em um objeto sociocultural e, assim sendo, ajustou o sistema de
consumo de canções no Brasil, entre os anos 1960 e 1980. Assim, a MPB pode ser vista como
o centro das manifestações culturais de nossa sociedade nos anos 1970.
Ainda segundo Napolitano (2001), a música provou ser capaz de grande influência sobre
as massas pois,
a partir de 1972 a música brasileira retomou uma certa ofensiva cultural e política
contra o regime militar e galvanizou as massas em grandes espetáculos ao vivo,
comprovando seu poder de atração sobre o púbico, independente do estilo musical
apresentado. (NAPOLITANO, 2001, p. 88).

Sendo assim, as canções podem transformar-se em elemento de manifestação cultural
de uma sociedade, como foi o caso da MPB, que se tornou símbolo de uma luta pelos
direitos humanos e participou da formação da identidade nacional.
2.3.

Texto e contexto

Uma ação, um objeto, um fato, todos podem ter sentidos, importância ou consequências
diversas, dependendo esta do momento, da situação, ou seja, do contexto que as envolve.
Nos famosos “Anos de chumbo”, a música popular adquiriu um papel grandioso, de
transformar-se em um grito de revolta, e reunir milhares de brasileiros em prol de um único
ideal: a busca por liberdade.
Na trajetória inicial da MPB, a construção das letras musicais só foi voltada para a
expressão de revolta e insatisfação em decorrência do regime militar, que era o contexto da
época. Assim pode-se observar a relevância e a ligação inegável do texto (composições) com
o contexto (política militarista).

2.4.

Figuras de linguagem

“Figuras de linguagem é uma forma de expressão que consiste no emprego de palavras
em sentido figurado, isto é, em um sentido diferente daquele em que convencionalmente
são empregadas.” (CEREJA, MAGALHÃES, 2009, p. 58).
Como muitos cantores e compositores tiveram as suas músicas vetadas, os mesmos
encontraram um modo de driblar a censura: o uso de figuras de linguagem. Com os recursos
linguísticos as mensagens tornam-se subliminares e os censores não identificavam as
canções de protesto.
Elaboramos o quadro a seguir para apresentar de forma sucinta a definição de cada
figura de linguagem presente nos textos analisados.
Quadro 1- Definição das figuras de linguagem presentes nas músicas
analisadas.
Comparação

Figura de linguagem

Metonímia
Antítese
Eufemismo
Ironia

Fonte: Os autores, 2014.
2.5.

Breve definição
É uma maneira explícita de comparar dois termos,
numa intermediação entre o sentido próprio e o
figurado.
Consiste na troca de um nome por outro com o
qual esteja em íntima relação por uma
circunstância, de modo que um implique o outro.
É a exposição de uma ideia através de conceitos ou
pensamentos opostos (confrontando-os ou
associando-os).
Consiste na suavização de uma expressão.
Consiste no uso de uma expressão, pela qual
dizemos o contrário do que pensamos, com
intenção sarcástica.

Outros recursos linguísticos

No período da ditadura, não foram utilizadas apenas figuras de linguagem para a
formação das canções. Outros recursos como a ambiguidade (palavras ou expressões que
em determinados contextos podem assumir duplicidade de sentido) e a intertextualidade
(referência explícita ou não a um ou mais texto anterior), também foram utilizados pelos
artistas, como mostram os exemplos abaixo.
“De muito gorda a porca já não anda”. Este trecho da música Cálice, de Chico Buarque,
apresenta ambiguidade, pois a frase se refere ao sistema ditatorial que estava tão ineficiente
que já não funcionava.
“Água mole em pedra dura tanto bate até que fura”. Este trecho da música Mosca na
Sopa, de Raul Seixas, apresenta intertextualidade, pois cita um provérbio, ou seja, cita outro
texto já existente.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após uma explanação à respeito dos subtemas abordados neste estudo, apresentaremos
nossas análises, que baseiam-se na construção de um quadro de aspectos qualitativos, e na
avaliação da música O bêbado e a equilibrista de Elis Regina.
3.1.

Análise das músicas

Para conduzir nossas análises traçamos o quadro abaixo que mostra de forma simples o
uso de figuras de linguagem e outros recursos linguísticos em algumas músicas escritas no
período da Ditadura Militar:
Quadro 2 – Músicas e seus respectivos recursos linguísticos.
Músicas

Comparação

Metonímia

Antítese

X

X

M.1- ALEGRIA,
ALEGRIA
M.2- APESAR
DE VOCÊ
M.3- CÁLICE
M.4- É
PROIBIDO,
PROIBIR
M.5- MOSCA
NA SOPA
M.6- O
BÊBADO E A
EQUILIBRISTA
M.7- PRA NÃO
DIZER QUE
NÃO FALEI
DAS FLORES

X

Eufemismo

Ironia
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Outros recursos
linguísticos
Intertextualidade,
ambiguidade
Ambiguidade
Intertextualidade,
ambiguidade
Ambiguidade

Intertextualidade,
ambiguidade
Prosopopéia,
ambiguidade
Ambiguidade

Fonte: Os autores, 2014.
Como podemos observar, o quadro acima mostra o uso de figuras de linguagem em
algumas das composições da época ditatorial, os recursos linguísticos que predominam são o
eufemismo, a ironia e a ambiguidade presente em praticamente todas as canções
analisadas.
No trecho “Quero cheirar fumaça de óleo diesel” da música Cálice, nota-se a
presença da ironia, pois a fumaça de óleo diesel era uma forma de tortura aplicada pelos
militares contra os opositores do regime.

3.2.

Análise da música O bêbado e a equilibrista (Elis Regina)

Caía a tarde feito um viaduto
E um bêbado trajando luto
Me lembrou Carlitos...
A lua
Tal qual a dona do bordel
Pedia a cada estrela fria
Um brilho de aluguel
E nuvens!
Lá no mata-borrão do céu
Chupavam manchas torturadas
Que sufoco!
Louco!
O bêbado com chapéu-coco
Fazia irreverências mil
Prá noite do Brasil.
Meu Brasil!...
Que sonha com a volta
Do irmão do Henfil.
Com tanta gente que partiu
Num rabo de foguete

Chora!
A nossa Pátria
Mãe gentil
Choram Marias
E Clarisses
No solo do Brasil...
Mas sei, que uma dor
Assim pungente
Não há de ser inutilmente
A esperança...
Dança na corda bamba
De sombrinha
E em cada passo
Dessa linha
Pode se machucar...
Asas!
A esperança equilibrista
Sabe que o show
De todo artista
Tem que continuar...

Esta canção, gravada em 1979, na voz da cantora Elis Regina, foi uma das músicas que se
fizeram presentes no período de repressão militar. Contendo, subliminarmente, a ideia de
sofrimento e ao mesmo tempo de esperança, popularizou-se como o hino da anistia. Os
bêbados, citados na letra representam os artistas que agiam de modo “impróprio”, pois iam
contra o regime militarista. Já o termo equilibrista, faz alusão ou equilíbrio necessário para
caminhar em uma suposta “corda-bamba”, a corda da censura, da repressão, na qual é
preciso muito cuidado para não se machucar.
O trecho “Caía a tarde feito um viaduto” refere-se a queda do viaduto Paulo de Frontin
na cidade do Rio de Janeiro em 1971, no auge da ditadura militar, fazendo assim uma
intertextualidade com este fato.
“Com tanta gente que fugiu num rabo de foguete”, pessoas que foram exiladas
obrigadas a sair do país. Marias e Clarisses eram as muitas mães e esposas que choravam

impossibilitadas de manter contato com os seus filhos e maridos expulsos do Brasil. Nestas
circunstâncias de coerção a esperança era algo importante, mas difícil de se ter.
“A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar”, por fim,
mesmo com todas as atrocidades cometidas pelos governantes era necessário manter-se de
pé para derrotá-los.
4. CONCLUSÃO
Concluímos com este trabalho que mediante o contexto de sofrimento, repressão e
censura, os cantores utilizam de artifícios linguísticos para não deixarem de expressar sua
opinião, que era comum a maioria dos brasileiros, seu sentimento de insatisfação com o
regime era expresso por meio de canções que mesmo criticando o governo, eram permitidas
na época, pois os militares não as viam como ameaças, pelo fato de não mostrarem críticas
diretas, mas sim, utilizando figuras de linguagem, que não eram percebidas pelos
governantes.
Foi por meio desse modo de escrita que cantores e compositores, conseguiram expor
suas canções sem, na maioria das vezes, serem exilados ou torturados pelos militares.
Mesmo a ditadura sendo um período triste e desesperador, os artistas da música brasileira
conseguem um modo de mostrar sua arte e seus sentimentos através de métodos
linguísticos que hoje são estudados e praticados cotidianamente.
Com este estudo também é possível perceber a importância do contexto no gênero
musical, pois é por meio deste que a população, partilhando de muita indignação, consegue
compreender o que os cantores queriam dizer com suas canções.
É por meio da música e do conhecimento linguístico que os artistas mostram sua opinião,
mesmo sofrendo ameaças constantes, não fecham os olhos para a realidade que os rodeia,
aperfeiçoando sua arte para que nem armas, torturas ou exílios os privassem de mostrar a
realidade de um regime autoritário e ditatorial.
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RESUMO
O presente artigo objetiva apresentar um projeto em
relação à prática leitora, lançado em ambiente escolar
por alguns integrantes do segundo ano do Ensino
Médio. O espaço onde aconteceu tal experiência é o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte, Campus Macau. Esse
projeto, intitulado de Clube do Livro, reúne tanto os
discentes como a comunidade escolar no propósito
de desenvolver o hábito e o gosto pela leitura. Dentre
suas socializações, estão as publicações da literatura

contemporânea, de diferentes autorias. Para cumprir
a proposta ora apresentada, este estudo alia-se ao
campo da Linguística Aplicada, de natureza
qualitativo-interpretativista,
como
um
dos
componentes metodológicos desta investigação, e na
concepção bakhtiniana de linguagem. A análise
representa uma atividade possível e estimulante de
leitura na esfera escolar e mostra o envolvimento de
discentes para subsidiar o beneficiamento da
coletividade acadêmica.

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem, Práticas discursivas, Leitura, Escrita, Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa.

BOOK CLUB AT IFRN/CAMPUS MACAU: STUDENT STRATEGY TO DEVELOP
THE HABIT AND TASTE FOR LITERARY READING AT SCHOOL
ABSTRACT
The current article aims at presenting a project
concerning the reading practice, launched in an
academic environment by a group of high school
sophomores. The space where such experience took
place is the Federal Institute of Education, Science and
Technology of Rio Grande do Norte, Campus Macau.
This project, called Book Club, encompasses both
students and local community with the purpose of
developing the habit and taste for reading. Amongst the
socializations
are
contemporary
literature
publications, from different authorships. In order to

fulfill the proposal here presented, this study aligns with
the field of Applied Linguistics, of a qualitativeinterpretive nature as a methodological piece of its
investigation, and Bakhtin’s conception of language. The
analysis portraits the importance of activities such as
this to motivate the reading at school and the practice
of planned tasks for students to endow researches in
school environment, as a benefit for the academic
collectivity.

KEY-WORDS: Language, Discursive Practices, Reading, Writing, Portuguese Teaching Methodology.

INTRODUÇÃO
Partindo da perspectiva de que muitas vezes os livros geram o desinteresse e afugentam o
jovem do mundo da leitura, um projeto escolar intitulado Clube do Livro, doravante CL, foi
lançado no dia 23 de fevereiro de 2012 por meio de uma iniciativa de alunos dos Cursos Técnicos
de Nível Médio em Química e em Recursos Pesqueiros na forma integrada, modalidade
presencial, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN),
Campus Macau, sob a orientação, na época, da professora de Língua Portuguesa do Ensino
Médio, Rosa Maria da Silva Medeiros. Atualmente, estimular a continuidade do CL é fomentar o
gosto pela leitura além de articular o ensino, a pesquisa e a extensão nesse Campus.
Do início do Clube até os dias atuais, por meio de planejamento prévio, mais de vinte
obras foram socializadas e apresentadas à comunidade escolar nas temáticas de interesse da
juventude, tais como: o romance, o terror, a ação e a aventura. Os participantes do Clube podem,
além de indicar os livros, emprestá-los aos demais ouvintes.

Figura 1 – Reunião do Clube do Livro
Assim, a presente pesquisa insere-se no campo da Linguística Aplicada, de caráter
interpretativista, em que o foco está no processo do uso da linguagem (MOITA LOPES, 1996).
Em sintonia com esse ponto de vista, ancoramo-nos na concepção bakhtiniana quando
entende a linguagem como representação do pensamento, como acontecimento, como algo
concreto, no âmbito do evento singular, diante de sujeitos posicionados em uma determinada
situação enunciativa e com valores sociais imbricados no contexto (BAKHTIN, 2010).
É interessante salientar que o despertar pela leitura não deve necessariamente se
constituir como algo formal e inerente à grade de conteúdos da disciplina de Língua Portuguesa,
mas partir das vivências de cada leitor, dialogando com gostos individuais e expectativas de

leitura diversificadas. Introduzir o hábito de ler bem como de conhecer mais a fundo o riquíssimo
universo da literatura é algo que deve sempre estar em pauta nas discussões acerca do Ensino de
Línguas.
Em relação do estudo de Literatura e da fruição do texto no ato da leitura, vale remeter às
concepções de Perrone-Moisés (2008) quando a autora tece algumas considerações relevantes a
esse respeito e sintetiza o pensamento de vários teóricos modernos para responder ao
questionamento fundamental sobre por que se deve ler e estudar literatura. Assim, escreve:
a literatura é um instrumento de conhecimento do outro e de autoconhecimento;
porque a ficção, ao mesmo tempo em que ilumina a realidade, mostra que outras
realidades são possíveis, libertando o leitor do seu contexto estreito e
desenvolvendo a capacidade de imaginar, que é uma necessidade humana e pode
gerar transformações históricas; porque a poesia capta níveis de percepção e de
fruição da realidade que outros tipos de texto não alcançam (PERRONE-MOISÉS,
2008, p. 18).

O hábito de ler literatura, portanto, além de ser uma experiência subjetiva, deve ser
concebido também como uma atividade de libertação, a qual proporciona a criação, estimula a
sensibilidade e aguça o senso crítico do leitor. Nessa ideia, é importante levar em consideração
os horizontes de recepção quando se pensa em um projeto de leitura na escola, pois as
estratégias precisam ser mediatizadas a partir das vivências e do conhecimento prévio do público
leitor, conseguindo, dessa maneira, estabelecer um vínculo afetivo e profícuo entre as
experiências vividas e o universo da palavra escrita.
Esta pesquisa, pois, tem o objetivo de apresentar um projeto escolar que vem criando
novas expectativas entre os jovens diante da prática leitora e gerando resultados perceptíveis em
relação à proficiência em leitura e em produção textual nesse período de vigência.
MATERIAIS E MÉTODOS
Neste artigo, com o objetivo de construir dados, dez questionários foram enviados, no
mês de abril de 2014, por correio eletrônico (e-mail), aos discentes que participaram de algum
encontro do CL. Desse universo, apenas sete questionários foram respondidos. Esse número
reduzido de questionários deve-se ao fato de a internet não estar de fácil acesso a maioria dos
discentes atualmente; de os questionários terem sido enviados em um período de férias; de a
produtor(a) do artigo não ter acesso aos dados de todos os alunos participantes do CL. Dessa
forma, tal construção dos dados está diretamente relacionada à participação de pelo menos uma
vez em alguma atividade literária do CL.
Vale salientar que os discentes do IFRN/Campus Macau respondentes do questionário ora
proposto são mulheres em uma faixa etária de 14 a 16 anos; embora isso não tenha sido
considerado relevante para os objetivos desta pesquisa.
As cinco questões elaboradas foram: 1. O Clube do Livro (CL) no IFRN/Campus Macau
foi/é importante para você? Por quê? Detalhe; 2. Quantas vezes você frequentou o CL de 2012 a
2014?; 3. De qual encontro e livro você mais gostou. Por quê?; 4. Qual a influência do CL para sua
vida como leitor?; 5. Você leu algum livro indicado pelo CL? Qual? Gostou?.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Partindo da metáfora que “a escola virou uma grande feira de trocas literárias”, vejamos o
que dizem os enunciados produzidos pelos discentes participantes do CL a partir da primeira
pergunta: “O Clube do Livro no IFRN/Campus Macau é importante para você? Por quê? Detalhe”.
Ressalvamos que nos limitaremos, neste artigo, apenas a uma questão, e nos deteremos
às questões discursivas, e não relativas à língua padrão.
DISCENTE 1: O considero importante, por fazer parte de outro Clube, que possui
quase os mesmos objetivos, serve como exemplo de um projeto que deu e
continua dando certo. É o referencial que penso para o que tenho no meu
Campus.
DISCENTE 2: Apesar de não ter frequentado muitas vezes, o clube do livro foi sim
muito importante para mim. Pois aumentou ainda mais o meu gosto por livros,
além de me apresentar novas obras e permitir debater e apresentar obras já
conhecidas e lidas por mim. Considero um dos melhores projetos do Campus
devido ao incentivo da leitura.
DISCENTE 3: Não, não é importante, mas é um encontro muito legal e divertido.
DISCENTE 4: É importante sim. Acredito que me incentivou a ler e a me sentir a
vontade para falar sobre os temas que me deparo nos livros. Isso me ajudou
muito a descobrir meu prazer em ler.
DISCENTE 5: Sim, porque é um ótimo meio de incentivo para os alunos em
relação a leitura.
DISCENTE 6: Sim, porque através do CL há a propagação da vontade de ler, já
que a gente vive em uma época que as pessoas não leem muito, então ele entra
nesse contexto apresentando novos títulos pra dar mais vontade de ler aos
jovens (:
DISCENTE 7: Sim e muito! O clube do livro proporcionou/proporciona o
crescimento dos leitores no campus, além de sempre mostrar estilos diferentes
de leituras. A didática do clube do livro também é importante para os todos
participantes, pois se torna envolvente o gosto pela leitura.

Inicialmente, percebemos que a maioria dos enunciados confirma a significância do CL na
vida acadêmica dos discentes que dele participam. Em razão disso, podemos dividir os sete
enunciados em dois grupos: um que considera o trabalho do CL importante; o outro que não
considera.
Os enunciados dos discentes 1, 2, 4, 5, 6 e 7 remetem a um mesmo entendimento: o CL é
um “movimento” importante e incentivador da leitura na escola. A seguir, temos seis exemplos,
que comprovam esse pensamento: “O considero importante [...] serve como exemplo de um projeto
que deu e continua dando certo. É o referencial que penso para o que tenho no meu Campus”
(discente 1); “o clube do livro foi sim muito importante para mim. Pois aumentou ainda mais o meu gosto
por livros, além de me apresentar novas obras e permitir debater e apresentar obras já conhecidas e lidas
por mim. Considero um dos melhores projetos do Campus devido ao incentivo da leitura” (discente 2); “É
importante sim. Acredito que me incentivou a ler e a me sentir a vontade para falar sobre os temas que
me deparo nos livros. Isso me ajudou muito a descobrir meu prazer em ler” (discente 4); “é um ótimo
meio de incentivo para os alunos em relação a leitura” (discente 5); “através do CL há a propagação da

vontade de ler” (discente 6); “O clube do livro proporcionou/proporciona o crescimento dos leitores no
campus, além de sempre mostrar estilos diferentes de leituras. A didática do clube do livro também é
importante para os todos participantes, pois se torna envolvente o gosto pela leitura” (discente 7).

Sobre o enunciado 6 (ver p. 4), percebemos uma estratégia iconográfica, acrescentada ao
discurso, que se distingue dos demais enunciados produzidos. Também, apresenta uma
preocupação importante em relação à prática leitora dos jovens, como podemos ver no
fragmento: “já que a gente vive em uma época que as pessoas não leem muito, então ele entra nesse
contexto apresentando novos títulos pra dar mais vontade de ler aos jovens”. É importante frisar que o
enunciado em questão trata de temas relevantes na conjuntura atual da nossa sociedade, como
o desinteresse pelo hábito de ler enquanto hobby ou atividade construtiva e concomitantemente
divertida bem como a importância da leitura para a juventude, na qual o emissor do enunciado
se inclui.
Sobre o ato da fruição do texto, a ideia de sugerir leituras e experiências literárias
representa uma prática que precisa ser contextualizada, considerando o universo do leitor, suas
experiências de vida, seus gostos pessoais, entre outros. Percebemos à luz de Geraldi (2003,
p. 98) que “o respeito pelos passos e pela caminhada do aluno enquanto leitor (que se faz pelas
suas leituras, como nos fazemos leitores por nossas leituras) é essencial. Nessa caminhada, é
importante considerar que o enredo enreda o leitor”.
Pensando, pois, no prisma da percepção, cabe considerar que a atividade de leitura do
texto literário não pode significar algo obrigatório e burocrático nos conteúdos escolares, pois tal
perspectiva poderia castrar o gosto espontâneo pela leitura e afastar ainda mais o público jovem
do universo das letras.
É importante esclarecer que não estamos dizendo com isso que a leitura do livro clássico
não deve ser estimulada na escola. Pelo contrário, é imprescindível e necessário que se construa
um amadurecimento leitor para que os clássicos – pelo seu grau naturalmente mais avançado de
complexidade estético-linguística – não representem uma barreira intransponível, travando o
gosto pessoal por essas leituras. Assim, o CL parte da perspectiva de que as leituras socializadas
devem partir da vontade própria dos discentes e da relevância do significado que as obras
literárias assumem na vida do leitor, recém inserido no paradigma das discussões literárias.
Em contrapartida aos enunciados 1, 2, 4, 5, 6 e 7, no enunciado do discente 3, vemos a
discordância em relação à importância do CL, embora afirmasse na questão que o CL “é um
encontro muito legal e divertido”. Dessa relação, podemos trazer à tona o tema da refração, em
que os vários pontos de vista sobre o mundo, as pessoas e as coisas são evidentes
(BAKHTIN, 2002).
Ainda, na concepção bakhtiniana, a linguagem vai além das relações que se estabelecem
nos limites da língua. De forma condensada, a ideia parte de que todo fato de significação:
é resultado de um trabalho social, realizado por sujeitos ativos no processo de
interação/troca/comunicação verbal, fazendo emergir signos portadores de
valores sociais, definidos a partir do horizonte social de sua época e pelas formas
das relações sociais nas quais se constroem (OLIVEIRA, 2005, p. 136).

Também em outra leitura bakhtiniana, ancorados na concepção de sujeito, esse ser de
linguagem não se dilui no outro, e o conhecimento que se tem dele só pode ser dialógico

(BAKHTIN, 2010). Dessa forma, o enunciado 3 representa que algo não é absoluto, e sim um
encontro dialógico do exterior e do interior, das relações inter e intrasubjetivas (BAKHTIN, 2009).
Portanto, no referido enunciado, o sujeito não menciona, por meio do discurso, que o CL é
importante para sua vida acadêmica, para a esfera escolar; somente que é “um encontro muito
legal e divertido”.
CONCLUSÃO
Há mais de dois anos de atividades e com o trabalho em andamento, o Clube do Livro do
Campus Macau está sempre em busca de novos e contínuos leitores, no intuito desses colocarem
em prática um exercício motivado à descoberta, ao aprendizado e à troca de experiências. E algo
muito importante não pode ser deixado em segundo plano, essa iniciativa partiu dos próprios
discentes do IFRN.
Esta pesquisa demonstrou que a maioria dos discentes entrevistados e participantes do CL
considerou importante as atividades desenvolvidas pelo Clube em relação à leitura
sobremaneira. Ademais, a concepção de leitura é um processo, pois, dentre muitas vertentes, ela
pode levar o aluno a vários entendimentos a partir do texto e instituir no ambiente escolar uma
prática benéfica para a coletividade acadêmica.
Sobre o ato de ler, compreendemos que deve ser, primeiramente, um ato público;
tornando-se um meio de interação e de partilha. Inclusive, aprender a respeitar os diferentes
gostos literários, pois nem sempre a temática trabalhada no evento do CL agradava a
determinado grupo de pessoas, mas muitos discentes permitiram-se passar pela experiência.
Assim, é válido afirmar que o CL sugere algumas leituras e intermedeia momentos
produtivos e prazerosos além de representar uma importante ferramenta para consubstanciar as
atividades de produção textual além da sala de aula, contribuindo, dessa forma, para que
aumente o público leitor na esfera escolar, e o aluno perceba a importância prática da leitura em
sua vida. Nesse contexto, o CL se apresenta como uma oportunidade bastante frutífera no que
diz respeito à prática de incentivar o hábito de ler além da sala de aula, pois é um espaço
espontâneo para compartilhar experiências e dividir universos a partir das leituras realizadas.
Com tudo isso, tal circuito literário está sendo de grande significância para o Ensino de
Língua Portuguesa no que compete à leitura e à produção textual no IFRN/Campus Macau além
dos próprios discentes entenderem que sua participação no processo educacional deve ser de
maneira ativa, ajudando a entender parte do processo social em que estão inseridos.
AGRADECIMENTOS
Aos professores de Língua Portuguesa do IFRN/Campus Macau, especialmente, por
incentivarem as ações do Clube do Livro desde as primeiras investidas.
Aos gestores do IFRN/Campus Macau, por incentivarem o Clube do Livro.
Aos participantes do Clube do Livro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. Tradução de P. Bezerra. 5. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2010.
______. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. Tradução de A. F. Bernardini.
5. ed. São Paulo: Hucitec, 2002.
BAKHTIN, M.; VOLOCHINOV, V.N. Marxismo e filosofia da linguagem. Trad. Michel Lahud; Yara
Frateschi Vieira. 7. ed. São Paulo: Hucitec, 2009.
GERALDI, J. W. (org.). O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 2003.
MOITA LOPES, L. P. Oficina de Linguística Aplicada: a natureza social e educacional dos processos
de ensino/aprendizagem de línguas. Campinas: Mercado de Letras, 1996.
OLIVEIRA, M. B. F. de. Contribuições do Círculo de Bakhtin ao Ensino da Língua Materna. Revista
do GELNE (UFC), Fortaleza, v. 4, n. 1 e 2, 2005. p. 135-139. Disponível em:
<http://www.gelne.ufc.br/revista_ano4_no1_31.pdf>. Acesso em: 27 maio 2014.
PERRONE-MOISÉS, L. O ensino da literatura. In: NITRINI, S. (org.). Literaturas, artes, saberes. São
Paulo: Aderaldo & Rothschild: ABRALIC, 2008, p. 13-22.

MÚLTIPLOS LETRAMENTOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
2;

3

4

5

J. R. L. Batista Jr (PQ)¹ ; W. S. Batista (IC) ; D. Tamaê (PQ) ; J. Y. da S. Carvalho (IC) ; J. J. da S. Xavier Neto (IC)
1
2
3
4
Universidade Federal do Piauí (UFPI); Instituto Federal do Piauí (IFPI); Universidade de Brasília (UnB);
5
Colégio Técnico de Floriano (CTF); Unidade Escolar Fauzer Bucar (UEFB) e-mail: ribasninja@gmail.com

RESUMO

As propostas de utilização de jornal, revista e internet e,
mais recentemente, das redes sociais na escola são mais
comumente organizadas como propostas de atividade
de leitura, não alcançando, em sua maioria, as atividades de produção de textos. De igual forma, os textos da
esfera midiática escolhidos são tratados mais como
objetos de ensino do que como ferramenta de interação
sociodiscursiva. Nesse sentido, objetivamos, neste trabalho, investigar os múltiplos letramentos a partir de
diferentes veículos, como o uso da internet e suas ferramentas, as redes sociais e a Rádio Escolar, tomando-os
como recursos para o desenvolvimento das práticas de
leitura e escrita (letramento). A pesquisa empírica foi
realizada com alunos de duas escolas de ensino médio
profissionalizante da rede federal, localizadas no município de Floriano/PI, no período de agosto/2012 a fevereiro/2014. Ao todo, contamos com a participação de

650 alunos do 1º ao 4º anos de cinco cursos técnicos. Os
dados foram produzidos a partir de observações, notas
de campo e, principalmente, questionários com perguntas abertas e fechadas, respondidos livremente pelos
alunos. Os resultados apontam para o constante e progressivo uso da internet entre os jovens, numa média de
2 horas/dia, com destaque para o acesso em casa ou via
celulares. Além disso, a rede social mais utilizada é o
Facebook por conta dos recursos, mas observamos o
crescente uso do WhatsApp. A grande maioria dos alunos gosta de ler, mas a média de livros lidos ainda é
baixa, bem como o hábito de frequentar a biblioteca é
mediano. Isso indica que o letramento digital é o predominante, em função das habilidades dos alunos com
as tecnologias digitais, cada vez mais presente no cotidiano.

PALAVRAS-CHAVE: letramento, tecnologias digitais, educação profissional e tecnológica.

ABSTRACT

MULTIPLE LITERACIES IN PROFESSIONAL EDUCATION AND TECHNOLOGY

Proposals for use of newspaper, magazine and internet
and more recently social networks in school are most
commonly organized as proposed reading activity, not
reaching, in most cases, the production activities of
texts. Similarly, the texts of selected media sphere are
treated more as objects than as teaching sociodiscursiva
interaction tool. Accordingly, we aimed in this work to
investigate the multiple literacies from different vehicles, such as the use of the internet and its tools, social
networks and Radio School, taking them as resources for
the development of practices of reading and writing
(literacy). The empirical research was conducted with
students from two schools of vocational high school of
the federal system, located in the city of Floriano/PI,
between August/2012 to fevereiro/2014. Altogether, we

had the participation of 650 students from 1st to 4th
year five technical courses. Data were generated from
observations, field notes, and especially questionnaires
with open and closed questions answered by students
freely. The results point to the constant and progressive
internet use among young people, an average of 2 hours
/ day, with emphasis on access at home or via mobile.
Moreover, the most used social network is Facebook
because of resources, but noted the increasing use of
WhatsApp. The vast majority of students enjoy reading,
but the average of books read is still low, and the habit
of frequenting the library is average. This indicates that
digital literacy is prevalent, depending on the abilities of
students with digital technologies, increasingly present
in everyday life.

KEY-WORDS: literacy, digital technologies, professional education and technology.

MÚLTIPLOS LETRAMENTOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INTRODUÇÃO
Com a informatização dos meios de comunicação, observamos o aumento significativo do
número de gêneros discursivos existentes. Gêneros discursivos são formas mais ou menos estáveis de escrita, cujo uso é específico em determinados contextos, fazendo com que a atividade
seja, de certa forma, disciplinada pelos gêneros escritos. Um exemplo de gênero é a receita médica ou a nota fiscal. Os novos gêneros surgem a partir da transformação de gêneros já usuais. A
partir da carta, do bilhete e do memorando, com o advento do computador, vimos nascer e-mail,
e assim por diante. (XAVIER e MARCUSCHI, 2005).
Atualmente, a necessidade de maior interação entre pessoas que trabalham mais e em um
ritmo cada vez mais acelerado, aliada ao computador e à internet, fez emergir ambientes virtuais
denominados redes sociais (Orkut, Facebook, Twitter, MySpace) que permitem aos usuários da
internet vivenciar as mais diversas relações para além das suas comunidades locais. E mais, contrariando a separação espacial, essas redes apresentam como característica principal a interatividade em tempo real (XAVIER, 2011).
Pensando nas mudanças ocorridas a partir do advento da internet, temos observado que,
em sala de aula, tem ocorrido um movimento contrário em relação à escrita: o distanciamento
dos alunos quando pensamos nos modelos de leitura e escrita tradicionalmente tidos como escolares.
Dessa forma, a inserção das novas tecnologias no processo ensino-aprendizagem, na produção, reprodução e ressignificação de saberes, configura como um importante problema científico do nosso tempo, cuja compreensão pode implicar diretamente na melhoria dos processos
educativos escolares no Ensino Médio. Assim, neste trabalho, busca-se investigar os múltiplos
letramentos a partir do uso da internet e suas ferramentas, redes sociais e da Rádio Escolar como
recursos de desenvolvimento das práticas de leitura e escrita (letramento) de alunos da educação
profissional e tecnológica da cidade de Floriano.
LEITURA, ESCRITA E MÚLTIPLOS LETRAMENTOS
A leitura é imprescindível para a formação dos cidadãos e não deve ser limitada apenas a
um gênero textual, mas deve abranger gêneros diversificados, o que proporcionará mais
conhecimentos e ajudará na formação do cidadão crítico, por essa razão deve-se incentivá-la fora
e, principalmente, dentro dos espaços escolares.
A prática de leitura não se limita apenas a textos escritos, todavia, a escuta de textos orais
também não deixa de ser uma forma de leitura. A escuta deve ser incentivada nas escolas para
familiarizar os alunos com as estruturas de um texto oral, bem como para que os mesmos
possam desenvolver a habilidade da oralização, tornando-se capazes da construção de textos
orais mais bem elaborados. Ler não se limita apenas a reproduzir as palavras, mas sim entender o
que está sendo dito, fazendo inferências, elaborando hipóteses e associando-as ao mundo real
(TERRA, 2014, p. 58-59).
Nesse sentido, as instituições de ensino devem preocupar-se em formar leitores críticos.

Para isso, uma das sugestões seria desenvolver exercícios que realmente façam os discentes
entenderem o que está sendo lido e, em seguida a produção textual para avaliarem a capacidade
e habilidade na escrita dos mesmos.
Ao adentrar em uma atividade letrada, o contexto oferece formas de compreender e
realizar por meio da escrita, que fazem com que o leitor atue significativamente. Além do
contexto, em que o leitor percebe a intencionalidade do texto, a leitura requerdo leitor a
ativação de seus conhecimentos prévios (engajamento) para compreender melhor o texto por
meio de suas inferências. Essa capacidade de inferir requer, por outro lado, outros
conhecimentos, dentre eles, podemos citar o conhecimento textual, que se refere à organização
do texto, por exemplo: bula, receita, ou seja, o gênero. Além disso, temos o conhecimento
linguístico, que se refere à noção de construção das frases. Temos ainda, o conhecimento
enciclopédico, que é adquirido pela experiência de vida.. Dentro desse contexto Koch e Elias
(2006, p. 21) concluem que “a leitura e a produção de sentidos são atividades orientadas por
nossa bagagem sociocognitiva: conhecimento da língua e das coisas do mundo”.
Dessa forma, a leitura e escrita fazem parte da formação dos cidadãos e devem ser
incentivadas constantemente, pois precisamos delas para comunicarmos, tanto quanto para
agirmos (escrevendo ou falando). Logo, a ação de produzir um gênero discursivo pode ser
entendida como o adentramento a um padrão de comunicação,próprio de uma prática
específica, utilizado de acordo com a especificidade da ocasião e dos papéis vivenciados,presente
em todo e qualquer tipo de interação.
Dentro desse ponto de vista, CAVALCANTE (2012, p. 44) afirma:
“Gênero discursivo são padrões sociocomunicativos que se manifestam por meio
de textos de acordo com necessidades enunciativas específicas. Trata-se de
artefatos constituídos sociocognitivamente para atenderem aos objetivos de
situações sociais diversas”

Em toda interação utiliza-se um gênero discursivo, em que o mesmo é acionado
emconformidade com a necessidade e o ambiente. Por exemplo, se formos fazer algumas
anotações de uma reunião utilizaríamos uma ata, se formos solicitar algo à determinado órgão
público, utilizaríamos um requerimento ou um ofício. Por isso, o propósito da comunicação é
imprescindível para a descrição de um gênero, que surge para atender uma determinada
necessidade.
Os gêneros do discurso obedecem a formas gerais estabilizadas quanto às suas
estruturadas composicionais, mas não são rígidas, podendo portanto, sofrer mudanças,
conforme o contexto. Por exemplo, a carta pessoal apresenta diversos conteúdos, entretanto sua
estrutura vem sofrendo mudanças em virtude das tecnologias digitais.
Os múltiplos letramentos (digital, radiofônico, midiático, educacional dentre outros) estão
presentes intensamente na vida da população, porém os letramentos inerentes às práticas externas à escola são pouco explorados no âmbito escolar (SOUZA, CORTI E MENDONÇA, 2012;
BALTAR, 2012; ROJO, 2013; BUNZEN E MENDONÇA, 2013). O letramento consiste na capacidade
de uma pessoa em participar e agir nas atividades e ações letradas que ocorrem em diversos contextos situados em sociedade, acumulando para o respectivo “empoderamento” resultante dessa
capacidade de agir.

Para Barton (2006), letramento não é um comportamento restrito à leitura e à escrita realizadas na escola, mas um conjunto de práticas construídas na vida diária em que há o acesso aos
conhecimentos e informações, escritas ou não, de uma determinada cultura (BALTAR, 2012). Assim, em razão da inserção da tecnologia na vida dos jovens, percebemos a permeabilidade do
letramento digital no Ensino Médio Profissionalizante que segundo XAVIER (2011, p. 6) consiste
no
“domínio pelo indivíduo de funções e ações necessárias à utilização eficiente e
rápida de equipamentos dotados de tecnologia digital, tais como computadores
pessoais, telefones celulares, caixas-eletrônicos de banco, tocadores e
gravadores digitais, manuseio de filmadoras e afins. O letrado digital exige do
sujeito modos específicos de ler e escrever os códigos e sinais verbais e nãoverbais. Ele utiliza com facilidade os recursos expressivos como imagens,
desenhos, vídeos para interagir com outros sujeitos.”

Percebemos, a cada dia, que os jovens estão familiarizando-se com os dispositivos
tecnológicos digitais e passam boa parte do seu tempo conectados a eles. Esse contato com o
meio virtual está ocorrendo mais cedo e o grau do letramento digital progride de acordo com a
evolução do domínio dos equipamentos tecnológicos por parte dos usuários.
Muitos jovens passam horas e horas conectados à internet e suas ferramentas apenas por
entretenimento (bate-papo, postagem de fotos, ouvir músicas, assistir vídeos, jogar). As
instituições educacionais ainda não assimilaram aos seus métodos a possibilidade de utilização
dessas ferramentas para geração do conhecimento. Consequentemente, os alunos não são
estimulados pelas escolas, nas quais estão vinculadas, a utilizarem esse conhecimento digital
para desenvolverem, também, práticas educativas e trabalhos escolares.
Dessa forma, percebe-se a necessidade das escolas de investirem em equipamentos
tecnológicos para estimularem o aprendizado por parte dos alunos e fazer com que eles utilizem
as suas habilidades com esses equipamentos como uma ferramenta para aprimorar as práticas
de leitura e escrita nas aulas e no cotidiano, tornando, assim, o aprendizado mais dinâmico,
flexível e prazeroso. Isso melhoraria significativamente o desempenho dos discentes já que eles
estariam aprendendo através de uma ferramenta que eles manuseiam com facilidade.
Entretanto, para que isso aconteça, são necessários o apoio e governos recursos financeiros.
Além disso, a capacitação docente faz-se necessária para que todas essas questões sejam
incorporadas às práticas nas salas de aula.
Dependendo do contexto de cada instituição, a integração entre tecnologia e ensino pode
ser construída à medida que for surgindo novos equipamentos digitais. Se as escolas pudessem
adquirir tais equipamentos e se houver professores capazes de utilizá-los eficientemente, o
ambiente escolar modernizar-se-ia, pelo menos em relação a tais usos. Com isso, o ensino
poderia tornar-se mais atrativo. Um exemplo seria a utilização de data shows, computadores,
tablets, notebooks, e até mesmo de redes sociais nas escolas, com ganhos significativos para a
construção de pontes de saberes entre o conhecimento escolarizado e sua aplicação à realidade,
beneficiando alunos e sociedade por meio do incremento sociocognitivo e tecnológico que essas
ferramentas podem proporcionar. É válido salientar que o planejamento para a utilização dos
recursos tecnológicos depende do professor, e que as ferramentas por si mesmas não são

capazes de suprir a intermediação promovida pelos mestres.
Nesse sentido, presenciamos uma nova realidade social, na qual não basta ler e escrever,
mas sim saber responder às exigências de leitura e de escrita que a sociedade moderna nos faz a
todo o momento, bem como interagir com as novas formas de socialização, dentre elas a internet e as redes sociais. Consequentemente, todas essas transformações presentes na contemporaneidade, que surgem fora dos ambientes escolares, devem ser incorporadas às suas práticas de
modo a favorecer ainda mais o processo de ensino-aprendizagem(SETTON, 2010).

MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo situa-se no campo das abordagens qualitativas de investigação científica, considerando que estas consistem na escolha correta de métodos e teorias oportunos, no
reconhecimento e análise de diferentes perspectivas, nas reflexões dos pesquisadores a respeito
de sua pesquisa como parte do processo de construção do conhecimento, compreendendo análises de experiências de pessoas ou grupos, de interações e comunicações, de práticas sociais cotidianas, pessoais ou coletivas (ANGROSINO, 2009; FLICK, 2013).
A pesquisa empírica foi realizada com alunos/as de duas escolas de ensino médio profissionalizante da rede federal, localizadas no município de Floriano/PI, no período de agosto/2012 a
fevereiro/2014. Ao todo, contamos com a participação de 650 alunos/as do 1º ao 4º ano dos cursos técnicos de Agropecuária, Edificações, Eletromecânica, Informática e Meio-Ambiente.
Os dados foram produzidos a partir de observações, notas de campos e, principalmente,
questionários com perguntas abertas e fechadas, respondidos livremente pelos/as alunos/as. Os
questionários consistiram de questões relativas às práticas de leitura vivenciadas em espaços
escolares e não escolares, ao uso da internet e redes sociais, uso da biblioteca e, por fim, da rádio
escolar. A análise dos dados compreendeu uma análise descritiva e interpretativa dos resultados,
apresentados em forma de gráficos.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Inicialmente, observamos que nos questionários, 77% dos discentes afirmaram gostar de
ler, mas ainda uma quantidade significativa (23%) diz não apreciar e/ou não ter o hábito de ler
(conforme figura 01). A leitura, contudo, é instrumental, no sentido de que lemos placas, formulários, receitas, bulas, documentos diversos, legendas de filmes, etc. Assim, os/as alunos/as ao
pensarem em leitura, têm em mente a leitura de livros. Levando em consideração a leitura proposta em sala de aula, de cunho formal, que visa apenas uma atividade avaliativa, impacta na
percepção da atividade de leitura que os/as alunos/as deduzem. Em uma sociedade em que não
basta ler para decodificar, compreendemos que os docentes devem incentivar a leitura por meio
de projetos e/ou bibliotecas setoriais. Isso se faz necessário para que a média de livros, por exemplos, possa aumentar, visto que 25% afirmam que leem livros apenas 2 a 3 vezes por semana.
Vejamos o seguinte, eles estudam de segunda a sexta, durante a semana acessam Facebook,
Whatsapp, leem cardápios, livros, portanto é impossível que não haja leitura diária, pois em todas as esferas do cotidiano há textos, principalmente, escritos. Dessa forma, os alunos desconhe-

cem o real significado de leitura. Além disso, 45% afirmam frequentar a biblioteca apenas às vezes. A pouca procura pelo espaço da biblioteca deve-se, principalmente, ao fato do fácil acesso à
internet, por meio de celulares, tablets, computadores, portanto os participantes acreditam que
não é necessária a ida à biblioteca. É importante ressalvar que a opção pela internet leva a crer
no alto nível de confiabilidade que os discentes depositam nas informações veiculadas pela web,
que nem sempre correspondem à realidade, bem como que não compreendem a biblioteca como espaço privilegiado, dedicado às práticas de pesquias, enriquecedoras para a formação e
para a aquisição de conhecimentos ligados à investigação. Por outro lado, as bibliotecas, em sua
maioria, não contam com muitos livros voltados para o ensino médio e/ou técnico, mas para os
cursos de graduação oferecidos pelas duas instituições. Podendo ser a desatualização dos acervos um dos causadores do desinteresse por parte dos/as alunos/as.

Figura 01 – Você gosta de ler?

Figura 02 – Média de livros por ano

Quando questionados sobre o produto cultural preferido (ver figura 03), a maioria dos participantes gosta mais de filmes, por serem mais atrativos, dinâmicos, bem como por chamarem
mais atenção, pela facilidade de aquisição, diversidade de temas em relação aos demais produtos
culturais. Isso reflete na pouca quantidade de livros lidos. Em torno de 28% dos partícipes da
pesquisa optam por procurar informações sobre lançamentos dos produtos culturais através das
redes sociais. As pessoas procuram o máximo de facilidade possível para obterem as informações
desejadas, por isso vão direto à internet ou assistem pela TV, por isso os anúncios publicitários
(propagandas) são os gêneros mais utilizados, em média de 45%, pelos discentes para se manterem atualizados dos lançamentos de produtos culturais (conforme figura 04).

Figura 03 – Produtos culturais preferidos

Figura 04 - Gêneros textuais

Em relação à frequência de utilização semanal da internet, a grande maioria, 45% dos alunos a utiliza diariamente (ver figura 05). É perceptível a dependência das tecnologias digitais pelos discentes, eles acessam a internet geralmente para , acessar redes sociais, jogar aplicativos,
assistir vídeos, ouvir músicas, compartilhar publicações e para realizar pesquisas. Com a facilidade de acesso, 40% dos discentes dizem que utilizam a internet para fins escolares (ver figura 06).
Em detrimento do uso para o entretenimento, os/as alunos/as percebem o recurso da rede como
auxiliar na aquisição de conhecimentos escolarizados, facilitando, sobremodo a realização. Em
relação ao local de acesso mais frequente à internet, 49% afirmou acessar em casa. A aquisição
de computadores e o barateamento do acesso à rede tem facilitado o uso da internet nas residências e o declínio das lan houses como local habitual de acesso. Atualmente, apesar da possibilidade de obtenção de um computador pessoal, a grande maioria dos alunos já prefer acessar a
internet pelos celulares, isto está explícito no cotidiano, em grande parte pelo baixo custo e pelo
hábito de postagens que o aparelho permite. Pelos resultados da pesquisa, a rede social mais
utilizada pelos alunos ainda é o Facebook. Esse fenômeno deve-se ao fato de ser uma rede com
grande quantidade de recursos, como por exemplo: jogos, vídeos, músicas, compartilhamento de
publicações, postagem de fotos, conversa em tempo real, dentre outras funcionalidades.

Figura 05 – Frequência de acesso a internet

Figura 06 – Uso da internet

53% dos alunos afirma ouvir rádio, contra 47% que diz não ter esse hábito (ver figura 07). A
rádio vem sendo, paulatinamente, substituída pelas playlists, sequencias músicas disponíveis
para se ouvir online. As playlists têm a vantagem de não possuir propagandas, anúncios, bem
como pelo fato de estarem agrupadas por gênero, facilitando o acesso ao estilo de preferência
dos ouvintes. Como eles podem baixar facil e gratuitamente as músicas através da internet, não o
uso da rádio no cotidiano desses alunos se limita aos momentos em que a internet não está disponível. Assim, apenas 28% acessam o rádio algumas vezes e, provavelmente, por estudarem
dois turnos, escutam a rádio pela manhã, exatamente no horário que as rádios divulgam as novidades e os acontecimentos da cidade. A maioria dos estudantes que acessa as rádio online (webradios) e o fazem por meio de celulares. Com os recursos do aparelho, tornou-se desnecessário
ter um celular com rádio, tanto quanto inabitual a utilização de um aparelho de rádio tradicional.
Além disso, identificamos que uma pequena minoria (4%) dos estudantes da pesquisa faz parte
de uma equipe de rádio (conforme figura 08).

Figura 07 – Você costuma ouvir rádio?

Figura 08 – Equipe de rádio

As duas instituições federais, nas quais a pesquisa foi aplicada, possuem rádio escolar, mas
o interesse em participar por parte dos alunos é pouco, pois o serviço não é remunerado. A participação na rádio como locutores/as e redatores/as fornece, a despeito do pouco interesse dos/as
alunos/as oportunidade ímpar de adquirir habilidades orais e escritas, experiência, nível de leitura e dicção, com ganho expressivo de expressividade em ambientes públicos, além da construção
de pontes para práticas ligadas à mídia e ao jornalismo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apontam para o constante e progressivo uso da internet entre os jovens,
numa média de 2 horas/dia, com destaque para o acesso em casa ou via celulares. Além disso, a
rede social mais utilizada é o Facebook por conta dos recursos, mas observamos o crescente uso
do WhatsApp. A grande maioria dos alunos gosta de ler, mas a média de livros lidos ainda é baixa, bem como se mostra mediano o hábito de frequentar a biblioteca. O quadro indica que o le-

tramento digital é o predominante, em função das habilidades dos alunos com as tecnologias
digitais, cada vez mais presentes no cotidiano.
O estudo aponta para a diversidade de usos digitais, bem como para uma abertura dos jovens para práticas pedagógicas quanto combinadas às ferramentas digitais. Conclui-se pela presente investigação que houve uma mudança nos hábitos de leitura e escrita que justificam a inserção dessas novas práticas nos contextos pedagógicos e, principalmente, nas aulas de leitura e
escrita para promoção dos letramentos digitais. Entretanto, observamos que o uso da rádio tradicional tem sido substituído pelas webradios, cada vez mais presentes na vida dos alunos.
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RESUMO
Este artigo tem por objetivo mostrar o trabalho que foi
desenvolvido por acadêmicas do Curso de Licenciatura
em Letras – Espanhol e Literatura Hispânica do Instituto
Federal de Roraima através do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID com alunos do 9º
ano da Escola Estadual Dom José Nepote localizada na
cidade de Boa Vista-RR. O trabalho "Jornal na Escola: um
projeto inovador e interdisciplinar" visou ampliar de
forma significativa o universo de conhecimentos dos
estudantes da escola estadual, quanto à leitura, escrita e
oralidade, integrando diferentes disciplinas do currículo
escolar à disciplina de Língua Espanhola. Nesta
perspectiva, realizou-se o projeto com as seguintes
etapas: Sensibilização para a construção de um jornal
escolar, pesquisa bibliográfica com reflexões teóricas,

execução das atividades na prática, e por fim, Avaliação
das ações realizadas. Diante disso, esta investigação é de
cunho qualitativo, com contribuições teóricas de autores
como: Freneit (1974), Rudio (2010), Pavani (2002) e
outros. As ações deste projeto interdisciplinar
resultaram tanto em uma interação entre toda
comunidade escolar como em uma motivação prazerosa
que estimulou educadores e alunos na utilização do
jornal titulado DJN Sin Fronteras. Assim, percebeu-se
que o trabalho com o jornal de forma bem planejado,
proporcionou aos educandos diversas contribuições
como: conhecimento social e cultural, importância do
exercício da cidadania, estímulo à pesquisa e a
praticidade na escrita, na leitura e na oralidade nas aulas
da Língua Espanhola.

PALAVRAS-CHAVE: jornal escolar, interdisciplinar, língua espanhola e conhecimento.

NEWSPAPER IN SCHOOL: AN INNOVATIVE PROJECT AND INTERDISCIPLINARY
ABSTRACT

This article aims to show the work that has been
developed by academics the course to letters Spanish
and Hispanic Literature of the Federal Institute of
Roraima through the Program Institutional
Scholarship Introduction to Teaching- PIBID with
students from 9th grade State School Sun José
Nepote located in Boa Vista - RR. the work " School
newspaper : an innovative and interdisciplinary
project " aimed to dramatically expand the universe
of knowledge of students from state school , when
reading, writing and speaking skills, integrating
different disciplines of the curriculum to the discipline
of the Spanish Language. In this perspective, the
project was carried out with the following steps:
Awareness building a school newspaper, bibliographic
research with theoretical reflections, implementation

of activities in practice, and finally, evaluation of
actions taken. Therefore, this research is a qualitative
study with theoretical contributions of authors such
as: Freneit (1974), Rudio (2010), Pavani (2002) and
other PCNs. The actions of this interdisciplinary
project resulted in an interaction between whole
school community with pleasurable motivation that
encouraged educators and students on the use of
newspaper titled DJN Sin Fronteras. Thus, it was
realized that working with the newspaper wellplanned manner, provided several contributions to
the learners as social and cultural knowledge,
importance of citizenship, stimulating research and
practicality in writing, reading and speaking skills in
classes Spanish Language.

KEY-WORDS: school journal, interdisciplinary, spanish language and knowledge.

JORNAL NA ESCOLA: UM PROJETO INOVADOR E INTERDISCIPLINAR
INTRODUÇÃO
A escola de ensino regular vivencia hoje grandes avanços referentes à disponibilização de
programas educacionais desenvolvidos para melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem das
pessoas inseridas em contexto escolar. Dentre esses programas, tem-se o Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência- PIBID que visa incentivar a docência na educação básica. Como
fruto deste programa foi desenvolvido na escola estadual Dom José Nepote, localizada na cidade
de Boa Vista-RR, um projeto intitulado Jornal na escola: Um projeto inovador e interdisciplinar.
Esse projeto foi desenvolvido nos anos de 2012 e 2013 na referida escola com objetivo de
contribuir para o processo de ensino e aprendizagem junto à comunidade escolar. Essa atividade
interdisciplinar envolveu diversas áreas do conhecimento, sendo elas: ciências humanas, ciências
sociais, ciências exatas, Linguística e Literatura.
Figura 1 - Escola Estadual Dom José Nepote, sede do referido trabalho.

Fonte: Autoras do Projeto, 2012-2013.
A escola, no período da realização deste trabalho, atendia uma clientela de 513 alunos
divididos nos turnos matutino 6° e 7° anos e vespertino 8° e 9° anos do ensino fundamental
regular, sendo que, o nosso público alvo foram os alunos dos 9° anos do turno vespertino, além
disso, era frequentada não só por alunos do próprio bairro como de bairros adjacentes, com o
fator sócio – econômico e cultural bastante diversificado. Durante o desenvolvimento do
programa, percebemos que além do desinteresse por parte dos alunos nas aulas ministradas
pelos professores, inclusive nas aulas de Língua Espanhola, havia pouca interação entre alunoprofessor, sendo este um ponto que necessitava de intervenção.
Considerando que a interação é fundamental para o processo de aprendizagem, Hernández
(2013), corrobora a importância dessa relação, observa-se:
(...) está claro que ao não existir interação não tem como existir aprendizagem. A
interação deve se apresentar como um procedimento de cooperação entre professor e o
aluno para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra de forma adequada.
Interagir é uma atividade de cooperação discursiva, onde os interlocutores estão sempre

empenhados na produção, negociação e interpretação dos sentidos. O direcionamento
deste processo de cooperação dependerá das intenções e atitudes dos participantes
envolvidos. (Hernández, 2013: p. 100).

Isso nos mostra que a aprendizagem não acontece por si só e para que o aluno sinta que a
interação poderá ocorrer de ambos os lados se faz necessário a cooperação de todos os
envolvidos nesse processo em âmbito escolar.
Diante do exposto, este trabalho buscou responder a seguinte pergunta: Como trabalhar as
competências linguísticas nas aulas de Língua Espanhola através do jornal escolar
interdisciplinar? Com base neste questionamento, relacionamos as seguintes sub-perguntas: 1) O
jornal escolar serve como estratégia metodológica nas aulas de Língua Espanhola? 2) De que
forma os professores desenvolviam as competências linguísticas em sala de aula? 3) Como se dá
a interação entre professor e aluno nas aulas de Língua Espanhola? 4) Quais são as principais
dificuldades e desafios que o professor de Língua Espanhola enfrenta no processo de ensino e
aprendizagem? E 5) Como ocorre a interdisciplinaridade nas aulas de Língua Espanhola?
O presente trabalho visa ampliar de forma significativa o universo de conhecimentos dos
estudantes, quanto à leitura, a escrita e a oralidade, nas diferentes disciplinas do currículo, e
principalmente na disciplina da Língua Espanhola, tem a característica de oferecer um
assessoramento através do jornal pedagógico como apoio para que haja um resgate da
motivação, do interesse e da interação entre professor e aluno dentro do contexto escolar.
MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho "Jornal na Escola: Um Projeto Inovador e interdisciplinar" foi desenvolvido em
quatro etapas, em primeiro momento fizemos a sensibilização para a construção de um jornal
escolar, onde realizamos reuniões com professores, coordenadores e comunidade escolar com
apoio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID, apresentou-se à
proposta do projeto que abrange quase todas as disciplinas em especial a disciplina de Língua
Espanhola, seguindo o que propõe Freneit (1974, p. 63), “usando o jornal, colocamos a nossa
pedagogia à medida e ao ritmo dos alunos e restabelecemos os laços afetivos: crianças, escola,
pais, meio ambiente, cuja ruptura é tão sensível [...]”.
Figura 2 - Reunião com professores e alunos.

Fonte: Autoras da pesquisa, 2012-2013.

Rudio (2010) afirma que o método determina os caminhos a serem percorridos no
desenvolvimento da pesquisa. Torna-se possível a orientação do pesquisador acerca das ações no
decorrer da pesquisa para se atingir determinado objetivo. Dessa forma, o projeto é de cunho
qualitativo, com realizações de ações pedagógicas como: reuniões, pesquisas, organização de
pauta, discussões, elaboração e correção de textos, diagramação, tradução e divulgação.
Alguns pesquisadores referem-se à pesquisa qualitativa como sendo aquela que evita
trabalhar com números, buscando as interpretações sociais. De acordo com Miles & Hubeman
(1994) a utilização da pesquisa qualitativa, além de oferecer descrições ricas sobre uma realidade
específica, ajuda o pesquisador a superar concepções iniciais e a gerar ou revisar as estruturas
teóricas adotadas anteriormente, oferecendo base para descrições e explicações muito ricas de
contextos específicos.
A pesquisa qualitativa ajuda o pesquisador a ir além de concepções iniciais e a gerar ou
revisar estruturas teóricas, não se delimita somente nas respostas diretas e sim no entendimento
de forma ampla concordando com a realidade dos envolvidos na pesquisa. b
Em concordância ao tipo de pesquisa selecionada, realizaram-se pesquisas bibliográficas
com reflexões teóricas e contribuições de autores como Freneit (1974), Rudio (2010), Pavani
(2002) e outros.
O jornal escolar interdisciplinar oportunizou aos professores e alunos uma leitura vasta de
gêneros textuais, incentivando-os a desenvolverem as competências linguísticas. Tal evidência vai
de acordo com a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) que incentiva o trabalho
nas escolas com os gêneros discursivos, textos indicados para o trabalho com a oralidade, a
leitura e a escrita. Os PCNs evidenciam que:
O aluno amplie o domínio ativo do discurso nas diversas situações comunicativas, sobre
tudo nas instâncias públicas de uso da linguagem, de modo a possibilitar sua inserção
efetiva no mundo da escrita [e oral], ampliando suas possibilidades de participação social
no exercício da cidadania. (PCNs, 1997: p. 32).

Esta proposta destaca que o aluno, através da leitura poderá ter uma visão crítica e
participativa no ambiente social como cidadão consciente e responsável das suas atitudes na
sociedade em que vive, contribuindo para a superação de suas múltiplas necessidades.
Seguindo essa mesma linha de pensamento, Pavani (2002) evidencia que, se o objetivo da
escola é formar cidadãos livres, autônomos e responsáveis, então a introdução dos meios de
comunicação é o elemento essencial para atingir essa meta. Mas, para isso, não basta apenas ler,
é preciso dominar o que esta lendo, tendo uma atitude crítica diante das mensagens recebidas.
Para a autora, é essencial conduzir o indivíduo para que ele possa entender a sua importância
dentro da estrutura social em que vive e assuma conscientemente sua responsabilidade.
Assim, explorar a leitura através dos gêneros jornalísticos possibilita o favorecimento à
concepção e interpretação da realidade dos indivíduos.
Após o levantamento dos dados, partiu-se para execução das atividades, iniciando a
construção do jornal interdisciplinar, buscaram-se assuntos das diversas disciplinas que
incentivassem a leitura. Corroborando a concepção de Pavani (2002), que evidencia que o jornal
não se ajusta apenas às aulas de Língua portuguesa, mas a todas as disciplinas e a todas as séries.

Este recurso propicia ao aluno vivenciar situações de conhecimento, expressar-se
livremente, interagir melhor em equipes, observar, perguntar, discutir hipóteses e tirar
conclusões sobre uma diversidade de assuntos que estão presentes nas diferentes ciências
sociais e humanas, dessa forma os alunos puderam ir além do seu contanto escolar, conhecendo
um novo mundo onde suas opiniões foram expressas livremente.
O processo de avaliação das ações realizadas foi continuo no decorrer das atividades e
elaboração do projeto, pois a participação dos envolvidos no projeto foi essencial para aquisição
e ampliação de conhecimentos nas diversas áreas.
Os alunos dos 9° anos ficaram encarregados de buscarem notícias, fotos, fatos, entrevistas
e histórias que estavam circulando na escola, outro mecanismo utilizado para enriquecer o jornal
foram os debates feitos em sala de aula entre as próprias turmas com os seguintes temas:
violência, reciclagem, meio ambiente, drogas, aborto e outros.
A turma foi dividida em dois grupos, sendo que um grupo era a favor e outro contra,
ambos tinham que defender os temas apresentados, no momento do debate as perguntas
surgiam e alguns alunos aproveitaram e tiravam suas dúvidas quanto ao assunto abordado,
enquanto isso os alunos que ficaram responsáveis pelas entrevistas gravavam todos os debates
em áudio para fazerem as transcrições e depois passarem para os outros colegas que ficaram
responsáveis pela tradução para a Língua Espanhola junto com os professores, após esses passos
fazíamos todas as correções necessárias e organizávamos todos os materiais para que fosse feita
a diagramação do jornal. Dessa forma íamos aos poucos conseguindo desenvolver o projeto
Jornal na escola: um projeto inovador e interdisciplinar com a participação de toda a comunidade
escolar.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Durante a realização desse trabalho observou-se que o interesse dos alunos pela leitura e
escrita aumentava gradativamente a cada momento a partir de cada dado e matéria que eles
coletavam para edição do jornal, com isto despertou-se o interesse pela pesquisa relacionada ao
seu cotidiano social, onde os alunos, de forma prazerosa, se responsabilizavam e se
preocupavam com o bom desempenho no desenvolvimento do jornal na escola.
O trabalho do jornal escolar DJN Sin Fronteira teve algumas dificuldades quanto à
desenvoltura dos alunos no inicio de sua elaboração. Constatamos que muitos conseguiram
vencer seus medos e anseios expondo suas ideias, através da escrita, da fala, de fotos,
reportagens e histórias contribuindo para o enriquecimento desse projeto, outros já não
conseguiram de imediato, mas o trabalho em equipe com o mesmo foco acelerou o processo de
aquisição da proposta que foi desenvolvida na escola Dom José Nepote.
Com isso, o interesse dos alunos pela elaboração do jornal foi o que mobilizou a
comunidade escolar, na qual todos participaram levando ao êxito esse trabalho, enquanto os
professores das línguas portuguesa e espanhola faziam as correções gramaticais e ortográficas do
jornal interdisciplinar, os alunos realizavam entrevistas, organizavam as matérias, e sua estrutura,
que foi editado em dois idiomas, português e espanhol. Fez-se necessário à tradução para o

espanhol, que foi feita em conjunto e isso propiciou uma maior interação entre professores e
alunos no processo do ensino e aprendizagem.
Outro resultado alcançado durante o processo do desenvolvimento desse projeto foi o
senso crítico dos alunos demonstrado nos debates e discussões produzidos durantes as aulas de
espanhol nos diversos temas como: violência, reciclagem, meio ambiente, aborto e outros. No
entanto, percebeu-se também a satisfação, não somente dos professores, mas de toda
comunidade escolar no desenvolvimento das competências linguísticas dos educandos.
O lançamento do jornal ocorreu juntamente com um evento organizado pelos bolsistas do
PIBID na escola Dom José Nepote sobre a questão ambiental, pois havia um tema geral do
evento, que era a reciclagem, isso aconteceu no dia 14 de dezembro de 2012, por tal motivo,
organizamos uma sala temática decorada com jornal e fotos dos envolvidos no projeto deixando
o ambiente bem aconchegante e original, além disso, foram apresentadas palestras com temas
variados e principalmente sobre a importância de manter o jornal na escola como meio de
ensino-aprendizagem.
Portanto, os resultados foram alcançados com êxitos, a escola se mostrou interessada com
este trabalho, pois, professores, coordenadores, gestores e alunos contribuíram grandemente
para a culminância desse projeto no lançamento do Jornal DJN Sin Fronteras.
Figura 3 - Lançamento do Jornal Escolar DJN Sin Fronteras, 1ª-edição 2012.

Fonte: Autoras do projeto, 2012.
CONCLUSÃO
Levando-se em consideração esses aspectos, percebeu-se junto à teoria deste trabalho que
a utilização do jornal escolar interdisciplinar como ferramenta prática em sala de aula, tornou-se
um instrumento pedagógico para a motivação de todos os envolvidos nesta proposta.
O projeto contribuiu para o desenvolvimento das competências linguísticas dos alunos na
produção do jornal escolar. A leitura, escrita e a oralidade passaram fazer parte do cotidiano
tanto nas aulas da Língua Espanhola como nas outras disciplinas proporcionando assim um novo
olhar quanto ao ensino-aprendizagem, além disso, o jornal escolar foi o meio que disponibilizou
assuntos que levaram a grandes repercussões sobre diferentes situações tanto sociais como
culturais possibilitando a todos uma compreensão de mundo e uma construção da cidadania

dentro e fora do âmbito escolar através da leitura.
Outro fator essencial que ocorreu no desenvolvimento desse projeto foi a ampliação da
visão quanto a importância de se estudar a Língua Espanhola, muitos não se interessavam em
aprendê-la e nem buscavam interagir com o professor nas aulas, mas, após o desenvolvimento
desse projeto muitos alunos passaram a ter um novo olhar quanto a disciplina, permanecendo
mais tempo em sala de aula, não faltando e até mesmo interagindo não somente com o
professor como uns com os outros na fala, na escrita e na leitura em espanhol.
Portanto, essa experiência foi positiva, uma vez que os alunos demonstraram-se
orgulhosos com o resultado final, valorizando a importância da interação com toda a comunidade
escolar.
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RESUMO
O presente estudo tem como propósito analisar
provérbios e ditados populares que tem como tema
central, a mulher. Nosso objetivo é observar através
de aspectos linguísticos e sociais o modo em que os
mesmos trazem a exaltação do machismo e a
inferiorização da figura feminina. Para o alcance dos
resultados, fundamentamos nossa pesquisa em alguns
autores como, J. C. Hoffnagel e G. Lipovetsky,
utilizando como método os aspectos interpretativos,
optando
pelo
uso
de
uma
abordagem

predominantemente qualitativa. A escolha dos ditos e
provérbios ocorreu de forma aleatória através de
observações em sites da internet. Em seguida,
selecionamos 84 (oitenta e quatro) textos para
explanação dos fenômenos mais recorrentes, e 8
(oito), para análise detalhada da temática. Desta
forma inferimos que, a escrita reflete uma postura
preconceituosa da sociedade, para com a figura
feminina, formulando estereótipos e com isso,
motivando
a
inferiorização
da
mulher.

PALAVRAS-CHAVE: Ditados e provérbios, representação feminina, machismo.

"RIDE, ONLY FOR SHORT SKIRT": THE EXALTATION OF MACHISMO PROVERBS AND
POPULAR SAYINS ON WOMEN
ABSTRACT
This study aims to analyze proverbs and popular sayings
that has as its central theme the woman watching
through linguistic and social aspects of the way in which
they bring exaltation of machismo and the inferiority of
the female figure. To achieve results, we base our
research on some authors, JC Hoffnagel and G.
Lipovetsky, using as a method to prioritize interpretive
aspects, opting instead to use a predominantly

qualitative approach. The choice of sayings and proverbs
occurred randomly, through observations on websites.
Then, we selected 84 (eighty-four) texts for explanation
of the recurring phenomena, and eight (8) for detailed
analysis of the subject. Thus we infer that the writing
reflects a prejudiced attitude of society towards the
female figure, formulating stereotypes and thus,
motivating the inferiority of women.

KEY-WORDS: Sayings and proverbs, female representation, machismo.

“CARONA, SÓ DE SAIA CURTA”: A EXALTAÇÃO DO MACHISMO EM DITADOS E PROVÉRBIOS
POPULARES SOBRE A MULHER
1. INTRODUÇÃO
Os ditados e provérbios são formas simples de expressão popular que se mantêm
constantes através dos anos, reconhecidos como aspectos de suma importância para a cultura,
pois denotam o conhecimento do povo traduzido em poucas palavras. Desta forma, comumente
denotam exemplos morais, religiosos ou filosóficos, tendo como características principais a
genialidade, a sátira e o bom humor. Tais textos, estão presentes em todos os países, adaptandose a várias culturas e idiomas.
A diversidade de temas é imensa, e entre estes, a mulher tem um destaque “especial”,
sendo citada com frequência, principalmente em comparações à figura masculina e/ou
estabelecendo relações com o casamento. Entretanto, estas menções, trazem consigo um
sentido implícito, que denotam a figura da mulher de forma negativa.
Tendo em vista tais questões, este artigo foi elaborado com o intuito de analisar
provérbios e ditados populares, observando através de aspectos linguísticos e sociais o modo em
que estes trazem a exaltação de valores machistas e patriarcais, e a inferiorização da mulher.
Para isso, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:
•
•

Pesquisar, descrever e analisar os ditados e provérbios, relacionando-os com fatos
cotidianos;
Refletir sobre a representação feminina em tais ditados.

Neste sentido, justificamos a intenção de tal estudo, devido à importância de alertar a
sociedade para uma discriminação frequente, mas que ocorre de forma implícita, através da
inferiorização da figura feminina. Por meio de análises da linguagem em ditados e provérbios,
pretendemos relatar como se dá a exaltação do machismo, tendo em vista que os mesmos são
um reflexo do pensamento popular e que com o passar dos anos, permanecem sólidos e
arraigados em nossa cultura.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Nossa análise segue uma abordagem interpretativa, ou seja, os resultados obtidos tem
como base a interpretação dos autores, uma vez que, optamos por uma pesquisa
predominantemente qualitativa, com alguns aspectos quantitativos. Para a realização do
presente estudo, utilizamos como elementos centrais ditados e provérbios populares que tem
como tema a “mulher”.
Neste sentido, delimitamos o nosso corpus a partir de 84 (oitenta e quatro) ditados e
provérbios, selecionados de forma aleatória em sites da internet. Estes, foram analisados

buscando destacar os fenômenos mais recorrentes. As análises detalhadas ocorreram por meio
da apreciação de 8 (oito) ditados populares. Desta forma, podemos afirmar que também é uma
pesquisa descritiva, embasada em aspectos linguísticos e sociais.
Para conduzir nossas análises, nos fundamentamos em alguns autores relevantes, tais
como: Goldschmidt (1998), Hoffnagel (2010), Lipovetsky (2000) e Obelkevich (1997). Sendo
assim, trabalhamos com a hipótese de que a exaltação do machismo está presente nos ditados e
provérbios com a temática estabelecida e com isso a figura feminina será inferiorizada, ante à
masculina.

2.1.

Ditados e Provérbios populares

A fala cotidiana é dotada de predicados que se perpetuam com o passar dos anos, sendo
a língua, uma das responsáveis pela distinção de grupos sociais. Entre estas, os ditados e os
provérbios possuem destaque: tanto pela facilidade com que são memorizados, por meio das
rimas e ritmo, que contribuem com caracterização de uma linguagem informal, quanto pela
frequência com que os ouvimos.
De acordo com Obelkevich (1997), é interessante estudar a fala a partir de formas e
gêneros característicos, (charadas, maldições, piadas, lendas, e similares), afirmando que “talvez
a mais instrutiva delas sejam os provérbios”. Os ditos (ou ditados) populares são extremamente
semelhantes aos provérbios: ambos trazem consigo a instrução com característica principal,
implicando em um ensinamento “moral” a respeito de algo. Entretanto, vale salientar que o
provérbio é geralmente metafórico, possui duplo significado, uma leitura literal e outra figurada:
"De médico e de louco todos nós temos um pouco". Os ditados populares não exibem
basicamente essa forma. Os mesmos expressam de maneira “vulgar” um pensamento ou moral,
fazendo uso da ironia e da “brincadeira”.
Provérbio é uma unidade léxica fraseológica fixa, consagrada por determinada
comunidade linguística, que recolhe experiências vivenciadas em comum e as
formula como um enunciado conotativo, sucinto e completo, empregado com a
função de ensinar, aconselhar, consolar, advertir, repreender, persuadir ou até
mesmo praguejar. (XATARA, 2008, p. 19).

A partir de tais observações, constatamos que os ditados e provérbios, são instrumentos
de suma influência na sociedade, e, além disso, um reflexo do pensamento popular. “Eles são
pensados como sendo expressão coletiva de sentimentos e entendimentos comuns e mesmo
inerentes à vida sociocultural" (TEIXEIRA, 2001, p. 194). Portanto, sendo assim considerados,
podem também, tornassem instrumentos que nos permitirão conhecer o papel da figura
feminina na sociedade.

2.2.

Construção da identidade de gênero

A identidade é considerada como sinônimo de pessoalidade ou representação social, o
que para Lysardo-Dias (2005, p. 33) “encerra um questionamento sobre a forma como a relação
entre indivíduo e sociedade é construída”. Podemos atribuí-la dois sentidos principais: o primeiro
está voltado para as distinções dos indivíduos – traços sócio demográficos – enquanto o segundo,
relacionado com o ajuntamento de sujeitos em grupos sociais, tais como: religião, profissão,
classe social etc.
Através destes recursos, podemos refletir sobre a construção da identidade de gênero,
utilizando como principal mecanismo, a linguagem. Para isso nos reportamos a Hoffnagel (2010),
que traz uma explanação para os fenômenos que circundam tais fatores:
Postulamos uma relação constitutiva entre linguagem e identidades sociais em
que um ou mais traços linguísticos podem indexar significados sociais que por sua
vez ajudam a construir significados de identidade (...), a relação entre linguagem e
identidade social não é, ou raramente é direta, antes é mediada pela
compreensão que os interlocutores têm das convenções que regem o
desempenho de certos atos sociais (...). (HOFFNAGEL, 2010, p. 65)

Ou seja, a linguagem, é uma ferramenta que atribui e constrói sentidos para as esferas,
auxiliando na construção das identidades sociais. Portanto, ao ressaltar a noção de personalidade
ou aspectos socioculturais, devemos ter em vista a noção de gênero - “designação sócio- cultural
das qualidades bio-behavioristas e psicossociais do sexo”, (JACOBSE ROBERTS, 1989: apud;
HOFFNAGEL: 1998, p. 88) -, que não se restringe a uma identidade ou um papel, mas está voltada
para os traços e efeitos que produzimos.

2.3.

A imagem da mulher nos ditados e provérbios populares

Como sabemos, a sociedade humana é histórica, e muda conforme o padrão de
desenvolvimento de valores ou produção. A principal distinção entre a figura masculina e a
feminina se dá nas sociedades agrícolas, onde a divisão do trabalho prevaleceu: a mulher
marcada pela reprodução e destinada às atividades domésticas; o homem, responsável pelo
trabalho e manutenção do lar.
Com isso, o mundo do trabalho e o doméstico, passaram a compartilhar os mesmos
valores, o que implicou em uma subordinação da mulher – considerada frágil e incapaz de chefiar
uma família -; para com o homem – associado à autoridade, devido sua força física e “poder de
comando” -, fazendo com que surgisse o que chamamos de sociedades patriarcais.
A partir do momento em que surgiram as sociedades industriais, a mulher passou a ser
inserida no mundo do trabalho, entretanto, permaneceram os valores patriarcais, nos quais a
sexualidade feminal, submetida ao homem, pela reprodução, é motivada com o repasse de bens
materiais. Contudo, a mulher vem assumindo diferente papeis nos três últimos séculos, e muitas,
são as afirmações que dizem ter esta, conquistado o seu espaço social. Lipovetsky (2000) ressalta

que estão sendo adquiridas novas característica com o passar dos anos, que formam a “terceira
mulher”:
Desvitalização do ideal da mulher no lar, legitimidade dos estudos e do trabalho
feminino, direito de voto, “descasamento”, liberdade sexual, controle da
procriação: manifestações do acesso das mulheres à inteira disposição de si em
todas as esferas da existência, dispositivos que constroem o modelo da “terceira
mulher”. (LIPOVETSKY, 2000, p. 236)

As questões destacadas por Lipovetsky (2000), podem ser consideradas verdadeiras e
notórias, tendo em vista os reais avanços no meio cultural e social. No entanto, não deve-se
massificar tal pensamento, pois, considerando a sociedade patriarcal que vivenciamos, a figura
feminina ainda é frequentemente, inferiorizada ante a masculina. E esta posição, é percebida em
aspectos variados: no que diz respeito a valores morais, intelectuais e éticos.
É nítido que no ambiente cultural, refletido nos provérbios e ditados, prevalece à figura
masculina, o que "condiz com a predisposição antifeminina nos próprios ditados” (OBELKEVICH,
1997, p. 48). Podemos então, relacionar tal pensamento com a figura bíblica de Eva, tida como
enganadora e instrumento da corrupção. "O cristianismo foi orientado pela ideia de que a mulher
causou a introdução do pecado no mundo e de que a sexualidade feminina provocava o pecado
masculino" (GOLDSCHMIDT, 1998, p. 25), resultando, do ponto de vista teológico cristão, como
ameaçadora e dissimulada, “justificando” a intenção de subordiná-la ao homem.
A partir disto, cresce a relevância de analisar a representação feminina na sociedade,
tendo em vista que “observar a identidade social da mulher significa também observar como a
mulher é vista pela sociedade, as alterações sofridas na identidade deste grupo são, em parte,
resultado de mudanças sociais e culturais” (MENEZES, 2010, p. 02). Tais questões fazem dos
ditados e provérbios populares formas exímias de identificar o machismo e a identidade de
gênero feminino na sociedade atual, implicando na relevância de analisá-los linguística e
socialmente.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após uma explanação a respeito dos subtemas abordados neste estudo, apresentaremos
nossas análises, que se baseiam na construção de um gráfico de aspectos quantitativos, para o
qual consideramos os 84 (oitenta e quatro) textos selecionados e em seguida a análise de 8 (oito)
ditados populares, escolhidos por apresentarem maior ênfase, no que se refere aos aspectos da
pesquisa.

3.1.

Características femininas

A partir da seleção dos 84 ditados e provérbios, elaboramos o gráfico abaixo, com o
propósito de esclarecer e expor através de uma melhor visualização, a forma em que a imagem
feminina é caracterizada em tais textos.

Gráfico 1 – Temática dos ditados e provérbios (características em relação à mulher)

Os dados do gráfico acima indicam temáticas abordadas no ditados e provérbios
selecionados. Dentre os tópicos, observamos uma exacerbada valorização dos padrões estéticos,
ao mesmo tempo, em que ocorre a desqualificação da figura feminina – característica presente
em praticamente todos os ditados e provérbios, porém especificamente em 18 dos selecionados
-. Nesses textos a mulher é retratada como um objeto que com o passar do tempo perde seu
devido valor: “Mulher é como jornal: quando novo distrai, quando velho, só serve para
embrulho”.
A partir das análises gráficas, constatamos ainda as principais características atribuídas à
mulher, que vêm de uma visão machista e estereotipada, oriundas da desqualificação feminina.
Os textos expõe como “fácil” ou “sem valor” a mulher que preza sua liberdade sexual e
características como fofoqueira, fácil, dissimulada, também lhes são atribuídas: “Lágrimas de
mulher, têmpera de malícia”, “Mulher e freio não merecem confiança”.
Pode-se ainda citar, a volubilidade feminina, competência para iludir, ludibriar, ou
convenientemente a forma como pode ser enganada. Tal constatação fortalece a ideia de
Obelkevich (1997), que diz ser frequente em provérbios europeus, a hostilidade para com as
esposas ou mulheres em geral.
A imagem feminina é representada de forma predominantemente negativa, ou seja, os
valores intelectuais são desprezados, e muitas vezes, é tida como incapaz: “Espelho reflete sem
falar, a mulher fala sem refletir”. A atribuição destes predicados, implica na inferiorização de sua
figura, ante a masculina, contribuindo para a noção de sociedade machista: “Casa teu filho
quando quiseres e tua filha quando puderes”.
Do mesmo modo, outros pontos, não exaltados no gráfico, são facilmente identificados na
sociedade, tais como, referência à mulher submissa voltada aos valores patriarcais e machistas, e

marcada pelo estereótipo de “dona do lar” deixando, com isso, o ideal de ser proprietária de si
mesma e de seus valores: “Mulher de janela, nem costura, nem panela”, “Do homem a praça, da
mulher a casa”. Em outro momento, enfatiza-se a “dependência” da mulher para com o homem:
“Mulher sem marido, barco sem leme”, em que a comparação utilizada injeta uma relação de
extrema inferioridade.

3.2.

Análise dos ditados

Após os comentários sobre a temática abordada, seguiremos nossas análises com uma
explanação detalhada dos fenômenos mais recorrentes nos ditados populares selecionados.
Quadro 1 – Ditados populares analisados
1. A mulher é um animal de cabelo comprido e entendimento curto.
2. O homem pensa, a mulher dá o que pensar.
3. Mulher é como bife, só amacia quando apanha.
4. Mulher formosa, malvada ou preguiçosa.

5. Mulher, cachaça e bolacha, em toda parte se acha.
6. Mulher é igual alça de caixão: quando um larga vem outro e põe a mão.
7. Da burra que faz "him" e da mulher que sabe latim, livra-te a tu e a mim.
8. Por trás de um grande homem, há uma grande mulher.

Caracterizados pelo uso frequente de figuras de linguagem como metáfora e ironia, bem
como, pelo ideal de expressar um sentimento “vulgar” a respeito de algo, são os ditados,
representações ainda mais nítidas do pensamento popular. Estes fortalecem a ideia de
inferiorização da figura feminina ante a masculina, deixando nítida à percepção de exaltação do
machismo.
No primeiro e no segundo exemplo, observamos uma comparação entre o homem e a
mulher, na qual, são expostos os valores intelectuais. Intuímos uma forte valorização de aspectos
masculinos, no qual o homem é exposto como um ser sábio e a mulher “um animal de cabelo
comprido e entendimento curto”.
Ressaltando o terceiro e o quarto exemplo, percebemos com nitidez a presença dos
valores machistas e patriarcais que prevalecem na sociedade atual. As comparações proferidas
nos ditados exibem o pensamento retrógrado arraigado nas mentes moldadas pelo preconceito,

que vão desde o estabelecimento de “relação” entre beleza física e defeitos na personalidade
“Mulher formosa, malvada ou preguiçosa”, até “justificativas” para violência “Mulher é como
bife, só amacia quando apanha”.
Estes preceitos, ridicularizam o conjugal, além de depreciar a imagem da mulher,
trazendo o machismo em duas formas: primeiro, por marcar o estereótipo de que a mulher não
pode possuir beleza física e ter outras qualidades, como por exemplo, a inteligência. E segundo,
por fazer apologia entre o amor e a violência, utilizando o artifício de “autoridade” masculina.
O mesmo acontece no quinto, e sexto exemplo, no entanto, ocorre sequencialmente,
uma desvalorização da figura feminina, em que a mesma é mais uma vez, submetida a uma
comparação pejorativa sendo seus valores desprezados e ao mesmo tempo, retratada como
fácil/sem valor - característica identificadas em nossas análises anteriores.
O sétimo exemplo refere-se a características indesejáveis da mulher: ser masculinizada,
autoritária e, no caso citado, culta. Estes aspetos implicam em uma ameaça ao “poder de
comando” masculino: uma mulher “insubmissa”, que poderá vir a “comandar”. O mesmo
exemplo serve para as mulheres que muito se enfeitam, os ditados, expõem como risco de
traição.
Porém, um forte elemento a ser enfatizado é a forma implícita como o machismo tem se
proliferado. O oitavo exemplo, “Por trás de um grande homem, há uma grande mulher” denota
claramente tais aspectos. Notamos que o ditado expressa a ideia de que a mulher está “por trás
de um homem”, com isso, ele, é dono de toda glorificação. Caso a intenção fosse ressaltar a
imagem feminina, afirmando uma ligação entre ambos que possibilita o sucesso – no qual a
mulher também tem destaque -, o referido ditado, deveria ser escrito da seguinte forma: “Ao
lado de um grande homem, há uma grande mulher”.
Os ideais machistas visualizados nos ditos acima expressam não só os valores patriarcais
da sociedade, como também o retrocesso, o desrespeito, e a motivação para que a inferiorização
da figura feminina seja mantida.

4. CONCLUSÃO
Como afirmado anteriormente, os ditados e provérbios populares são um reflexo do
pensamento popular, com isso, a partir deles, fomos capazes de analisar a representação
feminina na sociedade. Com base nas discussões, foi possível constatar a hipótese préestabelecida: a exaltação do machismo está presente nos ditados e provérbios populares que
têm como tema a mulher, ao mesmo tempo, em que a figura feminina é inferiorizada.
A escrita dos mesmos, em suma, reflete uma postura preconceituosa da sociedade, para
com as mulheres, sociedade esta, que formula e mantém estereótipos, motivando a perpetuação
de pensamentos retrógrados, que permanecem arraigados em nossa cultura.

A necessidade de analisá-los semanticamente foi confirmada, tendo como enfoque
central enfatizar um fato moral, social e ético, em que o preconceito está despercebido até
mesmo aos olhos femininos, como foi mostrado em nossas análises. A figura feminina é
representada nos textos selecionados de forma, predominantemente, negativa, de modo que os
valores intelectuais são desprezados e as características que derivam de um machismo histórico
são expostas.
Por fim, ressaltamos a relação entre a linguagem e os aspectos sociais, tendo em vista,
que esta primeira é fundamental em qualquer das esferas abordadas, desde a construção da
identidade até a percepção de valores e representação social.
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RESUMO
Este trabalho apresenta-se breve discussão
teórica da pesquisa PIBIC-EM intitulada
“Expressões referenciais no editorial de O
Estado do Maranhão: “prefeito Edivaldo
Holanda Junior” em foco”. Neste artigo, são
apresentados o contexto de produção dos
editoriais e a discussão teórica que sustenta
nossa perspectiva de estudo. Formam o corpus
da pesquisa os editorais publicados entre os
meses de janeiro e dezembro de 2013. Para os
nossos objetivos com este projeto, entendemos
que o processo de referenciação se construa
por expressões outras que não somente as

expressões referenciais (CUSTÓDIO FILHO,
2012). Os textos produzidos na esfera
jornalística também se envolvem nesse
processo de construção referencial, balizados
pelas estruturas ideológicas, às quais os
dispositivos enunciativos midiáticos estão
vinculados. O editorial, gênero jornalístico
opinativo por excelência, também participa do
jogo de posicionamento ideológico, marcando
um posicionamento acerca da realidade, e, no
caso dos editoriais de O Estado do Maranhão,
está relacionado aos interesses de um grupo
político
específico
que
lhe
apoia.
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EDIVALDO HOLANDA JR. IN THE EDITORIAL OF ESTADO DO MARANHÃO: reference expressions
ABSTRACT
This paper presents the initial steps of the
PIBIC-EM research entitled "Refering expressions in O
Estado do Maranhão editorial: ‘Mayor Edivaldo Holanda
Junior’ in focus". In this paper, we present the context of
the production of editorial and theoretical discussion
that sustains our study perspective. The corpus is
formed by the editorials published between January and
December 2013. For our objectives with this project, we
understand that the referral process is built by other
expressions that not only referring expressions
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(CUSTÓDIO FILHO, 2012). The texts produced in the
journalistic sphere also engage in this process of building
referential, marked by ideological structures which the
enunciative devices are linked media. The editorial,
opinionated journalistic genre par excellence, also
participates in the game of ideological positioning,
marking a position about reality, and in the case of the
editorials of The State of Maranhão, is related to the
interests of a particular political group that supports
him.

PREFEITO EDIVALDO HOLANDA JR. NO EDITORIAL DE O ESTADO DO MARANHÃO: expressões
referenciais
INTRODUÇÃO
O texto está envolvido em um processo discursivo de construção da realidade a partir de
objetos de discursos. Em Cabral (2010, 2012) trabalhamos a instabilidade referencial do objeto
de discurso “governador Jackson Lago” nos editoriais daquele jornal publicados em março e abril
de 2009, período correspondente a um contexto (KOCH, 1997, 2002a) de extrema efervescência
política. Mostramos, com aquela pesquisa, que a conjectura política do Estado naquele momento
impulsionou o dispositivo midiático à construção referencial desfavorável ao então governador
Jackson Lago, instaurando, em certo nível, um “conhecimento partilhado” (KOCH, 1997, 2002a)
entre os leitores. Uma pesquisa com tal problematização se justifica pela possibilidade de
trabalharmos o texto não como manifestação estanque, mas como parte de uma
macroestrutura, de um contexto que corrobora na construção de sentido. Além disso, de certa
forma, contribui com o ensino/aprendizagem de língua materna por evidenciar que o texto é
resultado de um jogo ideológico manifestado pelas estratégias de referenciação que garantem a
coesão e a coerência textual, como mostramos na pesquisa anterior.
Propomos com o projeto de pesquisa PIBIC “Expressões referenciais no editorial de O
Estado do Maranhão: “prefeito Edivaldo Holanda”, uma investigação com objetivos próximos aos
de Cabral (2010, 2012), pela significativa mudança do cenário político no Maranhão, o que cria
novos contextos de produção e de circulação de sentidos. Com a vitória de Edivaldo Holanda
Junior nas eleições de 2012 para a Prefeitura de São Luís, parece ter-se desvencilhado a
organização política concentrada em uma “bipolarização oligárquica” (COSTA, 2009), em que dois
grupos políticos disputam o governo do Estado. Se até as eleições de 2010 havia dois grupos
políticos bem estruturados, agora parece haver indícios de uma reorganização política na disputa
pelo Governo do Estado: Flávio Dino, copartidário de Holanda Júnior, representa uma tendência
diferente dentro dessa estrutura política (COSTA, 2012), tendo se candidatado ao cargo de
prefeito e de governador das últimas eleições.
Sabemos que O Estado do Maranhão instaura lugares enunciativos de prestígio para as
personalidades políticas do grupo que lhe apoia. Dado o novo cenário político a se configurar no
Maranhão, consideramos importante investigarmos a construção do referente “prefeito Edivaldo
Holanda Junior” nos editoriais deste jornal a fim de identificarmos os processos linguísticos que
possibilitam, pela legitimidade de um dado dispositivo enunciativo midiático, a propagação de
um posicionamento sobre uma personalidade política alheia ao grupo ao que tal dispositivo está
vinculado.
MATERIAL E MÉTODOS
Nossa pesquisa toma por aporte os pressupostos teóricos da Linguística Textual em um
diálogo proveitoso com categorias da Análise do Discurso (KOCH, 2004; KOCH, BENTES &
CAVALCANTE, 2008). Será conduzida de acordo com os seguintes passos: a) coleta dos editoriais
do jornal O Estado do Maranhão, publicados no período de janeiro a dezembro de 2013; b)

leitura preliminar dos dados coletados para montagem do corpus, que será composto pelos
editoriais cujo tema principal ou tangencial seja política, mais especificamente administração
municipal sob a gestão de Edivaldo Holanda Júnior; c) identificação das expressões referenciais
de categorização do objeto de discurso “prefeito Edivaldo Holanda”; e, por fim, d) construção de
um acervo com as expressões coletadas.
Além de se considerar o período delineado como de efervescência política dada à atual
reconfiguração da estrutura política no Estado, dois outros pontos justificam também o recorte
proposto: a) o jornal Estado do Maranhão é um dos troncos do Sistema Mirante de Comunicação,
grupo de empresas afiliado à rede Globo; e, b) a vitória de Edivaldo Holanda Júnior nas eleições
para a Prefeitura de São Luís em 2012 promove mudanças na conjectura política do Maranhão,
desvencilhando a já firmada “bipolarização oligárquica”, para, ao lado de Flávio Dino, se
configurar outra tendência política no Estado. Em nossa perspectiva de estudo, concebemos o
signo linguístico não como um instrumento de representatividade, mas como uma forma de
intervenção dos sujeitos no mundo, sustentados nos estudos que defendem que a referenciação
seja uma atividade discursiva (MONDADA & DUBOIS, 1995; KOCH, 2002a, 2002b; MARCUSCHI,
2008; CAVALCANTE, 2012).
No último passo de nossa pesquisa, a que nos levará aos resultados finais, serão
consideradas apenas as expressões referenciais que garantam a manutenção do conteúdo
temático (KOCH, 2004) em foco, qual seja a construção do referente “prefeito Edivaldo Holanda
Júnior”; as demais serão desconsideradas. Para este trabalho, focalizaremos na discussão teórica
que nos sustenta para trabalharmos algumas expressões referenciais de (re)categorização do
objeto de discurso em análise.
RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO
No texto, concentram-se formas simbólicas de os sujeitos criarem determinados efeitos
de sentido. Trata-se de um sistema de representações que não só explicam a realidade – um
recorte dela, ou uma construção dela – mas que também regulam o comportamento dos
interlocutores. Consideramo-la social, pois se reúnem valores e articulam classes por/em esse
mundo construído. Essas representações são reflexos de visões de mundo que não pertencem
nem ao indivíduo, nem à coletividade, e que perpetuam um duelo simbólico pela disputa de
sentidos: instaurar-se como única forma de pensar.
Em se tratando da construção de um exemplar escrito de linguagem, são várias as
estratégias linguísticas das quais se lança mão para materializarem-se sentidos, e garantir um
direcionamento para a argumentação. Para ilustrarmos esse processo, podemos recorrer ao
exemplo de Fernandes (2007) sobre o uso das palavras “invasão” e “ocupação” pela imprensa
brasileira nas matérias sobre o Movimento dos Sem Terra. Segundo o autor, como aos
dispositivos enunciativos midiáticos subjazem estruturas ideológicas, estas duas palavras
refletem e materializam esses posicionamentos divergentes sobre um mesmo fato.
Há, então, uma relação entre estrutura discursiva, estrutura ideológica e estrutura social:
pelo texto, os sujeitos representam e (re)significam o mundo, ajudando a construir, fortalecer e
perpetuar relações sociais, ideologias e conhecimentos. A prática discursiva é, pois, uma prática

social. Entendemos prática discursiva como o complexo conjunto de processos de produção,
distribuição e consumo de textos – das mais variadas formas, verbais, não verbais, ou
multissemióticos – nas mais variadas esferas institucionais ou sociais. Assim sendo, existe uma
relação tríade entre linguagem x homem x mundo, sendo a palavra (signo linguístico) um signo
dialético, dinâmico e vivo. Segundo Bakhtin, é a palavra o espaço perfeito para a materialização
das ideologias, pois “cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade,
mas também um fragmento material dessa realidade” (BAHKTIN, 1929, p. 33).
O processo linguístico de construção de objetos de discurso chama-se “referenciação”
(MONDADA & DUBOIS, 1995), e está relacionado à maneira como, pela interação, se constrói o
sentido. A referenciação é uma atividade de designação realizável por meio da língua sem
implicar uma relação direta entre a linguagem e o mundo que lhe é exterior. Ou seja, é o
processo pelo qual os sujeitos designam, representam, sugerem quando usam um termo ou
criam uma situação discursiva referencial com essa finalidade, pois, como afirma Koch, “o sujeito
opera sobre o material linguístico que tem à sua disposição, operando escolhas significativas para
representar estados de coisas” (KOCH, 2008, p. 46). Em um estudo sobre referenciação,
interessam não os objetos do mundo – é inquestionável a exterioridade das coisas em relação à
linguagem – mas os objetos de discurso, elaborados e construídos na/pela linguagem. Debruçase sobre estas questões a Linguística Textual, que atualmente contempla pelo menos duas
vertentes de estudo sobre esse fenômeno; a posição teórica que nos sustenta é a de que a
referenciação consiste em uma atividade discursiva de elaboração do mundo pela linguagem
(KOCH, 2002a, 2004), e em Marcuschi (2008) e em Cavalcante (2011) encontramos os três pontos
basilares dessa vertente, assim resumidos:
a) A atividade de referenciação é uma elaboração da realidade;
b) A atividade de referenciação é uma negociação entre os interlocutores;
c) A atividade de referenciação é um trabalho sociocognitivo.
Os trabalhos filiados a esta perspectiva tendem a buscar classificações dos elementos
linguísticos responsáveis por este processo, como podemos ver, por exemplo, nos estudos de
Koch (1989, 2002b, 2004, 2008), de Cavalcante (2003, 2004) e de Carvalho (2005) em que se
focaliza a construção do referente a partir de expressões nominais.
Entendemos que os sintagmas nominais sumarizem informações contidas em segmentos
precedentes do texto e que, nesse sentido, estejam copiosamente envolvidos na construção
referencial. Afinal, as expressões nominais apontam para uma especificação que “vai construir
uma seleção particular e única dentre uma infinidade de lexicalizações possíveis” (KOCH, 2008, p.
56). Ainda assim, concordamos com Custódio Filho (2012) que limitar a referenciação às
expressões nominais que compõem a cadeia textual seja simplificar um complexo processo de
elaboração do objeto de discurso. Com o autor, também entendemos que “mesmo quando um
referente é manifesto no texto por uma expressão nominal, não é obrigatório que as
transformações sofridas se restrinjam ao universo das relações internominais de que porventura
ele venha a participar” (CUSTÓDIO FILHO, 2012, p. 845). É importante ressaltar que

reconhecemos o papel das expressões nominais na construção referencial; o que defendemos é
uma postura teórica que assuma não somente o papel do sintagma nominal, mas de outros
elementos do cotexto no processo de construção de objetos de discurso. Em Cabral (2010, 2012)
mostramos como elementos linguísticos, para além dos sintagmas nominais, constroem um
objeto de discurso: focalizamos como o jogo discursivo acionado por predicações utilizadas nos
editoriais do jornal O Estado do Maranhão estabilizam um sentido negativo atribuído ao
referente “governador Jackson Lago”. Mostramos que, fitando-se apenas na cadeia anafórica –
no caso, por exemplo, da progressão referencial construída pela repetição ou retomada por
pronomes (KOCH, 1989) – recorreríamos o risco de nos depararmos com a estabilidade do
referente, como também avaliou Sousa (2009). Ainda sobre a questão referencial no gênero
editorial, podemos remontar a Alves Filho (2009, 2010), segundo o qual o processo de
referenciação está diretamente envolvido à estrutura institucional dos dispositivos enunciativos
midiáticos, que determinam os seguintes comportamentos do gênero: “apreciar as ações das
esferas de poder constituído; promover a imagem da empresa jornalística diante dos seus
leitores; aliar-se ou contrapor-se a discursos e ideologia” (ALVES FILHO, 2010, p. 219).
Esse reflexo da realidade depende da estrutura ideológica de onde o sujeito enuncia.
Sabemos que o sujeito enunciador dos editoriais de O Estado do Maranhão instaura para as
personalidades políticas um lugar enunciativo de privilégio ou de desprestígio, a depender das
condições de produção. Com a vitória de Edivaldo Holanda à prefeitura de São Luís, capital do
Estado, a conjectura política do Maranhão sofre mudanças: grupos políticos ganham força na
disputa. Como o atual prefeito não participa do grupo o qual o Estado do Maranhão apoia,
acreditamos que este dispositivo midiático tende a construir um dizer disfórico (negativo) sobre
esta personalidade, construindo, assim um objeto de discurso desprestigiado.
Como resultados parciais, a partir dos editoriais já coletados (totalizando 90 edições) e
analisados, podemos antecipar que é disfórica a motivação ideológica envolvida nas expressões
referenciais para a construção do objeto de discurso Edivaldo Holanda Junior nos editoriais do
jornal O Estado do Maranhão. Como previsto no projeto de pesquisa, está sendo construído um
acervo com essas expressões, que, por questão de espaço, não pode ser incluído neste trabalho.
CONCLUSÃO
Este trabalho apresenta apenas um recorte da discussão teórica do projeto PIBIC-EM
“Expressões referenciais no editorial de O Estado do Maranhão: “prefeito Edivaldo Holanda” em
foco”, ainda em andamento. Nossos objetivos, com este texto, foi o de apresentamos os
fundamentos teóricos que nos sustentam na condução da pesquisa. Defendemos a perspectiva
de estudo do texto em diálogo com a Análise do Discurso, o que nos permite trabalhar a
instabilidade do referente na construção de objetos de discurso.
As expressões referenciais estão incluídas no relatório final da pesquisa. Como esperado,
foram identificadas, nos editoriais de O Estado do Maranhão, inúmeras expressões referenciais
para a construção do objeto de discurso “prefeito Edivaldo Holanda”. No geral, todas as

expressões coletadas reforçam um dizer disfórico – negativo em relação à gestão do prefeito no
que tange a competência técnica e articulação política.
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RESUMO

Compreender as relações entre as atividades
corriqueiras e as práticas letradas no âmbito escolar dos
discentes do Ensino Médio Integrado (EMI) em
Edificações, Informática e Agropecuária do IF Sertão
Pernambucano – Campus Salgueiro, aliado aos estudos
sobre as perspectivas dos letramentos múltiplos ou
multiletramentos, propostos por Rojo (2009), Corti,
Mendonça e Souza (2012), e Soares (2005), foi o escopo
principal desta pesquisa. Uma vez que se objetivou na
presente investigação diagnosticar as práticas de leitura
e de escrita em língua espanhola desse público e
contrapô-las com os hábitos letrados comuns à esfera
social desses sujeitos (BENVENUTO, ABREU, 2013).
Desta forma, buscou-se por meio de aplicação de

questionários, analisar sob a ótica qualiquantitativa os
resultados obtidos através da investigação de PIBIC Jr.,
intitulada: Agência de letramentos: Diagnóstico das
práticas de leitura e de escrita em língua estrangeira no
IF Sertão pernambucano. Portanto, a pesquisa mapeou
as práticas de letramento em espanhol dos discentes e
revelou o contato com diversos gêneros discursivos. Por
sua vez, ao traçar esse perfil e diagnosticar esses
gêneros foi possível conceber os estudantes do EMI
como usuários de linguagem, sendo construtores e
produtores ativos dos seus conhecimentos em uma rede
colaborativa de aprendizagem que ampliam o contexto
escolar na perspectiva das variadas práticas de
letramentos.

PALAVRAS-CHAVE: Leitura e escrita, práticas de letramento, espanhol como língua estrangeira

PRACTICES IN SPANISH LITERACY: THE COMMONPLACE LITERACY TO THE SCHOOL LITERACY
ABSTRACT

Understanding the relationship between routine
activities and literacy practices in schools of students of
Secondary Education Integrated (EMI) in Edificações,
Informática and Agropecuária’courses of IF Sertão
Pernambucano - Campus Salgueiro, coupled with studies
on the prospects of multiple literacies or multiliteracies,
proposed by Rojo (2009), Corti, Mendonça and Souza
(2012) and Soares (2005), was the main focus of this
research . Since this paper aims to present research to
diagnose the practices in Spanish of reading and writing
that audience and to align them with the common social
sphere these subjects learned habits (BENVENUTO,
ABREU, 2013). Thus, we sought through questionnaires,

analyze qualitative and quantitative under the optical
results obtained by investigating PIBIC Jr., entitled:
Agência de letramentos: Diagnóstico das práticas de
leitura e de escrita em língua estrangeira no IF Sertão
pernambucano. Therefore, the study mapped the
literacy practices of students in Spanish and revealed
contact with various speech genres. In turn, this profile
to trace and diagnose these genres was possible to
design the EMI students as language users, builders and
being active producers of their knowledge in a
collaborative learning network to expand the school
context in view of the varied practices of literacies.

KEY-WORDS: Reading and writing, practices of literacies, Spanish as a foreign language.

PRÁTICAS DE LETRAMENTO(S) EM LÍNGUA ESPANHOLA: DO LETRAMENTO CORRIQUEIRO AO
ESCOLAR
INTRODUÇÃO
A leitura e a escrita já podem ser consideradas como hábitos corriqueiros nas vidas das
pessoas. Já que ao listar as compras que serão necessárias para sua casa, ao fazer o relatório
exigido no seu trabalho, ao ler a sinopse do filme que quer ver, ao se emocionar com a
mensagem enviada por um amigo via WhatsApp, ao ver o saldo de sua conta no banco, estamos
fazendo uso da leitura e da escrita e nos inserindo como sujeitos na sociedade moderna por meio
da comunicação.
Nesse sentido, as práticas que envolvem essas habilidades se fazem importantes, pois os
indivíduos efetivamente se tornam usuários da linguagem por meio das mais diversas práticas
sociais constituintes no seu cotidiano. Mas, por sua vez, será que o sujeito tem consciência que
ao ser usuário e produtor de linguagem, ele pode e deve se tornar cidadão do e para o mundo
através do uso consciente dessas práticas?
Logo, o presente artigo pautou-se por esse questionamento ao trazer o recorte da
pesquisa realizada no IF Sertão Pernambucano – Campus Salgueiro, intitulada: Agência de
letramento (s): Diagnóstico das práticas de leitura e de escrita em língua estrangeira no IF Sertão
pernambucano. Assim, para essa investigação, partiu-se do pressuposto que a leitura e a escrita
são partes integrantes da vida acadêmica dos discentes do nível médio integrado dos cursos de
Agropecuária, Edificações e Informática, e, que além disso, tomou-se como hipótese que essas
práticas de leitura e de escrita de igual modo teriam um amplo espaço no cotidiano desses
estudantes. Uma vez que um aluno de ensino médio, por exemplo, pode ter contato com
diversas práticas, como: ler um jornal, ler uma revista de seu interesse, enviar mensagem SMS,
checar e produzir seus e-mails, consultar um dicionário e/ou agenda, ouvir música, escrever
poemas, entre muitas outras. Assim sendo, ao mapear quais práticas e quais gêneros os
discentes possuem contato, será possível no contexto escolar a aproximação dessas práticas as
quais se utilizam da leitura e da escrita para a sala de aula e fora dela, de forma a conscientizá-los
sobre os mais diferenciados usos da linguagem. Por sua vez, pode-se obter melhores resultados
na aprendizagem desses alunos.

Segundo Abreu (2011), ao abordar uma reflexão sobre a linguagem, isso sinaliza perceber
que os discursos não são neutros e que possuem intencionalidades. Assim, as estratégias de
leitura auxiliam a essa etapa interpretativa, já que se pode fazer uma mesma leitura de modos
diferentes, ou seja, várias pessoas podem ler um mesmo jornal, mas com objetivos diferentes,
para isso, se utilizam de estratégias de leituras1, e por isso, chegam a inúmeras interpretações,
pautadas em seus objetivos prévios. Logo, o professor tem papel fundamental de mediador da
aprendizagem ao associar as estratégias de compreensão leitora dos discursos e como
consequência engajar os aprendizes criticamente para uma leitura do mundo. Não diferente, o
docente deve estar atento às realidades dos alunos, pois esses têm experiências de mundo
diferentes, culturas diferentes, opiniões diferentes e por isso participam de práticas de leituras
diferentes.
Cabe destacar, assim, que esses indivíduos em dados momentos participam de esferas de
circulação textuais comuns entre si, esses podem ser exemplificados como os derivados do
ambiente escolar: redações, artigos, poemas, fichamentos, resumos, cartas, jornais, entre outros.
Mas quais seriam essas outras esferas? Quais são consideradas leituras válidas? São as leituras do
âmbito escolar somente?
Entende-se então que esses alunos além de possuírem contato com práticas letradas
derivadas da esfera escolar, possuem também outras práticas de letramento que, por sua vez,
são derivadas das suas atividades corriqueiras, originadas por suas preferências e pelas
atividades comum ao seu dia-a-dia.
MATERIAIS E MÉTODOS
Diante do exposto, o presente artigo pautou-se para a discussão teórica e análise dos
dados alguns referenciais, como: os documentos governamentais, a Lei de diretrizes e base da
Educação Nacional, nº 9.394/96 (LDBEN, BRASIL, 1996) e as Orientações Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio (OCNEM, BRASIL, 2006); além da abordagem do(s) letramento (s) com uma
perspectiva sociocultural, proposto por Souza, Mendonça e Corti (2012), Rojo (2009) e Soares
1

Estratégias de leitura: Conjunto de procedimentos de ordem cognitiva, isto é, que envolvem a percepção, a
atenção, a memória, o raciocínio, para alcançar algum objetivo de leitura (Kleiman, 2012, p.28).

(2005). Vale ressaltar que o referencial apresentado aborda a importância da inserção das
práticas letradas no ensino e aprendizagem dos discentes, defendendo que é através do
letramento que se pode desenvolver alunos críticos e reflexivos.
Nesse sentido, com o intuito de mapear e diagnosticar quais seriam os gêneros dos
vivenciados no cotidiano escolar e corriqueiro dos alunos, aplicou-se, entre os meses de
setembro a novembro de 2013, questionários em todas as turmas de 1º a 3º ano do Ensino
Médio Integrado do Instituto Federal do Sertão Pernambucano – Campus Salgueiro, a saber:
agropecuária, edificações e informática 2. O questionário possuía um total de 20 perguntas, sendo
as 10 (dez) primeiras relacionadas ao perfil socioeconômico dos discentes e as outras 10 (dez)
direcionadas a mapear os gêneros que os alunos tinham contato em língua materna e
estrangeira.
Logo, cabe destacar que por meio da observação sistemática dos dados e da comparação
obtida por meio deles, procurou-se coletar as semelhanças e destacar as diferenças,
quantificando as ocorrências e posteriormente refletindo qualiquantitativamente sobre os dados
revelados. Contudo, para este artigo, optou-se apresentar os resultados das turmas do 3º ano do
ensino médio integrado dos três cursos já citados, totalizando um total de 36 alunos
investigados 3.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Mas o que se entende por práticas de leitura e de escrita? É tudo o que o sujeito lê e
escreve? Conforme já exposto, são muitas as práticas sociais as quais os alunos fazem uso da
leitura e da escrita, porém nem todos os usos são de forma consciente, compreendendo as
intencionalidades presentes nos discursos. É nesse sentido que se faz importante compreender
primeiramente o conceito de letramento (s).
Segundo Soares (2005, p.44), letramento é estado ou condição de quem interage com
diferentes práticas de leitura e de escrita, com diferentes gêneros e com diferentes funções que a
2

No ano de 2013 somente haviam essas três níveis funcionando, em virtude de ser um campus novo. Somente em
2014 é que já há público que exemplificaria os quatro anos do médio integrado das referidas turmas.
3
Os discentes não eram obrigados a participar da pesquisa. Logo, os 36 alunos não correspondem o total de alunos
das três turmas, mas sinalizam 81,81% desse total. Desse modo, o número representa significativamente os
resultados aqui apresentados.

leitura e a escrita desempenham em nossa vida. Entende-se então que há uma diferença entre o
termo alfabetização que é compreendido como o ensino e/ou aprendizagem do código como
forma de comunicação, ou seja, o processo de alfabetização tem como base conhecer e
reconhecer o código e suas estruturas. Já o letramento difere, segundo Souza, Corti e Mendonça
(2012), por ser um conjunto de práticas sociais mediada pela leitura e/ pela escrita, não se
restringindo somente ao ato de ler e a escrever, mas sim fazer o uso efetivo dessas atividades
para atuar de forma plena e cidadã em meio à sociedade a qual faz parte.
Nota-se que o termo letramento não pode ser concebido como sinônimo de alfabetização,
uma vez que a abordagem do letramento não consiste em ensinar a ler e escrever, mas
sim em desenvolver essa e outras práticas de acordo com a localidade, cultura,
intencionalidade discursiva, entre outros pontos, promovendo a inclusão social e
ampliando o olhar interpretativo da linguagem que cerca o sujeito da linguagem
(BENVENUTO; ABREU, 2013, p.5).

Assim, para um indivíduo letrado não se espera uma leitura/compreensão superficial, mas

que esse possa levar em consideração outros pontos em sua forma de ler o mundo, fazendo uma
ponte que une diversas informações como: cultura, conhecimentos prévios, experiências,
intencionalidades, entre outros pontos. Dessa forma o aluno letrado participa de maneira
protagonista em meio à sociedade na qual se encontra engajado.
Cabe destacar que diante desse cenário não há somente uma forma de letramento, mas
sim várias, pois o indivíduo interage com várias formas de linguagem, quer seja na leitura de um
livro quer seja na sua interação digital por meio de um mundo virtual, por exemplo. É pautado
nessa perspectiva de um ensino múltiplo, plural e consciente do uso da linguagem que o cenário
educacional brasileiro vem passando por uma fase de transformações. Essas, por sua vez,
objetivam um ensino que tornem os aprendizes indivíduos pensantes e engajados por meio da
linguagem. Essas transformações que se encontram em vigência há aproximadamente 20 anos,
foi motivada principalmente pela Lei de Diretrizes e Base, nº 9394, em 1996, fomentada pelo
Ministério da Educação e Cultura (MEC). De acordo com Abreu (2011), essas alterações são:
“reais e visíveis em nosso contexto educacional nos últimos [...] anos [propondo] que o ato de
ensinar em uma sociedade como a nossa – Interconectada com os meios digitais – não deve
pautar-se em uma visão estrutural da linguagem” (BENVENUTO; ABREU, 2013, p.1).

As OCNEM (BRASIL, 2006) sugerem justamente uma abordagem de ensino versada na
inclusão das práticas letradas, para que os alunos se sintam inseridos e engajados de forma plena
e cidadã em meio à sociedade a que pertencem.
Porque no ambiente escolar, não é comum fazer uso da leitura e da escrita para expressar
e entrelaçar subjetividades? As atividades propostas, ao tentarem responder essas
perguntas, sugerem caminhos para superar a separação rígida entre o que é “coisa da
escola” e o que é do “mundo juvenil”(SOUZA; CORTI; MENDONÇA, 2012, p.8).

Assim, para esse estudo parte-se que é possível conciliá-los desde que se construa um
diálogo dentre os saberes, interesses e desejos dos jovens. No ambiente escolar, os alunos
participam de diversas atividades envolventes de leitura e de escrita, essas que já se configuram
com práticas de letramento. Mas somente as práticas de origem escolar são válidas?
Então caberia perguntar: que critérios são usados para afirmar que os jovens leem não
leem e não escrevem? O que se considera como leitura válida? Um romance? Uma
notícia? Um folheto de rua? Um poema? Uma letra de cação? Um torpedo de celular?
Um outdoor? E quanto à escrita, o que se considera que é escrever um texto? Uma
redação escolar? Um conto? Um blog? Uma lista de compras? Uma página de diário? Um
formulário de cadastro de empresa? (SOUZA; CORTI; MENDONÇA, 2012, p.14).

Como já visto, os alunos participam de diversas práticas letradas as quais não pertencem

somente ao âmbito escolar, eles utilizam a leitura e a escrita como forma de comunicação
durante todo o dia, seja na escola, na biblioteca, em anúncios, na televisão, em avisos, em
panfletos, revistas, jornais, nas músicas, na internet, entre outros locais de circulação de textos.
Mas o que eles leem e escrevem fora desse âmbito? Quais são as práticas mais comuns e/ou
frequentes na vidas desses alunos?
Para responder às questões anteriores, expõem-se a seguir os resultados representados
em forma de tabelas, esses foram obtidos através de uma pesquisa de cunho qualiquantitativo
aplicada nos 3º anos do ensino médio integrado em edificações, agropecuária e informática do IF
Sertão Pernambucano – Campus Salgueiro. Tal pesquisa buscou diagnosticar quais são as práticas
de leitura e de escrita em língua estrangeira, para em seguida propor medidas para ampliar o
nível de leitura e de escrita desses estudantes.

Tabela 1. Práticas de leitura

Tabela 3. Frequência das práticas de leitura.

Tabela 2. Práticas de escrita

Tabela 4. Frequência das práticas de escrita.

As tabelas 1 e 2 apresentam quais são as práticas de leitura e de escrita dos gêneros
citados pelos alunos. Os gráficos revelam que são muitas as práticas de leitura e de escrita que os
alunos possuem, e ainda, é possível sinalizar a escola como meio de grande influência no que os
alunos leem e escrevem. Isso indica que a escola é uma das principais esferas na vida social
desses estudantes. Portanto, essa pode ter papel fundamental na formação cidadã dos alunos
como protagonistas engajados discursivamente no mundo.
A tabela 3 apresenta o grau de frequência da leitura em língua materna 4, podemos
observar que as práticas letradas acima, pertencem às esferas diferentes, como à esfera escolar,
jornalística, literária, social, por exemplo. Apesar da marca estar no gênero escolar (15%), há o
predomínio de outros gêneros (cinco delas podem ser derivadas das atividades corriqueiras
desses alunos), o que reforça a teoria de Souza, Mendonça e Corti (2012) de que se deve inserir
essas diferentes esferas nas práticas em sala de aula para que os alunos se sintam inseridos na
sociedade a qual pertencem também dentro da escola. Dessa maneira, os alunos terão a
oportunidade de se tornarem engajados discursivamente nas práticas de leitura e de escrita no
período de sua formação escolar.
A tabela 4 apresenta gêneros comuns a sua escrita relacionados à esfera escolar,
sobretudo (20%), e também gêneros comuns ao cotidiano dos alunos, alguns deles como e-mails,
blogs, revistas, textos religiosos. Logo, há relações com as práticas de leituras sinalizadas pelos
discentes ao se referirem a suas práticas de leitura. Assim, revela-se que é possível criar pontes e
desenvolver capacidades críticas diante do conteúdo dos gêneros citados, tornando as práticas
de escrita mais significativa para o aprendiz.
Objetivou-se ainda saber e alinhar a pesquisa sobre o que os alunos leem e escrevem em
língua estrangeira, mais especificamente o espanhol para este estudo. Será que a escola ainda
mantém o papel de agência de letramentos?
Tabela 6. Frequência das práticas de leitura e de escrita em língua espanhola
Gêneros

4

Nº de alunos que
marcaram como

Gêneros

Nº de alunos que
marcaram como

O questionário aplicado solicitava ao aluno optar entre frequentemente, às vezes e nunca sobre o contato com os
gêneros elencados.

frequentemente os
gêneros correspondentes
e sua porcentagem

frequentemente os
gêneros
correspondentes e sua
porcentagem
0 (0%)

Trabalhos acadêmicos (tarefas,
exercícios didáticos, redações,
por exemplo), pesquisas
Filmes/ documentários

6 (23%)

Revistas de humor em
quadrinhos

3 (12%)

Textos religiosos

1 (4%)

Seriados

1 (4%)

Comunidades virtuais

1(4%)

Artigos científicos

0 (0%)

Bate-papo

0 (0%)

Jornais

1 (4%)

Blogs

0 (0%)

Revistas

1 (4%)

E-mails

0 (0%)

Músicas

4 (15%)

MSN

0 (0%)

Romances, livros de literatura
Cartas

2 (8%)
0 (0%)

Vídeos/clips
Outros (Jogos e
mangás)

5 (19%)
1 (4%)

Na tabela 6, destacam-se Vídeos/clips, músicas, filmes/ documentários, trabalhos
acadêmicos. Para os gêneros em destaque, revela-se o derivado da esfera escolar: trabalhos
acadêmicos (23%), e vídeo/clips, músicas, Filmes/documentários podem ser derivados da prática
letrada corriqueira dos alunos pesquisados. Assim, no contexto de localização geográfica dos
sujeitos pesquisados (Salgueiro/Pernambuco), a escola aparece como principal meio de contato
com a língua estrangeira. Contudo, cabe ressaltar que a prática docente deve se sensibilizar e
possibilitar a aproximação às práticas cotidianas do aluno 5.
CONCLUSÃO
Ao compreender que os alunos se encontram inseridos em uma determinada sociedade e
em uma determinada cultura, entende-se que esses mesmos participam a todo momento de
diversas práticas letradas, as quais percorrem seus dia-a-dias e que ainda se utilizam da leitura e
da escrita para se configurarem seres cidadãos pensantes e críticos. Entende-se para esse estudo
que é de grande importância a inclusão dessas práticas nas escolas para que dessa forma, os
alunos tenham um aprendizado de qualidade e que esse aprendizado seja significativo para sua
vida. Conforme exposto pelas OCNEM (2006), a inclusão das práticas letradas no contexto de
5

Vale sinalizar que músicas, jornais, blogs, podem ser trabalhados em sala e também ser vivenciado pelo discente no
contexto externo à escola. Somente em outras investigações poder-se-á afirmar se a escola trabalha ou não também
esses gêneros.

ensino e aprendizagem, visa que os discentes se tornem seres pensantes, críticos para e na
linguagem, para que eles compreendam a sociedade em que vivem, e para que eles se
encontrem totalmente engajados nas mais diversas situações expressivas e comunicativas às
quais estão sujeitos no mundo letrado atual.
Conclui-se então que os alunos participam de práticas letradas na escola, mas também
que esses possuem muitas outras práticas letradas fora da escola, mesmo que às vezes, de forma
marginal, isso independe de que curso técnico ele esteja fazendo.
Logo, entende-se que o desenvolvimento em relação a habilidades e competências de
leitura e de escrita não são somente mérito do ensino escolar, mas são importantes em situações
na qual a possibilidade de formação é difícil por questões geográficas, sociais e políticas.
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RESUMO
Na atualidade o espanhol é uma das línguas mais importantes, sendo considerada a segunda língua mais falada do
mundo, (BATEILL, 2009). Sendo assim, torna-se cada vez mais importante aprendê-la, partindo da importância desta
Língua Estrangeira no nosso sistema educacional. A presente pesquisa é resultado da implementação de um Projeto
aprovado no Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX), tendo como principal objetivo ofertar um curso
básico de espanhol para crianças carentes de 10 a 13 anos da comunidade residente no entorno escolar, sendo este
curso ofertado no Instituto Federal Sertão Pernambucano Campus Petrolina. Os métodos utilizados no mesmo são
atividades e jogos on-line como ferramenta de aprendizado, fazendo com que as crianças participantes aprendam de
forma prazerosa e lúdica despertando nelas o desejo e interesse para o conhecimento de uma segunda língua.
Anseia-se que ao final do curso as crianças tenham conhecido a cultura dos países que falam este idioma; aprendido
o vocabulário básico em espanhol; a identificar função e elementos estruturais básicos da língua espanhola; e a ler e
pronunciar pequenos textos e diálogos em espanhol. Portanto, tal projeto, possibilita uma melhor qualidade de vida
às crianças da comunidade envolvidas, oferecendo a elas a oportunidade de aprender um segundo idioma.
PALAVRAS-CHAVE: Curso, Espanhol, Comunidade.

A SPANISH LANGUAGE AND TEACHING PROCESS: ONLINE TOOLS AS LEARNING METHODOLOGY
ABSTRACT
Nowadays Spanish is one of the most important languages, being considered the second most spoken language in
the world (BATEILL, 2009). Thus, it becomes increasingly important to learn it, based on the importance of this
foreign language in our educational system.This research is a result of the implementation of a project in the
Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) and its main objective is to offer a basic Spanish course for
underprivileged children from 10 to 13 years old that reside in the school surrounding area, and this course is offered
at Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina.The methods used are activities and online games as
learning tools, in order to encourage these children to learn in an enjoyable and entertaining way arousing in them
the desire and interest of studying a second language.It longs that at the end of the course the children have known
the culture of the countries that speak this language; have learned the basic vocabulary in Spanish; identify the
function and basic structural elements of the Spanish language; and read and pronounce short texts and dialogues in
Spanish.Therefore, this project provides a better quality of life for children from the community involved, offering
them the opportunity to learn a second language.
KEY-WORDS: Travel, Spanish, Community

INTRODUÇÃO
O espanhol é hoje uma das línguas mais importantes, sendo considerada a segunda língua mais
falada do mundo, perdendo apenas para o mandarim, é também a língua oficial de 21 países
(BATEILL, 2009) e ocupa a segunda colocação em comunicação mundial. (Durão 2000). Sendo
assim, torna-se cada vez mais importante aprendê-la visando aprimorar conhecimentos
relevantes relacionados à outra língua diferente da língua mater.
A adoção em 2005 do ensino obrigatório da língua espanhola no Ensino Médio brasileiro pelo
governo federal é uma comprovação disso, conforme a Lei nº 11,161/2005 “Art. 1º O ensino da
língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de matrícula facultativa para o aluno, será
implantado, gradativamente, nos currículos plenos do ensino médio” (BRASIL, 2005).
Corroborando com tal premissa, Jovanovic (1992) preconiza que a oferta de uma língua
estrangeira, em escolas regulares (públicas e particulares), é especialmente marcada por críticas
associadas ao atingimento dos seus objetivos. Desta forma, um curso com recursos de atividades
e jogos on-line extraclasse, servirá para auxiliar aos alunos e para garantir uma relação de ensino
- aprendizagem bem sucedida.
No ensino e aprendizagem de Língua Espanhola, o uso de diferentes materiais disponíveis na
Internet, como: arquivos de áudio, vídeo, textos autênticos, imagens entre outros permitem
aos aprendizes maior contato com a língua que estudam. Assim sendo, o ensino e a
aprendizagem da Língua Espanhola tornam-se cada vez mais necessário na atualidade, devido à
grande capacidade de desenvolvimento de informação em diversos meios de comunicação.
Neste sentido, é de suma importância o aprendizado do espanhol se levarmos em consideração
ao que diz os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001): “O domínio de uma Língua Estrangeira se
constitui em mais uma possibilidade de ampliação do universo cultural do aluno, possibilitandolhe o acesso e a apropriação de conhecimentos de outras culturas”.
Sabe-se que grande parte desse conhecimento que se encontra disperso no mundo, se efetiva
por meio da Internet, e o aprendizado de uma língua estrangeira permite o acesso a esta enorme
massa de conteúdo disponível, como arquivos multimídias e notícias. Não obstante, é primordial
observar o potencial didático das atividades ou jogos on-line,já que se trata de uma forma
divertida de aprender brincando, é um recurso extremamente rico para ser aproveitado na aula
de língua estrangeira (LE), ainda mais porque tende a reforçar o aprendizado de uma LE que
servirá para comunicar, expressar sentimentos, desejos, conhecer outras culturas, em suma, para
interagir com outros mundos.
Além disso, por meio da internet podem-se encontrar várias ferramentas com inúmeras
finalidades e muitas propostas de recursos interessantes para a prática do idioma, sendo que
algumas, especificamente os jogos e variadas atividades on-line que são voltados para a área de
aprendizagem infanto-juvenil, melhorando a dinâmica entre o cotidiano do aluno e as teorias
repassadas pelo professor. “A internet favorece a construção colaborativa, o trabalho conjunto
entre professores e alunos próximos física ou virtualmente” (MORAN, 2005 p.3). Portanto, o uso
destes recursos representa um estímulo aos alunos fugindo um pouco de tipo de educação mais
conservadora.

MATERIAIS E MÉTODOS
As atividades do projeto foram desenvolvidas no Instituto Federal Sertão Pernambucano –
Campus Petrolina, no período matutino e vespertino uma vez por semana, com carga horária de
duas horas semanais. Como requisito de ingresso ao curso, as crianças passaram por um
processo de seleção e tiveram que cumprir alguns requisitos tais como: estar na faixa etária de
10 a 13 anos, estar regularmente matriculada no ensino regular e apresentar um comprovante de
matrícula no preenchimento da ficha de inscrição.
Por meio de encontros, a coordenação do projeto e aluna-bolsista do programa, discutiram os
métodos e os temas para serem trabalhados com os estudantes. Temas culturais, vocabulário e
conteúdo gramatical foram escolhidos com todo critério primando por facilitar o ensino e a
aprendizagem dos alunos.
A metodologia para desenvolvimento do trabalho foi desenvolvida de diversas maneiras, com
vários jogos onde os alunos foram estimulados ao aprendizado da gramática, vocabulário e
cultura da língua espanhola através de exercícios diferenciados como cruzadinhas, enigmas, caçapalavras, músicas, exercícios interativos, entre outros.
Os Websites possibilitaram o acesso a letras de músicas espanholas, jogos, utilização de
dicionários on-line, navegação em sites específicos para o ensino e aprendizagem de
línguas, entre outras formas de comunicação. Indiscutivelmente tal ferramenta – a Internet –
abre-se um leque de possibilidades para que a aprendizagem de línguas ocorra. Enfim, o advento
da Internet para os alunos, professores e até pesquisadores na área de línguas tem sido a grande
possibilidade de acesso a informações e a construção de novos conhecimentos.
RESULTADOS E DISCURSÃO
É válido enfatizar que os resultados ainda não foram totalmente obtidos, tendo em vista que o
projeto encontra-se em fase de desenvolvimento. No entanto, a expectativa é que ao finalizarem
o curso as crianças tenham conhecido um pouco da cultura dos países que falam espanhol e
tenham aprendido o vocabulário básico em espanhol, a identificar função e elementos
estruturais básicos da língua espanhola e a ler e pronunciar pequenos textos e diálogos em
espanhol. Para desenvolvimentos das atividades, os grupos foram divididos por faixas etárias
próximas, grupo pequeno de meninas, entre 10 e 13 anos, que demonstram interesse em
aprender tanto a língua quanto a cultura espanhola.
O rendimento e desenvolvimento dos alunos participantes, foram avaliados observando a
participação nas aulas e através de trabalhos escritos e orais, individuais e em grupo, foram
mensurados nas atividades propostas, entrega de trabalhos, apresentações, produções
individuais e através dos jogos on-line. Assim, foi possível ao aluno expressar os conhecimentos
assimilados e ao docente perceber as carências e necessidades de novas intervenções.
Por fim, planeja-se, para um futuro próximo, englobar as crianças matriculadas no ensino
fundamental de algumas escolas próximas ao Instituto, pois essas crianças possuem pouco
acesso à novas fontes de aprendizado como por exemplo um curso de espanhol com uma

infraestrutura adequada, com apoio de recursos multimídia, sala de aula climatizada, com
televisão e um laboratório de informática para as dinâmicas educacionais com jogos e atividades
on-line, que foram disponibilizados pelo Instituto Federal.
CONCLUSÃO
Apresentamos no decorrer desse artigo algumas considerações sobre a possibilidade de
utilização das ferramentas on-line; computador e Internet na aprendizagem de Língua
Espanhola. Acreditamos que esses recursos ao serem explorados pelo professor da língua
supracitada de forma consciente, reflexiva e crítica, promovem uma aprendizagem mais próxima
da atual realidade em que vivemos. Isso não significa dizer que a simples substituição da sala
de aula convencional pelo laboratório de informática promoverá a mudança da qual falamos.
Independente do recurso ou do material de apoio utilizado pelo professor de Língua Espanhola, o
diferencial está na forma de utilização do mesmo. Afinal, o recurso por si só não promove o
ensino e a aprendizagem do idioma, é o uso que se faz dele que será determinante no
processo de ensino e aprendizagem.
A utilização de vários sites de atividades on-line em todas as aulas (uma vez que o curso utiliza
atividades e jogos on-line como ferramenta), fez com que assim as crianças aprendessem de
forma prazerosa e lúdica despertando nelas o desejo e interesse para o conhecimento de uma
segunda língua.
Com esta pesquisa projeto, consegui-se dar oportunidade as crianças envolvidas de aprender um
novo idioma, mantendo a composição do grupo e permitindo o ingresso de novas crianças,
sempre que há vacância. Finalmente, foi possível também incorporar a internet em todas as aulas
ministradas durante o desenvolvimento do curso.
Os sites educacionais utilizados foram:
•

http://www.espanholgratis.net

•

http://juegosdedecorarcasas.co/jugar.php?juego=96

•

http://www.ver-taal.com

•

http://www.bomespanhol.com.br

•

http://www.alunosonline.com.br

•

http://www.estudarespanhol.com

•

http://www.aprendejugando.com

•

http://www.espanholito.com

•

http://www.sosespanhol.com.br

•

http://www.portalsaofrancisco.com.br

•

http://www.aprenderespanol.org

No que diz respeito aos objetivos dos websites, percebeu-se que alguns sites têm como objetivo
divulgar o trabalho de uma instituição; outros, que têm o objetivo de fazer propaganda de
produtos como materiais didáticos e cursos e alguns, que, embora limitados em seu conteúdo,
trazem links com atividades para ensino e aprendizagem da língua espanhola (por
exemplo, www.aprenderespanol.org).
Quanto ao conteúdo, observou-se que os sites são limitados. Alguns apresentam atividades de
gramática e vocabulário; outros focalizam vocabulário, cultura, expressões idiomáticas. Com
relação aos recursos interativos, as atividades planejadas mostram que a interação se dá, em
geral, entre o aluno e a máquina, poucas são as atividades que estimulem os aprendizes a
interagir virtualmente com outros usuários. Quanto à usabilidade, os sites são de fácil acesso e
navegação rápida e simples. Os usuários precisam ter apenas habilidades mínimas de informática
para fazer uso dos sites de forma satisfatória.
Pôde-se perceber que o objetivo das atividades, na maioria dos casos, foi o de desenvolver a
habilidade de leitura e o de consolidar vocabulário e gramática através da escrita, sendo assim, o
formato das atividades, em geral, é padronizado, sendo apresentadas normalmente em três
níveis de dificuldade (iniciantes, intermediários e avançados). Portanto, ao final dos exercícios,
os alunos tomam conhecimento de seus erros; em alguns, no final da tarefa, além de tomarem
conhecimento dos erros , recebem os comentários sobre a resposta correta.
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RESUMO
Este trabalho intitulado Educação e Mídias: a
perspectiva do aluno nesse processo teve como alunos
da rede pública da capital do Estado do Acre têm
vivenciado o movimento de inserção de novas
tecnologias em contextos escolares de ensino. Para isso
entrevistamos alunos de duas escolas contempladas
pelo Programa Um computador Por Aluno, gerenciado
pelo governo federal brasileiro. Dessa modo, essa
pesquisa justifica-se justamente por tratar-se de uma
temática bastante recente e de um movimento iniciado
no Brasil somente a partir de meados da primeira
década do século XXI, assim, ainda há muito o que ser
investigado e estudado sobre o tema. Realizei a pesquisa
através de entrevistas escritas com 131 alunos, visando

uma melhor amplitude do como se caracteriza esse
processo através dos discursos desses sujeitos.
Utilizamos como base teórica a Análise do Discurso de
linha francesa (doravante AD) e as ideias do Círculo de
Bakhtin. Vale ressaltar, ainda, que este estudo é
norteado a partir de uma perspectiva enunciativodiscursiva da linguagem, vista enquanto dialógica.
Encontramos alunos que percebem as exigências do
mundo moderno e que revelam em seus discursos a
importância da inserção de novas tecnologias no
processo educativo, porém a falta de infraestrutura
adequada ainda é o principal inimigo desse movimento
de inovação.

PALAVRAS-CHAVE: Discurso, Educação, Tecnologia.

EDUCATION AND MEDIA: A PERPECTIVE STUDENT IN THAT CASE
ABSTRACT
This work entitled Education and Media: a student's
perspective in this process was to public school students
in the state capital of Acre have experienced the
movement of insertion of new technologies in school
contexts of teaching. For this we interviewed students
from two schools covered by the program one computer
per student, managed by the Brazilian federal
government. This way, this research is justified precisely
because it is a fairly recent subject and a movement
started in Brazil only from the middle of the first decade
of this century, so there is still much to be investigated
and studied on theme. I conducted research through
written interviews with 131 students, to improve the

KEY-WORDS: Speech, Education, Technology.

breadth of how this process is characterized by the
discourse of these subjects. Used as a theoretical
Discourse Analysis based French Line (hereafter AD) and
the ideas of the Bakhtin Circle. It is worth stressing that
this study is guided from a declarative - discursive
perspective of language as dialogic view. We found that
students realize the demands of the modern world and
in his speeches that reveal the importance of the
inclusion of new technologies in the educational process
, but the lack of proper infrastructure is still the main
enemy of this movement of innovation.

1. INTRODUÇÃO
Os avanços tecnológicos provocam mudanças nas relações sociais e nos modos de
construção e aquisição de conhecimentos. A informação circula de forma cada vez mais rápida,
isso se reflete na sociedade que passa a exigir profissionais mais críticos, criativos e com
capacidade de trabalho individual e coletivo. Nesse contexto, a escola tem um papel primordial
que envolve o desenvolvimento de capacidades de inovação, criatividade, autonomia e
comunicação, competências antes não tão priorizadas, mas que hoje são extremamente
necessárias à vida dos sujeitos.
A escola do século XXI é, portanto, permeada por novos meios de comunicação e
tecnologias que marcam o dia a dia dos sujeitos contemporâneos. Dessa forma, torna-se cada vez
mais necessário investigar sobre como as novas mídias têm influenciado o processo educativo.
Foi pensando nessa problemática que imergimos em um estudo que aborde o discurso de alunos
do ensino médio de escolas públicas da cidade de Rio Branco-AC sobre esse novo contexto
educacional e, buscamos nesses discursos analisar como esses alunos têm vivenciado a
implementação tecnológica ocorrida a partir do programa Um Computador por Aluno (doravante
UCA).
Propomos um estudo acercar de como a nova realidade tecnológica pela qual passa a
sociedade moderna tem sido vivenciada por alunos da rede pública da capital do Estado do
Acre. Assim, uma vez que utilizamos como fonte de pesquisa o discurso desses sujeitos,
tomamos como base teórica a Análise do Discurso de inspiração francesa (doravante AD), com
ênfase, principalmente, nas ideias de Mikhail Bakhtin (2010).
Articulando-se a partir de três campos do conhecimento, a Análise de Discurso francesa se
configura como uma disciplina transdisciplinar em que, conforme Orlandi (2000, p. 15), “procurase compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social
geral, constitutivo do homem e da sua história”. Desse modo, a AD estuda as relações
estabelecidas entre a língua e os sujeitos, considerando os processos de produção de discursos.
Assim, o discurso, manifestado através da língua, funciona como uma cadeia que manifesta
ideologias e é visto como efeito de sentido entre os locutores. É então, a partir da AD que a
relação existente entre língua, discurso e ideologia começa a ser estudada.
Nesse sentido, o discurso é sempre construído a partir de hipóteses histórico-sociais e não
se confunde nem com a evidência de dados empíricos, nem com o texto, visto que, para a AD, o
texto é apenas uma parcela que constitui a linguagem, uma unidade significativa e incompleta
que, considerada como discurso, transforma-se em um objeto histórico linguístico não fechado,
pois tem relação com outros textos, com suas condições de produção e com o interdiscurso que
permeia todo dizer. O discurso é então, como afirma Orlandi (2000, p. 15) “palavra em
movimento, prática de linguagem”.
Conforme a perspectiva de Bakhtin (2010), a constituição do indivíduo em sujeito está
intimidante ligada à assimilação de discursos outros que o interpelam no decorrer de sua vida.
Esses discursos são processados de forma que, em parte, se tornem discursos do sujeito e, em
parte, discursos do outro. Sob esse ponto de vista dialógico, Bakhtin, afirma que os discursos são
constituídos em uma fronteira margeada e atravessada por aquilo que é do sujeito e aquilo que é
do outro. A produção e compreensão de enunciados é, assim, ligada a enunciados anteriores e
posteriores, estabelecendo uma contínua relação de contestação. A linguagem é vista dessa

forma, como arena de conflitos, refletindo e refratando a realidade social, histórica e ideológica
de uma determinada sociedade.
Bakhtin (2010) nos ensina, ainda, que os discursos são produzidos por sujeitos localizados
no meio social e marcados histórica e ideologicamente. Desse modo, a Educação e a Tecnologia,
enquanto instâncias sociais, estão intimamente ligadas aos processos discursivos que regem o
comportamento dos sujeitos contemporâneos. Os discursos são assim mais do que palavras, são
construções sociais marcadas sempre pela heterogeneidade e que só podem ser analisados
considerando seu contexto social, histórico e ideológico de produção. Desse modo, considerar as
tendências discursivas contemporâneas implica levar em conta os novos suportes digitais, as
novas formas de mediação e as novas significações articuladas através dessas tecnologias. Além
disso, como afirma Brandão:
Fundada no princípio do dialogismo, uma reflexão sobre a identidade do discurso não
pode deixar de priorizar uma característica que lhe é fundamental e que já foi apontada
anteriormente: a sua heterogeneidade. Heterogeneidade que liga de maneira
constitutiva o Mesmo discurso com seu Outro ou, em outros termos, que permite a
inscrição no discurso daquilo que se costuma chamar seu “exterior” (2007, p.87).

Foi buscando essas outras palavras que rodeiam os discursos dos alunos entrevistados
que realizamos nossa análise. Assim, evidenciamos o discurso desses sujeitos a partir de suas
condições de produção e do lugar social que esses sujeitos ocupam no contexto escolar, pois
entendemos a linguagem como lugar de conflitos, concordâncias, tensões e silenciamentos, lugar
onde ecoam as mais diversas vozes, que revelam nossa verdadeira constituição enquanto
sujeitos situados em um espaço e tempo determinados.
2. NAS TRAMAS DO DISCURSO: ANÁLISE E DISCUSÃO DOS RESULTADOS
O Programa Um Computador por Aluno, ou simplesmente Projeto UCA como ficou mais
conhecido, iniciou-se como projeto piloto no ano de 2010, alcançando todas as unidades
federativas através da distribuição de laptops para 300 escolas da rede pública de ensino. O
objetivo desse programa é intensificar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação nas
escolas, por meio da distribuição de laptops a alunos e professores da rede pública de ensino,
além de promover à otimização do processo de ensino-aprendizagem. Nesse processo cada aluno
e cada professor recebe um laptop no qual poderá acessar softwares e aplicativos educativos
livres. O Estado do Acre recebeu equipamentos para nove escolas, sendo seis delas localizadas
em municípios do interior do estado e três na capital, Rio Branco.
Em nossa pesquisa, selecionamos duas das escolas contempladas pelo UCA: a primeira
escola é localizada na região central e a segunda na zona rural da cidade de Rio Branco-AC. Para
preservar a discrição sobre as escolas pesquisadas, chamaremos as duas apenas de central e
rural, respectivamente.

Para subsidiar essa pesquisa 1, efetuada no ano de 2013, realizamos entrevistas escritas
com alunos das três séries do ensino médio nessas nas duas escolas supracitadas, objetivando
verificar como esses sujeitos têm visualizado o movimento de inserção de novas mídias2 na
escola. Nesse processo, conseguimos coletar um total de 131 questionários respondidos e,
visando manter o anonimato desses sujeitos, optamos por chamá-los apenas de “A”
enumerando cada sujeito em sequência ordinal baseada na transcrição de seus discursos no
artigo em questão.
Nossa pesquisa e a análise do corpus coletado foi dirigida a partir de uma perspectiva
sócio histórica, desse modo, ela é de cunho qualitativo e, portanto, o método de coleta e
análise de dados foi o “estudo de caso”.
Vale ressaltar que, do conjunto de todos os enunciados obtidos em nossa pesquisa,
fizemos um recorte justificado pela recorrência de enunciados semelhantes ou marcados pela
repetição. Além disso, não utilizamos a expressão sic, comumente usada em situações de
desvio da norma culta gramatical, porque optamos por transcrever os enunciados utilizados na
análise obedecendo rigorosamente ao que se encontra nos textos originais.
Centralizando nosso interesse no discurso de alunos do Ensino Médio, precisamos
compreender como mídias como o computador e a internet, influenciam o universo estudantil
de jovens que estão nos últimos degraus da educação básica e, por consequência, estão em
processo de preparação para um futuro universitário e/ou para ingressar no mundo do trabalho.
Para isso, realizamos entrevistas, buscando não somente ouvir o que eles dizem sobre o uso de
tecnologias na educação, mas também, esmiuçar o que está descrito por trás, nas entrelinhas de
seus dizeres, ou seja, interrogamos esses sujeitos e, verificaremos em seus discursos as relações
estabelecidas com os discursos outros que se fazem presentes em seus dizeres.
Acreditamos que os alunos têm muito a revelar sobre o modo como essa nova realidade
tecnológica tem afetado o ambiente escolar, assim, é essencial compreender o que o aluno
pensa sobre o uso das novas tecnologias na escola. Para tanto, elaboramos algumas questões
que foram repassadas aos alunos em forma de questionário, dentre elas selecionamos três para
compor a discussão nesse artigo:

1. Possui computador em casa? Quantos?
2. Sua escola faz parte do Programa Um Computador por Aluno e, portanto, você
recebeu um netbook disponibilizado pelo governo federal. O que você considera como
uso consciente desse aparelho na escola?
3. Em sua opinião, qual o papel das novas tecnologias na educação hoje?

Como já dito, realizamos nossa pesquisa em uma escola localizada em região central e
outra localizada na zona rural da capital acreana. Por isso, decidimos fazer um levantamento
1

A pesquisa em questão foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa através de parecer consubstanciado
registrado sob o número 337.570.
2
Adotamos aqui o conceito de mídias conforme Gonnet (2004, p.16) que descreve as mídias se referindo “tanto a
instituições, a gêneros ou técnicas”. Distingue, desse modo, três tipos de mídias: as mídias autônomas que não
exigem nenhuma ligação com outra particular (livros, jornais...); as mídias de difusão que atuam através de ondas
hertzianas ou cabos (televisão, rádio...); e, as mídias de comunicação que são aquelas que permitem a
instauração de uma interatividade (computador, internet...). Consideramos pertinente ao nosso estudo as “mídias
de comunicação”.

sobre a quantidade de computadores que a clientela discente dessas escolas tem em casa e se de
fato têm computadores. A partir desse levantamento elaboramos o seguinte gráfico:
Gráfico 1 – Quantitativo de computadores domésticos por aluno pesquisado.

Fonte – Elaborado pela autora com base em pesquisa realizada em 2013.

A partir desses dados, percebemos que existe uma dessemelhança entre a situação
encontrada na escola da zona urbana e a escola da zona rural. Na escola central cerca de 97% dos
alunos entrevistados possuem computador em casa, o inverso ocorre na escola rural em que 66%
dos alunos entrevistados não possuem nenhum computador em casa. Além disso, a quantidade
de alunos da escola central que possuem mais de um computador e consideravelmente alta. É
interessante observar que mesmo que a quantidade de alunos entrevistados na escola da zona
urbana seja superior a dos alunos entrevistado na zona rural, consideramos esse dado relevante,
pois revela que a posição geográfica ainda é um dos fatores que dificulta o acesso às tecnologias
do mundo contemporâneo.
Passemos agora à questão direcionada apenas as duas escolas participantes do UCA
pesquisadas: Sua escola faz parte do Programa Um Computador por Aluno e, portanto, você
recebeu um netbook disponibilizado pelo governo federal. O que você considera como uso
consciente desse aparelho na escola?
89

A : Muitos alunos de renda baixa, que mora na zona rural não pode ficar indo e vindo,
por causa do trabalhos da escola, por tanto foi uma ajuda boa.
102
A : É muito bom esse programa mas esta deixando a desejar.

Como verificamos, os objetivos do UCA na entrega desses laptops nas escolas públicas do
Brasil são claros: melhorar o ensino e promover a inclusão digital. Desse modo, como afirma A89,
esses programas permitem que “muitos alunos de baixa renda, que mora na zona rural” tenham
acesso aos novos recursos tecnológicos, isso atinge um dos objetivos promovidos pelo UCA.
Porém, é importante observar que verificamos no dizer desse aluno um discurso histórica e
socialmente constituído que declara que na zona rural brasileira a grande maioria da população
não tem acesso ao computador. Isso já foi comprovado por inúmeras pesquisas e foi
demonstrado pelo gráfico ilustrado anteriormente. O que temos então de marcante nesse
discurso? A revelação de um discurso que preconiza que a inclusão digital pode provocar
mudanças na rotina de sujeitos como esses alunos que não tem condições de se deslocar até a

zona urbana para realizar suas pesquisas escolares, mas que agora têm a oportunidade de
realizar isso na escola. Revela ainda uma percepção de que essa implementação tecnológica é
necessária, pois pode trazer contribuições para o processo de ensino-aprendizagem desses
alunos.
Já com o aluno A102 o observamos uma controversa apresentada através do enunciado
“mas esta deixando a desejar”. O entrevistado, porém, não nos revela em que sentido ocorrem
as falhas por ele apontadas. Precisamos buscar essa resposta no discurso de outros alunos:
31

A : Acho inutil pois nenhuma atividade e desempenhada com o netbook. Eu não faço o
uso deste aparelho pois seu sistema operacional é muito antigo e lento.
62
A : Não, o hardware do gadget é de baixa qualidade, além disso, o S.O. não favorece em
nada, apesar de eu ter me afeiçoado ao Linux.

Observamos que esses alunos possuem algum conhecimento de informática ou tiveram
contato com algum aparelho e sistema operacional que consideram melhor, e usam esse
conhecimento para justificar a visão negativa que têm com relação aos aparelhos distribuídos
pelo governo. Desse modo, podemos inferir que, para esses alunos, a baixa qualidade dos
equipamentos fornecidos desfavorece o uso desses laptops.
Outra dificuldade apontada pelos alunos diz respeito ao uso da internet:
59

A : Eu não uso ele, pois é muito lento e a internet não é boa.
98
A : Faço o uso consciente mas minha escola não tem internet, tinha só no começo do
ano mas não ouve manutenção.
105
A : Não porque nunca pega internet na escola.

Temos dois dados relevantes apresentados por esses alunos: a escola em que a internet é
lenta e a escola em que a internet “nunca pega”. Assim, é relevante identificar que A59 é aluno da
escola localizada no centro da cidade de Rio Branco e A98 e A105 são alunos da escola localizada na
zona rural. Conforme publicação divulgada pela Agência Nacional de Telecomunicações –ANATEL,
em fevereiro do corrente ano, o Acre é um dos estados com o pior sinal de internet banda larga
do país. Na zona rural isso é ampliado se não houver “manutenção” adequada dos equipamentos
responsáveis pelo envio de sinal às escolas.
A questão da falta de infraestrutura parece ser o principal ponto negativo desse processo,
uma vez que é extremamente repetida nos discursos dos sujeitos entrevistados. Internet lenta,
computadores sem a devida manutenção, falta de tomadas para (re)carregamento das baterias
dos laptops, equipamentos insuficientes para todos os alunos, laboratórios de informática
ultrapassados, são alguns dos detalhes levantados. Apesar de todos os entraves, alguns avanços
já ocorreram, grande parte em virtude do compromisso e esforço de professores, técnicos e
alunos que, em meio a dificuldades, procuram meios de superar os desafios. Mas, precisamos
que a falta de infraestrutura, seja eliminada para que de fato alcancemos a “modernidade”.
É importante observar que grande parte dos alunos entrevistados ao invés de dar sua
visão sobre o que é um uso consciente dos equipamentos fornecidos pelo governo federal,
manifestaram sua opinião sobre o programa. Isso revela esses alunos desejam voz nesse
processo e eles de fato precisam ser ouvidos, pois são os principais interessados. Por isso,
elaboramos a seguinte questão: em sua opinião, qual o papel das novas tecnologias na
educação hoje? E, encontramos algumas respostas que demonstram que os alunos percebem as

mudanças que vêm ocorrendo no mundo atual e associam o sucesso de sua formação
educacional e à adequação da escola a essa nova realidade:
36

A : É importante, pois hoje o mundo gira em torno da tecnologia e usa-la dentro da sala
retira o aluno do tedio, e o aluno se interessa mais sobre o assunto.
90
A : Muito importante, por que um mundo moderno precisa de um ensino uma
educação moderna.
27
A : Em minha opinião é muito bom, pois na internet contém muitas coisa que nós
alunos podemos explorar, até mesmo publicar as nossas próprias pesquisas. Mudam,
pois passa a ser uma aula mais dinâmica.
32
A : Ampliar os horizontes do saber e abrir novas fontes para a obtenção do
conhecimento, torna o conhecimento mais rápido e pratico ao ser obtido.

Dialogicamente observamos o quanto o discurso desses alunos dialoga com outros que
circundam nossa realidade social contemporânea. É visível que no interdiscurso que permeia
esses dizeres está presente o discurso da globalização, através de uma inclusão digital que visa
simplificar a rotina diária, maximizar o tempo e potencializar nossa capacidade cognitiva. Em A90
percebemos também o discurso da modernidade, uma modernidade que é refletida na escola a
partir da inserção de novas mídias nesse contexto. Desse modo, assim como a sociedade póssegunda guerra mundial foi impulsionada pelo discurso da “necessária corrida armamentista”, a
sociedade da informação e, consequentemente, a escola do século XXI é impulsionada pelo
discurso da modernidade e do necessário avanço tecnológico. Esses discursos têm impregnado
todos os campos de atividade humana e chegam até a escola como uma proposta de resolução
de todas as mazelas educacionais contemporâneas. Porém, essa modernidade não parecer ser
tão “moderna” quando lembramos das dificuldades enfrentadas por esses alunos na parte de
infraestrutura e manutenção desses equipamentos.
O discurso da relação trabalho x tempo também se faz presente nos enunciados dos
alunos, como em vemos A32 que afirma que a tecnologia “torna o conhecimento mais rápido e
pratico ao ser obtido”. Esse discurso está associado ao discurso da agilidade e da facilidade
promovida pelo uso de tecnologias. Esse discurso começou a ser difundido no século XIX com a
revolução industrial, em que a preocupação técnica em manter e facilitar o fluxo contínuo de
produção de mercadorias fazia surgir um novo mundo, um mundo facilitado por máquinas. A
partir da década de 1990, essa “facilidade” atinge outros patamares com a revolução digital
aliada a uma maior velocidade de informação e comunicação. Ao afirmar que o uso de novas
tecnologias “torna o conhecimento mais rápido e pratico ao ser obtido” A32 apenas reflete o
contexto sócio histórico a partir do qual fala, uma sociedade baseada na velocidade e
dinamicidade, no transitório e na inovação constante.
Atualmente, estamos cercados por um imaginário relativo aos homens e às máquinas.
Esse imaginário reflete um discurso que prevê que a simples presença da tecnologia pode mudar
a realidade vivenciada pelo sujeito, porém a tecnologia não deve ser utilizada como um fim em si,
mas como um meio para transformação da realidade educacional. Certamente há muitas formas
de aproveitar as novas tecnologias no aprendizado, mas existe todo um suporte que desse ser
disponibilizado para que se alcance sucesso nesse processo. É importante capacitar os
professores para que esses recursos não se tornem algo supérfluo e sem sentido e é importante
que a escolas sejam bem estruturas para receber esses equipamentos. Assim, verificamos que a
incorporação de novas tecnologias no processo educativo institucional pode trazer benefícios,

mas essa positividade atribuída às TICS não anula as dificuldades enfrentadas e a questão da falta
de infraestrutura parece ser o principal ponto negativo vivenciado nesse processo.
3. CONCLUSÃO
Nossa vida hoje é baseada em informações arquivadas em bancos de dados digitais que
ganham vida através da tela, seja ela do computador, do tablet ou do celular. Assim, educadores
e pais não podem rejeitar a vida na tela nem tratá-la como alternativa, pois, esse é um espaço de
aprendizagem e crescimento em que as pessoas exercem diferentes papeis, ora como autores,
ora como leitores, ora como críticos, ora consumidores, enfim, através dessa dinâmica de
interação social constroem sua identidade enquanto sujeitos de uma sociedade em que a
mudança e a inovação imperam. As tecnologias da informação e comunicação, entendidas como
conjunto de recursos tecnológicos criadas para melhorar e agilizar a comunicação além da
transmissão de informações, transformaram radicalmente o modo como se dão as relações
sociais e os modos de aquisição e produção de conhecimentos. São essas tecnologias que não
podem ser negligenciadas pela escola, visto que seu uso engloba uma série de questões
relacionadas ao modo como se organiza a sociedade moderna.
Assim, através do movimento investigativo aqui realizado, observamos que os alunos têm
consciência da importância que programas como o UCA têm para o desenvolvimento do processo
de ensino e de aprendizagem na escola. Os discursos desses sujeitos dialogam entre si e com
outros que foram legitimados a partir das inovações tecnológicas da sociedade moderna, como:
o da globalização, o da modernidade e o do imaginário tecnológico que circunda nossa
sociedade. Nesse ponto, observamos o quanto somos marcados pelo lugar histórico social do
qual falamos e em que somo constituídos: esses alunos são nativo digitais 3, ou seja, já nasceram
rodeados por recursos e tecnologias digitais e têm acesso a essa mídia desde muito cedo.
Nesse sentido, já não nos cabe mais questionar se as novas tecnologias devem ou não ser
utilizadas nos processos educativos do século XXI. Precisamos concentrar nossos esforços para
questionar os modos como essas tecnologias estão sendo incorporadas e quais resultados são
apontados a partir dessa utilização.
A (re)evolução digital traz consigo rupturas, paradoxos e incertezas. Novos perfis de aluno
foram gerados, novos problemas surgiram e precisam ser enfrentados com as devidas
competências. A inovação tecnológica trouxe, para além de muitas facilidades, questões que
antes não eram colocadas em pauta nas discussões sobre a educação. Além disso, a falta de
recursos e de infraestrutura adequada ainda marcam, como vimos, o espaço escolar, algumas
vezes inviabilizando a realização de um trabalho de qualidade com as tecnologias.
Desse modo, a integração da tecnologia ao currículo escolar e às práticas cotidianas das
escolas, ocorrida apenas através do fornecimento de computadores e do acesso à internet ao
corpo discente e docente não é suficiente para que haja formação de cidadãos críticos e
comprometidos com o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária e participativa. É
preciso pensar nas mídias como uma ferramenta de enriquecimento do processo de ensino e de
aprendizagem. É necessário estabelecer metodologias adequadas ao planejamento da cada aula,
considerando o material a ser utilizado, o conteúdo a ser ministrado e o público alvo para que se
3

Termo idealizado por Prensky (apud Soares & Petarnella, 2012, p.16-17)

tire o máximo de proveito possível e, para isso, é importante que os professores tenham acesso a
um suporte técnico e infraestrutural de qualidade.
Além disso, incorporar tecnologias da informação e comunicação em escolas públicas é
uma tarefa complexa que pressupõe a participação de todos os agentes envolvidos no sistema
educacional (professores, pais, alunos, gestores, equipe pedagógica, equipe de apoio), visto que
as mudanças precisam envolver diferentes aspectos, tanto administrativos quanto pedagógicos.
A educação só funciona em conjunto com todos os seus agentes, todos devem estar envolvidos
para que o processo de ensino alcance o sucesso esperado.
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RESUMO
O artigo demonstra a contribuição da consciência
fonológica promovida por meio da instrução explícita
em sala de aula de inglês como LE com foco em verbos
do inglês no passado simples regular. São apresentados
resultados de um recorte de estudo em que se analisa a

presença de interferências na pronúncia dos alunos
antes e após a intervenção.

PALAVRAS-CHAVE: Consciência fonológica; Instrução Explícita; Interferências; Inglês como LE.

PRONOUNCING OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN CLASSROOM
ABSTRACT
This article shows the contribution of phonological
awareness by explicit instruction in classrooms of
English as a foreign language (EFL) with focus on regular
English verbs in past simple tense. We present the

results of a corpus studied in which we analyze the
presence of interferences in the students pronounce
before and after intervention.

KEY-WORDS: Phonological awareness; Explicit Instruction; Interferences; English as a foreign language.

A PRONÚNCIA DE INGLÊS COMO LE EM SALA DE AULA
1 INTRODUÇÃO
A aprendizagem de uma LE em sala de aula proporciona benefícios da aprendizagem
formal os quais não estão disponíveis de forma sistemática em ambientes informais de aquisição
de língua. Assim, é preciso beneficiar-se ao máximo das características particulares que compõe o
ambiente, promovendo ao aluno aprendizagem de detalhes específicos da língua os quais muitas
vezes só são notados conscientemente. Nesse ambiente é que a instrução explícita torna-se uma
prática de sala de aula que visa contribuir, por meio do exercício consciente, à aprendizagem de
aspectos como o detalhe fonético da língua inglesa que se apresenta como dificuldade ao aluno
aprendiz de inglês como LE.
A partir dessa percepção, demonstramos, nesse artigo, que a instrução explícita é fator
contribuinte ao processo de ensino e aprendizagem, utilizando, para tanto, um recorte de dados
com pronúncias de verbos regulares no passado simples antes e depois do desenvolvimento de
aulas de instrução explicita promovidas por um professor de inglês em uma escola pública da
região sudoeste do Maranhão. A pronúncia da LE toma interferências da língua materna com
características especificas da região dos falantes. Essas interferências são repensadas a partir da
instrução promovendo um processo de conscientização fonológica, necessário ao aprendiz de
inglês como LE.
O presente trabalho ficou organizado, portanto, seguindo uma breve caracterização da
instrução explícita e dos efeitos de interferência que ocorreram na pesquisa. Logo depois,
descrevemos os dados obtidos na pesquisa e então, fazemos a análise dos dados. Por fim,
expomos as considerações finais que ficaram evidenciadas neste trabalho.
2 A INSTRUÇÃO EXPLÍCITA E A CONSCIENTIZAÇÃO FONOLÓGICA
A prática da instrução explícita em aulas de inglês como LE auxilia na aquisição da língua
na medida em que fornecem ao aprendiz conhecimento necessário sobre aquela língua que está
sendo adquirida. Alves (2004) lembra que Ellis (1994) descreve como explícito o conhecimento

que o aluno é capaz de analisar e explicar, que existe mesmo fora de seu uso e aplicação na
língua.
Nesse sentido, a explicitação de uma regra pode ser administrada pelo professor de duas
formas: se professor escolher expor as regras aos alunos de maneira direta, seja de forma escrita
ou oral, ele estará utilizando o método dedutivo; caso ele opte por atividades que levem o
aprendiz a descobrir a regra sozinho, ele estará utilizando o método indutivo (Alves, 2003,
p.1412).
Assim, Zimmer, Alves e Silveira (2006, p.11) defendem que as práticas baseadas em
instrução explícita podem “exercer efeitos de curto e longo prazo sobre qualquer aspecto da L2
que tenha sido explicitada pelo professor”. Por isso, a presença dessa prática é justificável.
Justifica-se, assim, a prática da instrução explícita sobre dois fundamentos principais: a
necessidade de despertar a percepção do aprendiz, o que possibilitará uma maior
exposição ao input linguístico da L2, e a concepção de interação dinâmica entre os
conhecimentos implícito e explícito (Zimmer, Alves e Silveira, 2006, p.12).

Segundo os autores (op.cit.) a instrução explícita, quando empregada em sala de aula,
pode promover o desenvolvimento da consciência linguística do aluno sobre a língua alvo, seja
sobre aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos ou pragmáticos, e pode ser
empregada de forma dedutiva ou indutiva, como descrito acima. Essa consciência promovida em
sala representa a capacidade que o aluno possui, sendo adulto com conhecimento de outra
língua, de se utilizar da sua capacidade cognitiva de pensar sobre a outra língua, sobre os
aspectos dessa LE. Alves (2012) ressalta que é “também através do grau de consciência como
entendimento que o aprendiz é capaz de descrever explicitamente as características do aspecto
linguístico presente no input a que ele é exposto” (p.212).
Nesse ínterim, focalizamos aqui o processo de conscientização fonológica por meio da
instrução explícita que é promovido em sala pelo professor de línguas como fator contribuinte ao
processo de ensino e aprendizagem. Essa conscientização auxilia o aluno a perceber as diferenças
entre os sons da LM e da LE no input acústico que recebe, envolve-o cognitivamente no seu
processo de aprendizagem e melhora seu output (Zimmer, Alves e Silveira, 2006, p.8).

A instrução explícita de aspectos fonético-fonológicos auxilia, dessa maneira, o aluno a
reconhecer padrões que não são caracterizados na língua materna e, assim, ele se torna capaz de
diferenciar as ocorrências sonoras da língua estrangeira as quais não conseguiu notar por si só.
De acordo com Barreto e Alves (2012) “(...) a consciência dos aspectos fonético-fonológicos da L2
é condição necessária para que ocorra a aquisição dos sons da língua-alvo” (p.231).
Por isso, Alves (2003) ressalta que, quando se trata de aprendizagem de língua
estrangeira, não se pode pensar apenas na forma escrita. Compreende também proporcionar o
aprendizado do seu inventário de fonemas, dos seus processos e suas regras fonológicas. Em
vista disso, a conscientização torna-se necessária, pois há vários aspectos da outra língua que o
aluno muitas vezes não percebe implicitamente ou sozinho, é preciso, portanto, promover a
consciência fonológica. Dessa maneira, Schmidt (1990, p.131) ressalta que “(...) conscious
processing is a necessary condition for one step in the language learning process, and is
facilitative for other aspects of learning”.
Ressaltamos, por conseguinte, que trabalhamos com a noção de pronúncia e não de
fluência. Nas palavras de Neto (2006), pronúncia envolve aqueles aspectos que estão ligados à
percepção e produção de sons da LE, pois fluência é um termo mais abrangente e considera
outros fatores como adequação lexical ao contexto. Entretanto, lembramos que o trabalho de
pronúncia faz parte da aquisição de fluência da LE.
3 FENÔMENOS FONOLÓGICOS DO APRENDIZ DE INGLÊS COMO LE
Na análise dos dados da pesquisa, alguns fenômenos fonológicos demonstraram as
interferências que ocorrem ao nativo de português aprendiz de inglês como LE e as dificuldades
que estes passam durante o processo de aprendizagem. Esses fenômenos também demonstram
as características da fala das pessoas que moram na região onde a pesquisa ocorreu. Os
fenômenos mais evidentes são: epêntese, apagamento de consoante e interferências de
nasalizações. Caracterizaremos cada um desses fenômenos e, logo depois, eles são expostos nas
análises dos dados.
A epêntese é um fenômeno fonológico em que o falante adiciona uma vogal ou uma
consoante à palavra na tentativa de “corrigir” algum sistema estranho da outra língua, não

reconhecível a ele. As epênteses que se apresentam nas ocorrências da pesquisa são
caracterizadas pela inserção de vogal entre consoantes em encontros consonantais que
envolvem oclusivas em posição de coda, como em seemed (si:med) e a que ocorre no início de
sílaba com palavras do inglês, como na palavra street (ɪstri:t) (Silva, 2011).
Outro fenômeno que ocorre em pronúncia de brasileiros aprendizes de inglês como LE é o
apagamento. Esse fenômeno diz respeito ao cancelamento de um vogal ou consoante pelo
falante. O apagamento encontrado ocorreu com consoante. Silva (2011, p.60), lembra que “(...) o
apagamento de consoante ocorre tipicamente nas bordas das palavras ou em encontros
consonantais”.
Uma grande dificuldade que se apresenta ao aprendiz de inglês são os efeitos de
nasalização. Na região em que ocorreu a pesquisa, a nasalização é muito presente no falar
cotidiano, por isso, é quase sempre certo que as palavras do inglês que apresentam vogais
seguidas de consoante nasal serão nasalizadas. Entretanto, como esclarece Silva (2012, p.179) “o
falante brasileiro de inglês tende a nasalizar a vogal que precede a consoante nasal. Essa regra
(...) não se aplica ao inglês”. A exemplo desta ocorrência, citamos a palavra promise que é
pronunciada [prõmɪs] caracterizando uma nasalização que não ocorre com falantes nativos da
língua alvo.
Além desses aspectos de pronúncia, ressaltamos a interferência que ocorre entre os
ambientes com os sons /d/ e /dʒ/, e os sons /t/ e /ʧ/. Tal aspecto está ligado ao fato de que na
língua materna os sons /dʒ/ e /ʧ/ são considerados alofones de /d/ e /t/. Na região da pesquisa,
os alofones ocorrem em ambientes em que as letras t e d são seguidas de vogal anterior alta,
sendo, nesse ambiente fonético, muito produtivas. Essa característica da língua materna gera
interferência devido ao fato de que para o inglês esses sons não são considerados alofones, são
fonemas de fato e, portanto, possuem ambientes específicos de pronúncia.
A seguir, são evidenciados esses fenômenos nas ocorrências de falas dos alunos que
participaram da pesquisa.
4 MATERIAIS E MÉTODOS

Para esta pesquisa, fizemos um recorte com alguns dados obtidos durante a pesquisa de
campo da dissertação de Mestrado. Aqui, entretanto, diferentemente do que ocorreu para a
dissertação, não trouxemos o foco da análise daquela, que retrata a aprendizagem explícita coda
silábica dos verbos regulares no passado simples. A intenção deste trabalho é somente
demonstrar o efeito da instrução explícita sobre aqueles fenômenos anteriormente mencionados
com base nos dados obtidos.
Utilizamos, para tanto, um teste de leitura composto por verbos no passado simples
regular do inglês. Tal conteúdo era o que estava sendo trabalhado pelo professor no momento
da pesquisa. Para análise, separamos um corpus composto por cinco verbos pronunciados antes
e após a instrução explícita com atividade de conscientização fonológica promovidos pelo próprio
professor da turma. As pronúncias foram gravadas em sala e são transcritas abaixo:
Verbo

Antes da intervenção

Após a intervenção

Called (kɔ:ld)

kaleʤ

Kalǝd

kɔled

kɔld

kʌled

kɔld

waʧǝ

wɔted

waʧed

wɔʧd

Wated

wɔʧɪd

Ended

Endǝd

Ended

endɪd

Ended

endɪd

stʊpǝd

stʊpt

stɔped

stɔpd

stɔped

stɔpt

si:med

si:md

sɪmed

sɪmd

sɪmed

sɪmǝd

Watched (wɒʧt)

Ended (endɪd)

Stopped (stɒpt)

Seemed (si:md)

Na sequência, fazemos as considerações sobre as pronúncias dos verbos pelos alunos.
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O desenvolvimento da pronúncia antes e após a instrução demonstra que a consciência
fonológica, promovida por meio da intervenção, auxiliou os alunos a repensarem as formas de
suas pronúncias. Dessa maneira, puderam utilizar a metalinguagem, característica presente no
processo de aprendizagem de adultos, como ponte para firmar suas aquisições.
É possível perceber que os alunos participantes da pesquisa refletem na sua pronúncia
características de fonética que são próprias da região onde se encontram. Assim, as formas da
língua materna são tomadas como base na aquisição da língua estrangeira gerando as
interferências. Essas interferências aparecem nas transcrições antes da intervenção e em menor
número após a intervenção. Tal fato da diminuição da interferência da língua materna ocorre
devido exatamente pela consciência fonológica em fase inicial que os alunos puderam alcançar a
partir da explicitação de características da pronúncia do inglês e que os levaram a diferenciar as
línguas.
Dessas interferências, expõem-se os fenômenos ocorridos para a pronúncia dos alunos.
Os fenômenos que mais ocorrem para esta região são, portanto, a epêntese, o apagamento de
consoante e a interferência na produção dos sons /ʤ/ e /d/, e /ʧ/ e /t/ quando seguidos de vogal
anterior alta.
A epêntese é o fenômeno de maior produtividade para os alunos pesquisados e refletem
os padrões de pronúncia específicos da região pesquisada. Foi gerada para quase todos os
verbos, como pode ser percebido na coluna “antes da intervenção”, a epêntese medial com
variação entre /e/, para a maioria, sendo produzidas duas vezes como vogal média baixa e nas
outras ocorrências como vogal média alta; e /ǝ/, a vogal schwa típica do inglês, mas que ocorre
em alguns contextos no português que foi produzida duas vezes nesta coluna. Após a instrução
explícita, percebe-se que os alunos diminuíram a ocorrência das epênteses e iniciam seu
processo de conscientização fonológica da sistematização da língua inglesa em relação ao detalhe
fonético evidenciado.

Somado a isso, ocorreu o apagamento da consoante em coda de final de palavra para
uma pronúncia do verbo watched, como pode ser visto na transcrição. Esse fenômeno, embora
tenha ocorrido apenas para um verbo, é descrito em outros trabalhos sobre aquisição de inglês
como LE, como o de Freitas e Neiva (2002), e demonstra as dificuldades que os nativos de
português têm durante seu processo de aprendizagem. O apagamento não ocorreu após a
instrução explícita.
Registramos que a coda do verbo called foi produzida uma vez como /dʒ/. É interessante
registrar que esse fenômeno ocorreu por várias vezes durante as aulas, apesar de só aparecer
uma vez durante as gravações. O que demonstra certo grau de conscientização que vem
ocorrendo com os alunos em questão.
Fica demonstrado ainda que uma das maiores dificuldades de nativos de português em
processo de aquisição de inglês é diferenciar as vogais que ocorrem na língua alvo, haja vista que
há várias características específicas nas vogais do inglês como a ocorrência de vogais longas e
curtas e a alta presença da schwa nas palavras da língua. Foi percebido, também, um aspecto
forte da nasalização de vogais, fato que não ocorre para o inglês em geral, ficando restrito a
algumas regiões de dialetos específicos encontrados nos países nativos de língua inglesa.
Ainda, fica evidente que os alunos, antes da instrução não tinham notado os aspectos
específicos que envolvem a pronúncia da coda silábica dos verbos regulares do inglês no passado
simples. Dessa maneira, percebemos um início de conscientização sobre esses aspectos em
produções após as instruções como kɔld, wɔʧd, endɪd, stɔpt, si:md, sɪmd e até mesmo em stɔpd e
stʊpt os quais não geraram pronúncia semelhante à do professor mas também não geraram
epênteses mediais.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pronúncias demonstram que os alunos possuem dúvidas sobre as pronúncias da língua
estrangeira e a instrução explícita pode auxiliá-los na aquisição do padrão de pronúncia
específico da LE. Assim, analisamos que há alunos em diferentes estágios de aprendizagem de
língua estrangeira reunidos em cada turma.

Foram analisados os verbos regulares nesta pesquisa e constatamos que uma das maiores
interferências produzidas pelo aluno dessa região é a geração de epênteses. De acordo com os
resultados, concordamos que a consciência fonológica por meio da instrução explícita pode
auxiliar no entendimento para não gerar, por exemplo, epênteses mediais ou pronúncia de
determinada vogal em lugar de outra.
A partir disso, a didática deve ser sempre revista de maneira a proporcionar diferentes
atividades que beneficiem o aluno seja por meio da instrução explícita ou deixando a informação
implícita no contexto. Todavia, é necessária a contribuição das duas para as aulas, haja vista que,
como ressalta Alves (2012), há aspectos da língua que precisam ser notados e que tal processo de
percepção não ocorre sempre de forma implícita numa atividade.
Por fim, consideramos que as instruções realizadas auxiliam tanto na produção dos alunos
(output) quanto na compreensão da língua alvo (input). Acreditamos que a explicitação
proporciona para o aluno facilidade para perceber sua própria fala, a fala de outro, a leitura e
quem sabe até mesmo a escrita.
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RESUMO
No texto Construções Identitárias: A Carnavalização
em João Ubaldo Ribeiro propõe-se um percurso para
falar sobre a carnavalização na obra do autor de
Itaparica-Bahia. Neste trabalho busca-se contribuir para
enriquecer as leituras possíveis nas narrativas de
Ubaldo, propondo uma perspectiva de interpretação a
partir da carnavalização, tendo como fio condutor a
análise da problemática da construção da identidade e
dos sentidos. Assim, o percurso teórico-analítico traçado
permitiu abordar a identidade no escopo da sua
diversidade, tomando-a num movimento em
progressão. Tal posição teórica estabelece um diálogo

da temática vinculada às relações sociohistóricas,
rejeitando-a como um corpo homogêneo. Isso permite
dizê-la dividida e fragmentada, em concomitância com a
divisão existente na sociedade brasileira. Desse modo,
este trabalho dialoga com as condições de produção dos
discursos de Ubaldo, em diversos textos, a partir da
Teoria da Análise do Discurso de orientação francesa.
Este trabalho é resultado de pesquisas dos Programas
PIBIC IC e PIBITI, do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia/IFBA, das bolsistas Flavia Bacellar e
Milena Vieira sobre a obra do escritor.

PALAVRAS-CHAVE: Construções identitárias, carnavalização, João Ubaldo Ribeiro.

IDENTITY CONSTRUCTIONS: THE CARNIVALIZATION IN JOÃO UBALDO RIBEIRO
ABSTRACT
The text Identity Constructions: The Carnivalization in
João Ubaldo Ribeiro proposes a discussion about the
carnivalization in the work of this author from Itaparica,
Bahia. In this essay we seek to enrich the possible
readings of Ubaldo’s narratives, proposing a perspective
of interpretation from the carnivalization, as from the
analysis of the identity and senses construction. Thus,
the followed theoretical-analytical path made it possible
to approach the identity in the scope of its diversity, in a
progressive movement. Such a theoretical position
establishes a dialog about the theme linked to sociohistorical relations, rejecting it as a homogeneous body.

Because of that we can say the identity is divided and
fragmented, as it is the Brazilian society . the theme
linked to socio-historical relations, rejecting it as a
homogeneous body. Because of that we can say the
identity is divided and fragmented, as it is the Brazilian
society . Thus , this work discusses the production
conditions of Ubaldo’s discourses in many texts based in
the French Discourse Analysis Theory. This work resulted
from researches developed at the programs PIBIC IC and
PIBITI from the Federal Institute of Education, Science
and Technology / IFBA, by the sthe fellows Flavia
Bacellar and Milena Vieira on the work of the writer.

KEY-WORDS: Identity constructions , carnivalization , João Ubaldo Ribeiro.

CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS: A CARNAVALIZAÇÃO EM JOÃO UBALDO RIBEIRO

INTRODUÇÃO
“Fui chegando aqui na Bahia a caminho de Itaparica”
A apresentação do trabalho Construções Identitárias: A Carnavalização em João Ubaldo
Ribeiro é resultado de pesquisas dos Programas PIBIC IC e PIBITI, do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia/IFBA, dos bolsistas Flavia Bacellar e Milena Vieira sobre a obra do escritor, sob a
minha orientação. Em tais trabalhos, propõe-se uma discussão das questões da constituição
identitária do sujeito e construção dos sentidos.
Neste trabalho, propõe-se um percurso para falar sobre a carnavalização na obra do autor de
Itaparica-Bahia João Ubaldo Ribeiro. Busca-se, portanto, contribuir para enriquecer as leituras
possíveis nas narrativas de Ubaldo, propondo uma perspectiva de interpretação a partir do conceito
de carnavalização, tendo como fio condutor a análise da problemática da construção da identidade e
dos sentidos possíveis.
Nas obras de Rabelais, as peripécias dos gigantes Gargântua e de seu filho Pantagruel
narram histórias exageradas, com situações que tratam de um mundo divertido, da cultura popular do
século XVI, na Europa. Tais narrativas são histórias de “um mundo que parece funcionar ao contrário
daquilo que conhecemos normalmente” (FERREIRA, 2004, p. 22). Tais manifestações trazem as
brincadeiras, o excesso e a inversão da cultura oficial representada pela Igreja e pelo Estado feudal e
da cultura popular, produzindo a ambivalência. Assim, a ambivalência é resultado do destronamento
que concebe a quebra das fronteiras, isto é, significa a inversão da cultura oficial e da cultura do povo.
Esses elementos vinculados ao conceito de carnavalização associam-se à tradição do riso e ao campo
do sério-cômico, observando que, na perspectiva bakhtiniana, é o sério que caminha em direção ao
cômico, produzindo o rebaixamento.
Bakhtin esclarece que a principal diferença do riso carnavalesco e o riso satírico da época
moderna é que com aquele não se trata de “humor satírico negativo”, mas sim de crescimento. Na
Teoria de Bakhtin, os conceitos de rebaixamento e de ambivalência são fundantes do conceito de
Carnavalização. Nessa perspectiva, Rabelais coloca em destronamento as imagens canônicas do
período, criando as imagens grotescas. Para Bakhtin grotesco é derivado do termo italiano grotta,
gruta, cujas pinturas ornamentais descobertas em Roma foram chamadas de grottesca. O grotesco, no
século XVII, posto em relação com os cânones clássicos do período, era visto como borrões de
monstros nas paredes, o que era uma violação das formas e proporções naturais. O termo vincula-se,
portanto, à concepção dada pelo jogo livre das formas que se confundiam e se transformavam entre
si, sem limites de fronteiras nítidas.
Da concepção original medieval até os significados modernos percebe-se o deslizamento
de sentidos sofrido pelo termo grotesco que produziu o efeito ligado ao feio, ao despadronizado,
àquilo que deve ser evitado, ou seja, grotesco deslizou de sentidos vinculados ao positivo para outros
relacionados ao negativo. IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014 3

Courtine (2006), busca construir um conceito de fronteira que signifique ausência de um limite nítido
de um sentido a outro, pois entende que o sentido está sempre à deriva, se refazendo, em
movimento. Disso importa compreender que se está tratando de uma noção de sujeito cuja
identidade está sempre em flutuação, em movimento, visto que se trata de um sujeito fragmentado.
Esse novo modo de se considerar os procedimentos da análise discursiva, alinha-se com a
episteme da história que suprimiu a separação entre o sujeito e o objeto, por trabalhar com o duplo
aspecto da materialidade da linguagem, pois nessas considerações sobre o linguístico e o histórico, a
importância recai no entendimento de que “o sujeito é um lugar de significação historicamente
constituído.” (ORLANDI, 1996, p. 37), isto é, sujeito cuja identidade é formada em sua
heterogeneidade o que, consequentemente, coloca o sentido sempre em construção. Para Courtine
(2006):
O fechamento de uma formação discursiva é fundamentalmente instável; ele não
consiste de um limite traçado uma vez por todas que separa um interior e um
exterior, mas inscreve-se entre diversas formações discursivas como uma fronteira
que se desloca em função dos objetivos visados pela luta ideológica.
(COURTINE, apud MAINGUENEAU, 2007).

Desse modo, o percurso teórico-analítico traçado permite abordar a identidade no escopo
da sua diversidade, tomando-a num movimento em progressão. Tal posição teórica estabelece um
diálogo da temática vinculada às relações sociohistóricas, rejeitando-a como um corpo homogêneo.
Isso permite dizê-la dividida e fragmentada, em concomitância com a divisão existente na sociedade
brasileira.
Nessa perspectiva discursiva, portanto, a interação entre o autor e o leitor instaura o
espaço da discursividade, isto é, autor e leitor são confrontados em suas condições de produção,
permitindo entender o texto em seu não fechamento, posto que atrelado a sua sociohistoricidade.
Desse modo, neste trabalho dialoga-se com as condições de produção dos discursos de Ubaldo, em
diversos textos seus, a partir das Teorias da Enunciação, de Benveniste e da Análise do Discurso, de
Michel Pêcheux.
MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho Construções Identitárias: A Carnavalização em João Ubaldo Ribeiro é
resultado das leituras para as pesquisas dos Programas PIBIC IC e PIBITI, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia/IFBA, desenvolvidas sob a minha orientação. A metodologia utilizada
para as pesquisas dos Programas de Iniciação Científica do IFBA teve como base a seleção de obras de
autoria de João Ubaldo Ribeiro, sendo elas fundamentais para o propósito especificado pelo projeto
de pesquisa em questão, no que se refere ao levantamento de nomes de lugares, dos topônimos,
tanto fictícios quanto históricos identificados nos livros. As obras de João Ubaldo Ribeiro (JUR), então,
formam nosso corpus de pesquisa.
Assim, livros de Ubaldo foram lidos com o objetivo de realizar a identificação dos
elementos toponímicos nas narrativas e realização de digitação dos fragmentos das obras os IX
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quais fazem referências ao espaço, adotando-se a seguinte estrutura metodológica, baseadas em
análises das bolsistas:
1. comentários sobre a obra,
2. comentários sobre o fragmento extraído e
3. comentários sobre a descrição do lugar.
Para a apresentação deste artigo, foram tomados resultados das pesquisas, entretanto,
neste trabalho, o objetivo é realizar uma primeira aproximação para a reflexão teórica do conceito de
carnavalização na obra de Ubaldo. Para isso foi considerado o livro de Mikhail Bakhtin “A cultura
popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais” e nomes de destaque da
fortuna crítica do escritor baiano, a exemplo da professora Rita Olivieri-Godet com o livro
“Construções Identitárias na obra de João Ubaldo Ribeiro” e Zilá Bernd com a obra “João Ubaldo
Ribeiro: obra seleta”, de onde foram retirados alguns fragmentos de livros de Ubaldo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em Rabelais, Bakhtin (2010) aponta a construção de um cânone que chama de Grotesco
para mencionar a importância da obra de Rabelais no contexto da Idade Média e Renascimento,
pondo-o em contradição com a homogeneidade discursiva vigente.
Para Bakhtin, o realismo grotesco ou as imagens grotescas geram, em Rabelais, um
vocabulário da praça pública, de caráter oral, que é completamente avesso aos cânones da linguagem
culta “e totalmente liberado para as manifestações espontâneas da fala comum” (MACHADO, 1995, p.
185), criando uma atmosfera verbal específica para a literatura grotesca. Na praça pública é onde a
palavra popular é liberada das amarras das normas e dos regulamentos impostos pela cultura oficial.
Não é sem propósito que Jorge Amado (2005, p. 22), aproxima João Ubaldo Ribeiro de
François Rabelais, referindo-se ao autor de Itaparica, quanto a seu livro Vencecavalo e o Outro Povo,
como “Rabelais Tropical”, comparando-o com o autor da fantástica genealogia pantagruélica.
Um livro fora do comum na literatura brasileira, um dos momentos mais altos de nossa
ficção, em todos os tempos. Um terrível retrato do Brasil, um grito, uma intervenção
cirúrgica, uma gargalhada, sei lá. Algo de grande e novo, um Rabelais tropical. (AMADO,
Jorge, 2005. In.: BERN, Zilá, 2005, p. 22)

De forma que, do que parece ser um tal ‘deboche’, é possível dizer que se observam nas
narrativas de Ubaldo o grotesco como valor subversivo, isto é, são textos marcados pela irreverência,
pelo excesso, pela abundância, como se pode observar no fragmento abaixo, extraído de Vencecavalo
e o Outro Povo:
1. Por conseguinte, vencecavalo, emergindo eruptivamente das mais
graciosas partes de sua mãe, experimentou as asas de sua montaria e

partiu por esse mundo de meu Deus afora, para combater a covardia e a flata
de hierarquia. (RIBEIRO, João Ubaldo. Vencecavalo e o outro povo. In.: BERN,
Zilá, 2005, p. 21.
No fragmento abaixo, de Viva o Povo Brasileiro, o grotesco surge no ato de comer que
implica em destruição orgânica dos elementos a serem comidos.
2. O caboco Capiroba então pegou um porrete que vinha alisando desde que
sumira, arrodeou por trás e achatou a cabeça do padre com precisão, logo
cortando um pouco de carne de primeira para churrasquear na brasa.
(RIBEIRO, João Ubaldo. Viva o povo brasileiro. In.: BERN, Zilá, 2005, p. 22).
O grotesco é desestruturante das oposições do sério e do cômico, ou seja, articula o sériocômico, posto que o ato de comer impõe destruição, degradação. Assim, o grotesco é dado pelo
elemento canibalista e, ao mesmo tempo, apresentado como função libertadora, quando o bispo
sardinha, em missão colonizadora é devorado pelo nativo, em uma encenação carnavalizada da
antropofagia, conforme pode ser interpretado no fragmento 2, acima. Ao termo grotesco, em Ubaldo,
assim como em Rabelais, deve ser restabelecido o seu sentido original vinculado ao de recriar.
No realismo grotesco, portanto, cujo traço marcante é o rebaixamento – do sério ao
cômico -, a degradação do sublime tem caráter tão somente topográfico, pois, em seu aspecto
cósmico, o ‘alto’ é o céu e o ‘baixo’ é a terra. Em seu aspecto corporal, o alto é representado pela
cabeça - o rosto - e o baixo pela genitália - o ventre, a gravidez, o traseiro. Isto significa que rebaixar
consiste em aproximar da terra. Assim rebaixar é:
Entrar em comunhão com a terra concebida como um princípio de absorção e, ao mesmo
tempo de nascimento: quando se degrada, amortalha-se e semeia-se simultaneamente,
mata-se e dá-se a vida em seguida, mais e melhor. Degradar significa entrar em comunhão
com a vida da parte inferior do corpo, a do ventre e dos órgãos genitais, e portanto com
atos como o coito, a concepção, a gravidez, o parto, a absorção de alimentos e a satisfação
das necessidades naturais. A degradação cava o túmulo corporal para dar lugar a um novo
nascimento. E por isso não tem valor somente destrutivo, negativo, mas também um
positivo, regenerador: é ambievalente, ao mesmo tempo negação e afirmação (BAKHTIN,
2010, p.19).

Para estabelecer seu conceito de carnavalização, Bakhtin utiliza-se de conceitos e noções
tais como o de ambivalência ao qual se vincula o de rebaixamento. Com a ambivalência, o autor
opera os limites do conceito de sua carnavalização, pois desconstrói as oposições postas entre o alto e
o baixo, visto que ele atribui relações topográficas para isso: o céu e a terra; a cabeça e o baixo - o
ventre, desconstruindo as oposições, o que torna possível o sentido de contradição, visto que,
amparado no conceito de ambivalência, destruir equivale a renovar, a regenerar, como os atos de
parir uma cria que deixa as entranhas da mãe e de devorar uma comida.
Desse modo, Bakhtin dirá que há manifestação de um fenômeno carnavalizado quando
este é dominado pelo rebaixamento, ou seja, quando o sério, o sagrado, o elevado, o oficial, enfim,
são destronados “e uma nova ordem é implantada na representação do mundo. A ótica do riso é o
grande motor de deslocamento do campo sério-cômico e a parodia a configuração literária na
representação do mundo” (MACHADO, 1995, p. 183). De modo que, o riso carnavalesco ambivalente

constrói sua força renovadora na sucessão dos dois pólos da formação do fenômeno criativo:
morrer/nascer.
Nesse aspecto, e nas condições de produção do discurso descritas por Bakhtin, o conceito
de carnavalização permite afirmar que ocorre a tentativa de articulação de duas formações discursivas
antagônicas, quer sejam a formação discursiva oficial (religiosa) e a formação discursiva não religiosa
(popular). Uma vez que o conceito de carnavalização está vinculado ao de rebaixamento
(destronamento), tal articulação permitiria uma desidentificação da formação discursiva oficial
(religiosa) durante o período das festas carnavalescas e uma identificação à formação discursiva
popular (não religiosa) para um posterior retorno à formação discursiva inicial, após o fim do período
momesco.
De acordo com os fragmentos acima, e sem pretender, neste trabalho, aprofundar a
discussão sobre os sentidos das contradições sobre a formação do país, trazidos em muitas obras do
autor, sentidos esses construídos, em Ubaldo, pela discussão da problemática da formação da
identidade, ao carnavalizar o processo de domínio do Brasil, no período de sua formação, é possível
dizer que Ubaldo traz à tona uma resistência ao olhar dos europeus sobre o território onde
encontrariam lugar e povos apaziguados, já, aí, indicando a possibilidade de construção de um
discurso diferenciado do oficial sobre a formação da identidade do brasileiro, nas condições de
produção desse discurso.
3. ... em haver posto fé que aqui encontraríamos riquezas, fortunas, imensas

searas, montanhas de ouro e especiarias, felicidade perpétua e paz de
espírito, quando o que acontece é este buraco verde-bile fétido, povoado de
selvagens repulsivos, lama, ratazanas e febres espantosas, esta terra onde
tudo é ameaça e nunca se tem sossego da Natureza ou dos homens. (RIBEIRO,
João Ubaldo. Viva o povo brasileiro. In.: OLIVIERI-GODET, 2009, p. 69).
Segundo Bernd (2005), os temas recorrentes na obra de JUR são: o mal; a volta ao centro
espiritual (a ilha); a releitura da história pela ótica popular; a valorização dos ‘pequenos episódios, das
vidas sem importância’; a tentativa – sempre presente – de reabilitar o mito e os imaginários coletivos
e dar voz aos subalternos.
Nesses temas observa-se uma tentativa recorrente de atribuir sentido à voz do subalterno e
do povo, que, na transparência da linguagem e em interpretações apressadas pode aparecer, tão
somente, como um elemento estratégico de construção da narrativa. Tal mecanismo, entretanto, para
além de procedimento metodológico de escrita, constrói-se como uma estratégia discursiva, pois visa
realizar releituras da história por uma ótica diferente daquela oficial.
Nesse aspecto, Ubaldo, produz leituras da identidade, que, no entanto, são feitas pela
“sua visão pessoal da nossa história, transcedida pelo poder mítico da literatura” (GOMES, 2005, p.
82). O interessante é que tais releituras permitem desconstruir a ideia de oposição - oficial/popular -,
colocando em contradição a homogeneidade do discurso circulante, pautando-o a partir dessa
contradição.
CONCLUSÃO
Mesmo sendo este trabalho uma primeira aproximação com o estudo da carnavalização
na obra de Ubaldo, atrelando tal conceito ao de condições de produção, da análise do discurso, para

leituras da construção da identidade, sem sombras de dúvidas, o que João Ubaldo Ribeiro propõe, de
acordo com os fragmentos acima, é um grande questionamento do que está silenciado na relação da
língua com a história das condições de produção do discurso do sentido de brasilidade.
As condições de produção de um discurso designam modos de funcionamento da
ideologia que determinam os sentidos que um enunciado pode ter de acordo com a posição ocupada
pelo sujeito que enuncia. Nesse modo de concretização, a ideologia funciona não só quando interdita
determinado sentido ao sujeito, mas também quando o condena a só enunciá-lo de acordo com o que
lhe é autorizado. Sob essa ótica, um sentido constitui-se de forma homogeneizada quando uma forma
de dizer silencia outros sentidos possíveis.
Nossa tarefa, então, neste artigo, é realizar uma reflexão, como uma primeira
aproximação, a partir dos conceitos de Bakhtin, notadamente de carnavalização, na obra do autor de
Itaparica, pela ordem do discurso sobre os sentidos possíveis trazidos na Obra de Ubaldo. Nesse
percurso, os gestos de leitura apreendidos dos fragmentos em análise, neste trabalho, indicam, por
um lado a desconstrução da relação de oposição ‘oficial’/’popular’ e, por outro, outras possibilidades
de leitura para a constituição identitária.
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RESUMO
As pesquisas sobre formação de professores
evidenciam um descompasso entre a teoria
estudada na universidade e as práticas de ensino e
aprendizagem de línguas observadas na sala de
aula do ensino básico. Este trabalho busca
confrontar a formação de professores de língua
inglesa do estado de Alagoas com as atuais
demandas da sala de aula de línguas e com a Teoria
dos Novos Letramentos. Partimos de duas
perguntas de pesquisa: 1) Quais as implicações dos
conceitos de letramento, multiletramento e

letramento crítico para a formação de professores
de inglês? 2) Qual a distância entre o nível de
letramento real do professor de inglês e o nível de
letramento idealizado nas OCEM? Nosso principal
objetivo é investigar se o nível de letramento do
professor de inglês do ensino fundamental da rede
pública municipal de Arapiraca-AL lhe permite a
compreensão e consequente transposição didática
da teoria dos novos letramentos.

PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professores de Inglês, Teoria dos Novos Letramentos, Escola Pública.

ENGLISH TEACHERS’ LITERACY LEVEL: IMPLICATIONS FOR DEVELOPING THE CURRICULUM
GUIDELINES FOR TEACHING
ABSTRACT
Research on teacher education reflect a
discrepancy between the theory studied in the
university and the language teaching and learning
practices observed in the classroom. This work
seeks to confront the Education of teachers of
English in Alagoas with the current demands of the
language classroom and the New Literacies Theory.
We dealt with two research questions: 1) What are
the implications of the concepts of literacy, critical
literacy and multiliteracy for English teacher

training? 2) What is the distance between the
actual level of literacy of the English teacher and
the level of literacy idealized in OCEM? Our main
goal is to investigate whether the level of literacy
of the English teachers of public schools in
Arapiraca-AL allows them the understanding and
consequent didactic transposition of the new
literacies theory.

KEY-WORDS: English Teacher Education, New Literacy Theory, Public Schools.

NÍVEL DE LETRAMENTO DO PROFESSOR DE INGLÊS: IMPLICAÇÕES PARA A TRANSPOSIÇÃO
DIDÁTICA DAS OCEM
INTRODUÇÃO:
As pesquisas sobre formação de professores foram inicialmente marcadas por duas
tendências verificadas no ensino de línguas estrangeiras (MOITA LOPES, 1996), a saber: a) Os
professores pesquisados revelavam uma cultura de ver a língua/linguagem somente como
produto de análise linguística; b) Os professores evidenciavam forte influência dos métodos de
ensino induzidos pelo mercado editorial. Essas tendências sugerem uma deficiência na formação
dos professores de línguas, que os impossibilita de refletirem criticamente sobre os processos de
ensino e aprendizagem e sobre seus papéis como educadores (GIL, 2005). E, ainda, segundo esta
mesma autora, essas tendências evidenciam um descompasso entre a teoria estudada na
universidade e as práticas de ensino e aprendizagem de línguas vivenciadas na sala de aula do
ensino básico.
A situação torna-se ainda mais complexa quando se pensa nas atuais demandas para o
ensino de línguas estrangeiras (doravante LEs) já previstas nos Parâmetros Curriculares do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio (doravante PCNEF e PCNEM) e nas Orientações Curriculares para
o Ensino Médio (doravante OCEM). Ou seja, as concepções de língua/linguagem e de língua
estrangeira presentes nessas propostas requerem do professor de línguas muito mais do que o
domínio linguístico e metalinguístico e a familiarização com os princípios culturais aos quais estão
submetidos a língua objeto de ensino. Nessas propostas, a comunicação na língua estrangeira é
compreendida como interação social intencional, cujos participantes são sujeitos históricos, e
cujos discursos sofrem influência do contexto social em que se encontram. Além disso, a
competência que se requisita do professor de línguas estrangeiras é
[...] entendida como a capacidade de agir na e pela nova língua, no contexto
específico designado pela sua profissão, com base em conhecimentos adquiridos
tanto empírica quanto teoricamente, bem como em crenças, intuições e
modelos que compõem sua história de vida como aluno e como professor de
forma crítica e protagonista, visando promover as transformações rumo a uma
sociedade mais justa e a uma educação de língua que possibilite ao aluno atuar
com maior autonomia e liberdade na sociedade em que vive (BASSO, 2008, p.
129).

Apesar desses documentos, difundirem princípios educacionais, sociais e culturais a
serem contemplados nos planos de ensino de línguas, servindo de guia para os professores, não
se observa mudanças no contexto da sala de aula de línguas estrangeiras. Quer dizer, o ensino de
línguas continua sendo apoiado na instrução puramente gramatical, cada vez mais alheia às
atuais necessidades dos alunos
e ao principal objetivo das aulas de línguas, na perspectiva
do letramento crítico e do multiletramento. Ou seja, distancia-se, a cada dia, de um ensino que
vise “a formação de indivíduos, o que inclui o desenvolvimento de consciência social,
criatividade, mente aberta para conhecimentos novos, enfim, uma reforma na maneira de pensar
e ver o mundo” (BRASIL, 2006, p. 90).

A disciplina de Estágio Supervisionado, ofertada na Universidade Estadual de Alagoas
(UNEAL), proporciona a oportunidade, aos alunos-professores, de observação da sala de aula de
inglês da escola básica e tem possibilitado a revelação de muitas práticas em vigor, que distam
das propostas apresentadas pelos PCNEF e pelas OCEM e, consequentemente, contribuem para a
desvalorização da disciplina, para a desmotivação dos alunos e para o insucesso na
aprendizagem.
Tais constatações sugerem que a cultura de ensinar dos professores em serviço,
observada pelos alunos-estagiários, está calcada no ensino de regras gramaticais e vocabulário
descontextualizado, desconsiderando a língua como interação social ou, nas palavras de Blatyta
(2008, p. 107), ignorando o fato de que
Falar em língua(gem) não é referir-se especificamente a uma ou várias línguas,
em seu sentido mais comum, com sua finalidade de comunicação entre as
pessoas. Falar em língua(gem) pode ser entendido como algo mais amplo, como
discurso, como prática social. [...] As palavras não refletem nem representam de
modo transparente a realidade. É preciso verificar como as palavras são usadas
no discurso dos vários grupos, nas sociedades, em contexto. Quando as usamos
de certa maneira, quando lhes damos certos sentidos em certas situações, quase
sempre induzidos pela maneira como o grupo em que vivemos as usa, estamos
mexendo com o modo como nós e os outros percebemos o mundo, ao mesmo
tempo que estamos afetando-o. Muitas coisas que percebemos como “naturais”
na verdade foram “naturalizadas” pelo discurso que circula neste ou naquele
grupo em especial.

Além disso, este fato é consequência de outra problemática, ou seja, a formação
linguística do professor em serviço está muito distante daquela idealizada pelos PCNEF, PCNEM e
OCEM elaborados, publicados e distribuídos nas escolas públicas de nível básico. Pois, tais
documentos pressupõem um perfil de professor fluente, com alto nível de letramento na língua
estrangeira, que busca reconstruir constantemente seu conceito de língua/linguagem, uma vez
que compreende que o contexto social em que está inserido está em constante mudança. Ou
seja, um professor engajado, permanentemente, em processo de formação contínua.
Ora, pesquisas, a exemplo da de Almeida Filho (1992, p. 77), chamam a atenção para um
dos mais graves problemas da área de ensino de língua inglesa:
O professor se formou numa licenciatura dupla em Português e uma LE, mas as
capacidades lingüística e teórico-pedagógica resultantes dessa formação para
ensinar a LE não convenceria ninguém. Comumente, o professor não fala, pouco
lê, não escreve e nem entende a LE de sua habilitação quando em uso
comunicativo.

Tal constatação nos impeliu a conhecer o perfil do professor em atuação no interior do
estado de Alagoas, onde atuamos como instituição formadora. E, assim, desenvolvemos esta
pesquisa, da qual participaram 06 (seis) graduandos em Letras-Inglês e 01 (uma) professora do
curso.
REFERENCIAL TEÓRICO
Atentando-se para o fato de que esta pesquisa põe em foco a relação entre as abordagens
de ensino de inglês praticadas nas escolas públicas e as teorias dos Novos Letramentos

(presentes nas OCEM), torna-se indispensável a recorrência aos construtos teóricos da Linguística
Aplicada, particularmente a questões relacionadas à formação de professores de línguas e aos
conceitos associados aos multiletramentos, quer seja: letramento crítico, letramento digital,
multimodalidade, hipertexto, inclusão/exclusão e cidadania.
Investigando-se as origens do termo letramento, no Brasil, depara-se com o lançamento,
em 1988, da obra, Adultos não Alfabetizados: o avesso do avesso, de autoria de Leda Verdiani
Tfouni, na qual a autora, na introdução, conceitua alfabetização e letramento. Na década de
1990, as discussões teóricas e metodológicas acerca do fenômeno letramento são avivadas com a
publicação de duas obras: Os significados do Letramento, de Ângela Kleiman, em 1995, na qual
apresenta vários estudos sobre letramento desenvolvidos no país; e Letramento: um tema em
três gêneros, de Magda Soares, lançado em 1998, no qual ela discute o termo letramento em três
diferentes textos.
O aprofundamento das pesquisas relacionadas ao estudo dos Novos Letramentos revelou
a necessidade de perspectivas de letramento que desenvolvessem uma consciência mais crítica
em relação aos usos sociais da linguagem. Dentro dessa nova visão, surge o letramento crítico
que, conforme Cervetti, Pardales e Damico (2001) explicam, está fundamentado na teoria crítica
social, nos estudos de Paulo Freire e, mais recentemente, nas teorias pós-estruturalistas.
Para Motta (2008), na perspectiva do letramento crítico, a língua é vista como produtora
da realidade, responsável pela disseminação de ideias e valores, sempre de forma tendenciosa,
nunca neutra ou fixa. Dentro desta visão, a abordagem do letramento crítico é o melhor caminho
para se ampliar o horizonte dos jovens, bem como suas habilidades linguísticas para negociação
de significados possíveis em diferentes situações de comunicação, possibilitando uma ação de
intervenção e transformação da realidade.
Para Luke (2004, p. 01), a prática de leitura que se apoia na teoria do letramento crítico, é
uma prática que envolve mais que uma primeira e simples leitura de um texto, é avançar no
texto apesar das dificuldades com as quais se depara, é fazer perguntas complexas sobre o que
está lendo, é ler o texto em todas as suas dimensões - nas entrelinhas, no que está por detrás do
texto e no que está além dele, buscando entender como o texto estabelece o poder e como
utiliza o poder sobre nós, sobre os outros, em nome de quem e em nome de quais interesses.
A inserção/adoção do conceito de letramento na Linguística Aplicada e ensino de línguas
estrangeiras tem contribuído para que se converta o ensino de línguas centrado na forma, na
gramática, em um ensino que vise desenvolver no aluno um conjunto de habilidades de leitura e
escrita que o leve a adquirir um grau de letramento cada vez mais elevado.
Ao discorrer sobre a função educacional do ensino de línguas estrangeiras, as OCEM
reafirmam a relevância do conceito de cidadania, enfatizando-o. E trazem à tona duas questões
que se referem à prática de ensino: “como desenvolver o senso de cidadania em aula de Línguas
Estrangeiras? Como trazer para as Línguas Estrangeiras questões que podem desenvolver esse
senso de cidadania?” (OCEM, 2006, p. 91).
Ressalta-se, no documento, que o valor educacional da aprendizagem de uma língua
estrangeira extrapola a mera capacitação do aprendiz a usar uma determinada língua estrangeira
para fins comunicativos. Ou seja, envolve, entre outras coisas: levar o aluno a compreender que
há uma heterogeneidade contextual, social, cultural e histórica no uso de qualquer linguagem,
assim como há diversas maneiras de organizar, categorizar e expressar a experiência humana e

de realizar interações sociais por meio da linguagem. Além disso, contribui para aguçar o nível de
sensibilidade linguística do aluno quanto à percepção das diferenças entre sua língua materna e a
língua estrangeira, em relação aos usos variados de uma língua na comunicação cotidiana,
aumentando, assim, a confiança do aprendiz, através de experiências bem-sucedidas no uso da
língua alvo (OCEM, 2006, p. 92).
Uma forma de conceber a leitura é vê-la como um processo de busca e construção de
sentido(s). Durante esse processo ocorrem, simultaneamente, várias operações cognitivas
(decodificação, inferências, antecipações, segmentação de unidades de sentido e construções
lexicais complexas como expressões idiomáticas, relações intra e extratextuais, seleção de
informações relevantes etc.). Ensinar a ler ('learn to read') na língua inglesa é função da escola se
se pretende capacitar os alunos a lerem para aprender ('read to learn') e adentrar o mundo
letrado, daqueles que atribuem sentido ao que leem, e o fazem com criticidade (REFERENCIAIS
CURRICULARES-LE-PARAÍBA, 2007).
A leitura, na perspectiva dos letramentos, aborda a língua/linguagem como prática
sociocultural. Desse modo, um trabalho de leitura nesta concepção:

busca levar os alunos a construir sentidos a partir do que leem, em vez de extrair
o sentido do texto, pois não entende que os sentidos já estejam dados, à espera
da compreensão. Acredita, ainda, que os sentidos são construídos dentro de um
contexto social, histórico, imerso em relações de poder. Daí ser a leitura uma
atividade de linguagem que envolve conhecer o mundo, ter uma visão desse e
refletir sobre as possibilidades e as conveniências de transformação social
(OCEM, 2006, p. 115-116).

Dentro desta visão de leitura, o documento supracitado dá sugestões de atividades,
envolvendo a comunicação oral, leitura e prática escrita que visam imprimir um trabalho de
letramento na sala de aula de língua inglesa, visando formar leitores capazes de entenderem que
aquilo que leem é uma representação textual, e que assumem uma posição ou relação
epistemológica diante do que leem. Em outras palavras, o ensino de línguas estrangeiras na
perspectiva do letramento envolve a compreensão de:

1) como as pessoas utilizam a leitura (e para quê) em sua vida ou no cotidiano; 2)
que a leitura tem a ver com a distribuição de conhecimento e poder numa
sociedade; 3) que o tipo de desenvolvimento de leitura que se realiza resulta no
desenvolvimento de um tipo de leitor (LUKE; FREEBODY,1997, apud OCEM,
2006, p. 98).

E, ainda, quando se leva em conta o caráter multifacetado da linguagem, e as diversas formas de
produção e circulação da informação e do conhecimento, diferentes das tradicionais aprendidas
na escola, não se pode deixar de reconhecer que as práticas de linguagem, presentes no cotidiano do
mundo multisemiótico contemporâneo, agregam diversos sistemas de imagens, de sons, de gestos, de
movimentos, de cores e designs, que envolvem saberes que extrapolam a letra, como citado abaixo:
Num mundo onde as diferentes linguagens não andam separadas, mas se
apresentam sempre em textos e discursos multimodais – tanto nos impressos,
como revistas de variedades, de divulgação científica, nos jornais, nos livros
didáticos, como em ambiente digital multimidiático -, compreender e produzir
textos não se restringe mais ao trato do verbal (oral ou escrito), mas à
capacidade de colocar-se, em relação às diversas modalidades de linguagem –

oral, escrita, imagem, imagem em movimento, gráficos, infográficos -, para
delas retirar sentido (OCEM, 2004, p. 31).

Considerando-se o acima exposto, cumpre-nos refletir sobre até que ponto o perfil do
professor de inglês participante desta pesquisa, se coaduna com o perfil de professor idealizado
pelos documentos oficiais.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo qualitativo, de base etnográfica e de natureza investigativa,
desenvolvido através de pesquisa de campo, com aplicação de questionários semiestruturados,
da aplicação de avaliação de proficiência em leitura em língua inglesa (em nível préintermediário), bem como formação de grupo de estudos para discussão sobre novas abordagens
no ensino de inglês.
Os sujeitos da pesquisa são 18 (dezoito) professores de inglês da rede pública municipal
de Arapiraca/AL, identificados através de levantamento, feito junto à Secretaria Municipal de
Educação. No primeiro momento, os professores participaram de uma palestra e responderam a
um questionário e a uma avaliação de proficiência em leitura.
O questionário continha 22 (vinte e duas) questões, envolvendo: perfil pedagógico;
conhecimento dos documentos oficiais (PCNEF, PCNEM e OCEM) e prática pedagógica dos
professores participantes. As 14 (quatorze) questões da avaliação envolviam a habilidade na
utilização de estratégias de leitura, como: localização de informações explícitas no texto,
produção de inferência, compreensão detalhada, conhecimento sobre referência pronominal e
reconhecimento de gêneros textuais, além do conhecimento estrutural da língua (12 questões) e
noções de tradução (02 questões).
No segundo momento, foram apresentados os resultados da avaliação de proficiência aos
professores participantes e, junto com eles, foi estabelecida uma agenda de encontros, com o
objetivo de promover discussões teóricas sobre novas abordagens para o ensino de língua
inglesa, proporcionando, ao mesmo tempo, momentos de socialização e reflexão sobre sua
prática de ensino, além de interação com os colegas de profissão e com a Universidade. Os
encontros aconteceram nas seguintes datas: 19/05; 02/06; 16/06; 07/07; 21/07; 04/08; 18/08;
01/09; 15/09; 29/09; 20/10; 27/10; 17/11; 01/12; 22/12, ou seja, sempre aos sábados.
Neste trabalho, direcionaremos as discussões para avaliação do nível de proficiência em
leitura dos professores participantes da pesquisa, uma vez que nosso objetivo aqui é confrontar o
nível de letramento dos professores com as propostas metodológicas presentes nas OCEM.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da avaliação de proficiência em leitura em língua inglesa evidenciam um
nível de letramento em língua inglesa incompatível com àquele exigido para a transposição
didática das propostas das OCEM. Como foi dito, as questões da avaliação, aplicada aos
professores participantes da pesquisa, envolviam a habilidade na utilização de estratégias de
leitura, como: localização de informações explícitas no texto, produção de inferência,
compreensão detalhada, conhecimento sobre referência pronominal e reconhecimento de

gêneros textuais, além do conhecimento estrutural da língua e noções de tradução. Ou seja, a
avaliação não requeria o reconhecimento dos processos de enunciação, como: condições de
produção relativas a tempo, lugar, papéis representados pelos interlocutores, relações sociais
etc. Na verdade, explorou-se, tão somente, o conhecimento da estrutura da língua e o
conhecimento instrumental para a leitura de textos. E, ainda assim, os resultados não foram
otimistas, como mostra o gráfico a seguir:
Quadro 1 - Resultado da avaliação de proficiência em leitura

FONTE: NEPLAELI – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Linguística Aplicada e Ensino de Língua Inglesa

Considerando-se o número de professores que responderam à avaliação (18) e o número
de questões da avaliação (14), e multiplicando-se um pelo outro, tem-se um total de 252
(duzentos e cinquenta e duas) questões respondidas. Agora, considerando-se o total de questões
respondidas e a quantidade total de acertos (72), percebe-se que houve apenas 28,57% de
acerto.
A questão central aqui avaliada é o nível de letramento dos professores e se os mesmos
estão preparados para uma abordagem metodológica que visa desenvolver a capacidade crítica
do aluno. Ora, ao se tomar o discurso como prática sociocultural na aula de línguas, deve-se
trabalhar a língua não somente para a compreensão e interação oral e escrita. O texto deixa de
ser usado apenas como pretexto para se ensinar gramática, e os discursos que o permeiam
devem ser analisados de forma crítica, observando-se o contexto de produção, questionando-se
as intenções do autor, as ideologias e as relações de poder que a eles subjazem, para, a partir daí,
agir sobre o mundo social, transformando-o. E, obviamente, há que se ter mais do que o
conhecimento instrumental da língua para tal.

Os encontros com os professores - momentos planejados que visavam estudos em grupo
sobre os documentos oficiais, novas abordagens para o ensino de línguas e seleção de material
didático -, acabaram se tornando um espaço para desabafos. Foram ouvidos muitos depoimentos
sobre desmotivação, sentimento de fracasso e impotência. Todavia, nas discussões sobre os
conceitos que embasam os documentos oficiais, ficou claro o desconhecimento dos professores
sobre os mesmos e a dificuldade em compreendê-los, em virtude da falta de familiarização com
as teorias subjacentes, não contempladas em sua formação na graduação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao eleger determinada abordagem de ensino, o professor é influenciado pela sua
formação acadêmica, pela sua experiência, por seus valores pessoais, suas crenças, pelas
condições existentes (estrutura física da sala de aula; recursos didáticos; número de alunos por
sala; tempo para preparação de suas aulas etc.), bem como pelos pressupostos teóricos que
influenciam sua concepção de língua e de aprendizagem.
Os documentos oficiais (PCNs; OCEM) contemplam propostas de prática de ensino, numa
visão mais voltada aos usos sociais da língua. No entanto, o ensino de língua inglesa esbarra em
dois problemas que ressaltamos aqui: primeiro, o nível de letramento do professor não dá conta
dessa leitura. Segundo, as crenças e abordagens de ensinar exercem uma influência muito forte
em suas práticas, requerendo muito esforço para uma trans(formação).
Como comentado anteriormente, a observação de aulas no ensino básico, pelos
estagiários do Curso de Letras-Inglês, revelou a distância entre as propostas dos PCNs e das
OCEM e a prática efetiva dos professores de inglês. A aproximação com os mesmos, através
desse projeto, serviu para reconfirmar nossas expectativas a esse respeito, ou seja, o professor
idealizado pelos documentos está muito distante dos professores em exercício na rede pública de
ensino.
Por isso, qualquer projeto que vise um trabalho de formação continuada precisa levar em
conta a cultura de ensinar do professor, sua concepção de língua/linguagem, seus objetivos de
ensino e a abordagem que ele adota no cotidiano de sala de aula.
Há, portanto, que se investir em projetos que oportunizem o contato desses professores
com novas abordagens, com conceitos da análise crítica do discurso, associadas a sugestões de
atividades práticas para a sala de aula. Mas, antes de tudo, que possibilitem a continuação de
seus estudos na língua inglesa, em suas diversas habilidades: listening, speaking, reading, writing.
Pois, só se pode ensinar o que se sabe, de fato.
Enfim, sem os subsídios práticos necessários à efetivação de uma práxis empenhada na
desconstrução dos velhos modos de ensinar línguas, e comprometida e engajada na luta pela
transformação social, através do desenvolvimento da cidadania, poderemos cair numa “cilada”,
ou seja, acabarmos nos limitando a discussões teóricas que jamais serão traduzidas em prática
efetiva.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar as
unidades lexicais dos profissionais artesanais da pesca
com relação ao significado indicado por esses
profissionais e as diferentes formas de atualização
lexical que nelas são reveladas, ligadas aos aspectos
semânticos da língua. Os sujeitos da pesquisa são 36
profissionais artesanais, todos de sexo masculino, entre
20 e 55 anos de idade, residentes ao norte da sede do
município de Acaraú no Estado do Ceará, nos bairros
Outra Banda, Mongubas e Pedrinhas, pertencentes à
Comunidade pesqueira Outra Banda. O corpus

levantado através de técnica de entrevistas gravadas
segue um guia-questionário que abrange os
procedimentos iniciais como, confecção, preparação e
conserto dos artefatos necessários à atividade da cata
ou pesca, a beneficiamento e comercialização do
pescado, bem como a funções, tipos de pescado,
embarcações utilizadas e fenômenos naturais. Essas
unidades lexicais pesquisadas fazem parte de um
glossário plurilíngue referente à linguagem dos
profissionais artesanais da pesca do estado do Ceará.

PALAVRAS-CHAVE: linguagem, arte da pesca, Acaraú - CE.

LANGUAGE OF THE ARTISANAL FISHING PROFESSIONAL IN THE CITY OF ACARAÚ - CE
ABSTRACT
This study aims to analyze the lexical unities of the
artisanal fishermen professionals about the meaning
indicated by these professionals and the different forms
of lexical update in them are revealed, linked to
semantic aspects of language. The subjects of this
research are 36 fishing professionals, all of the male sex,
with age varying between 20 and 55 years old, residents
in the north part of the city of Acaraú - CE, in the
districts Outra Banda, Mongubas and Pedrinhas,
belonging to fishing community Outra Banda. The
corpus obtained by recorded interviews follow a
KEY-WORDS: language, fishing activity, Acaraú-CE.

questionnaire guide, what include the professional
activities related to the crafted fishing, from the initial
procedures, such as the making, the preparation and the
repair of the artifacts necessary to this activity, the
processing and marketing of the fish, as well the
functions, types of fish, vessels used and natural
phenomena. These researched lexical unities are part of
a multilingual glossary referring to the fishing
professional language of the artisanal fishermen in the
state of Ceará.

LINGUAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ARTE DA PESCA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE.
INTRODUÇÃO
A língua é o principal instrumento pelo qual a comunidade representa o mundo e expressa suas ideias e
experiências. É por meio dela que há interação, fortalecendo os laços sociais, revelando características peculiares do
local onde se vive. Além disso, transmite a outra geração, conhecimentos, crenças, costumes de um grupo e valores
adquiridos, transparecendo o modo de pensar e encarar o mundo em um determinado tempo e espaço. Como diz
Biderman (2001:139), a língua é “somatória de toda experiência acumulada de uma sociedade e do acervo da sua
cultura através das idades” por meio de diversas linguagens, contextualizando-as.
Uma dessas linguagens é a linguagem de especialidade, uma língua especial - de um jargão profissional. Para
Bevilacqua e Finatto(2006:48), a linguagem técnica, “não corresponde uma língua à parte da língua cotidiana, mas
perfaz um uso seu que a torna peculiar, especializada, em uma dada situação de comunicação”.
Diante disso, este trabalho se detém em analisar o léxico dos profissionais artesanais da pesca quanto à relação do
significado indicado por esses profissionais e as diferentes formas de atualização lexical que nelas são reveladas,
ligadas aos aspectos semânticos da língua.
A linguagem, peculiar desses profissionais, evidenciou-se em visitas de campo, realizadas em comunidades
pesqueiras do Baixo Acaraú, no município de Acaraú por docentes do IFCE Campus Acaraú e discentes do Curso
Técnico Subsequente em Pesca, segundo semestre, nos anos de 2011 e 2012, período que a pesquisadora lecionava
nesse campus. Nessas visitas, a comunicação se efetuava de forma restrita por parte dos que compõem o grupo de
visitantes, pois a linguagem dos pescadores artesanais trazia certa dificuldade de compreensão, demonstrando no
falar uma linguagem própria da profissão. A partir disso, a professora e pesquisadora da disciplina Técnicas de
Comunicação Oral e Escrita percebeu a importância dos alunos terem conhecimento do léxico dos profissionais da
pesca, uma vez que os mesmos serão gestores em pesca e poderão estar em constante contato com esses
profissionais.
Nossa pesquisa torna-se relevante por não existir estudo da linguagem dos pescadores artesanais do estado do
Ceará, especificamente da cidade Acaraú. A pesquisa justifica-se, ainda, pela necessidade de fornecer à sociedade e
aos interessados, informações específicas sobre essa área e para enriquecer os trabalhos na área da lexicologia.
Ressalta-se que este estudo é um recorte de uma pesquisa maior para produção de um glossário plurilíngue
(português/espanhol/inglês) da linguagem dos pescadores artesanais do Estado do Ceará em andamento.

LEXICOLOGIA E SEMÂNTICA
Várias são as ciências ( disciplinas) que tratam do estudo do léxico, cada uma por meio de métodos e perspectivas
próprias, como Lexicologia, Lexicografia, Terminologia, Terminografia. A Lexicologia faz fronteiras com a Morfologia
lexical e Semântica e, com ciências como Dialetologia e Etnolinguística. A que interessa a este estudo é a Lexicologia
relacionada à Semântica.
A Lexicologia se apresenta como o ramo da Linguística dedicado ao estudo científico do léxico. Propõe-se a estudar o
universo de palavras de uma língua, vistas em sua estruturação, funcionamento e mudança, cabendo-lhe, entre
outras tarefas, por exemplo: examinar as relações do léxico de uma língua com o universo natural, social e cultural;
abordar a palavra como um instrumento de construção e detecção de uma visão de mundo, de uma ideologia, de um
sistema de valores, geradora de sistemas culturais; analisar e descrever as relações entre a expressão e o conteúdo
das palavras e os fenômenos daí decorrentes (BARBOSA, 2004).
Oliveira e Isquerdo (2001, p.134) enfatizam que o léxico configura-se como a primeira via de acesso a um texto;
representa a “janela através da qual uma comunidade pode ver o mundo”, uma vez que esse nível da língua é o que
mais deixa transparecer valores, crenças, hábitos, costumes de uma comunidade, inovações tecnológicas e,
transformações sócio-econômicas e políticas ocorridas numa sociedade. Além disso, a forma como uma comunidade
organiza e faz uso da língua está diretamente relacionada a fatores sócio-culturais como nível de instrução, condição
econômica e social, idade, sexo etc, constituindo a língua comum.

A linguagem de especialidade, que se diferencia da língua comum, por ser empregada por uma comunidade restrita
de usuários, em situações bastante específicas, geralmente motivadas por uma atividade profissional, nada mais é
que uma recodificação da língua comum, com relação a uma área especializada do saber ou do fazer humanos. A
linguagem de especialidade é feita a partir de um saber e de um fazer e guarda entre si características bem
marcantes, que a torna funcional. Do ponto de vista semântico, faz uso de unidades lexicais bem definidas da língua
comum e transforma-as em específicas, no que diz respeito às diferentes formas de atualização lexical que neles são
revelados(REY, 1995)
CABRÉ( 1999, apud MACIEL, 2010). Dentre essas formas, muitas estão diretamente ligadas aos aspectos semânticos
da língua, adquirindo características muito particulares quando ligada a universos discursivos específicos, em
particular com a semântica, nas relações semânticas de sinonímia, hiponímia e hiperonímia, polissemia. Neste
artigo,abordar-se-á as relações semânticas de sinonímia e polissemia. Não considerar a sinonímia ou a polissemia
das línguas de especialidade é desprezar ou mesmo falsear a realidade linguística (FARIAS, 2012)
Cunha (1981, p. 60) aﬁrma que duas palavras são sinônimas “quando apresentam uma semelhança geral de
sentido”. Entretanto, o conceito de ‘semelhança’ é obviamente muito indeﬁnido, e a deﬁnição de sinonímia é um
assunto controverso no campo da linguística. Segundo Lyons (1997, p. 87), a sinonímia pode ser identificada pela
identidade e não unicamente pela semelhança. Para o autor a condição apresentada para a sinonímia é a
possibilidade de intercâmbio em todos os contextos e “se faz pelas características da situação em que ocorre o
enunciado” (Lyons,1997 p. 481)
De acordo com a ótica de Lyons (1997), para que haja sinonímia absoluta, é necessário que as expressões sejam
semanticamente equivalentes em todas as dimensões e sinônimas em todos os contextos.
Diante do exposto, entendemos que analisar a sinonímia lexical impõe compreender as suas especificidades e
complexidades. O autor reconhece ainda a existência de tipos diferentes de sinonímia e que raramente pode existir a
sinonímia absoluta, diferentemente de Ullmann ( 1977) que nega a existência da sinonímia completa. Bloomfield
(apud ARAÚJO, 2007, p. 22) somente considera essa possibilidade de sinonímia absoluta para o léxico técnico.
Ullmann (1977) anuncia que a polivalência das palavras apresenta-se de duas formas, a saber: 1) a polissemia, que
ocorre quando “a mesma palavra pode ter dois ou mais significados diferentes” ; e, 2) a homonímia, que ocorre
quando “duas ou mais palavras podem ser idênticas quanto ao som”.Neste trabalho, deter-se-á na polissemia que
tem cinco fontes, segundo o autor: 1) Mudanças de aplicação; 2) Especialização num meio social; 3) Linguagem
figurada; 4)Influência estrangeira. A primeira, diz respeito às mudanças de aplicação que elas “são particularmente
observáveis no uso dos adjetivos, uma vez que eles têm a possibilidade de variar o seu significado de acordo com o
substantivo que qualificam” (p.331). A segunda, à possibilidade de uma mesma palavra adquirir um certo número de
sentidos especializados, sendo que apenas um deles será aplicável em determinado meio.A terceira, ao uso
expressivo das palavras segundo os recursos metafóricos e metonímicos.A quarta e última fonte de polissemia é a
influencia estrangeira que contempla os casos em que há a mudança de significado de uma palavra já existente.
A polissemia é a relação entre unidades lexicais com semelhança semântica, ou seja, uma relação em que as
unidades lexicais participantes compartilham traços de conteúdo e que, ao mesmo tempo, denominam noções
diferentes. Como bem diz Ullmann (1977,p.347): se não fosse possível atribuir diversos sentidos a uma mesma
palavra, isso levaria a uma tremenda sobrecarga na nossa memória: teríamos que possuir unidades lexicais
separados para cada tema concebível sobre o qual quiséssemos falar.
Ullmann (1977) anuncia que a polivalência das palavras apresenta-se de duas formas, a saber: 1) a polissemia, que
ocorre quando “a mesma palavra pode ter dois ou mais significados diferentes”; e, 2) a homonímia, que ocorre
quando “duas ou mais palavras podem ser idênticas quanto ao som”. Neste trabalho, deter-se-á na polissemia que
tem cinco fontes, segundo o autor: 1) Mudanças de aplicação; 2) Especialização num meio social; 3) Linguagem
figurada; 4)Influência estrangeira. A primeira, diz respeito às mudanças de aplicação que elas “são particularmente
observáveis no uso dos adjetivos, uma vez que eles têm a possibilidade de variar o seu significado de acordo com o
substantivo que qualificam” (p.331). A segunda, possibilidade de uma mesma palavra adquirir certo número de
sentidos especializados, sendo que apenas um deles será aplicável em determinado meio.A terceira, ao uso
expressivo das palavras segundo os recursos metafóricos e metonímicos.A quarta e última fonte de polissemia é a
influencia estrangeira que contempla os casos em que há a mudança de significado de uma palavra já existente.

MÉTODOS E TÉCNICAS
O município de Acaraú, situado a 255 km de Fortaleza (Figura 1), na faixa litorânea oeste do Estado do Ceará, foi
escolhido por sua importância pesqueira, pela diversidade de captura dos pescados (lagostas, camarões e peixes) e
pela atuação profissional.

Figura 1 - Mapa mostrando a localização do município de Acaraú. Fonte:GoogleMaps

A pesquisa realizou-se no período do segundo semestre de 2011 e finalizada no final de 2013, em horários diversos
e, em qualquer dia da semana. Os pesquisadores envolvidos foram professoras e pesquisadoras, bolsistas,
voluntários e alunos do segundo semestre da disciplina Técnicas de Comunicação Oral e Escrita, ministrada por uma
das pesquisadoras, do curso técnico em pesca do IFCE-campus Acaraú. Foi realizada na casa dos entrevistados ou
em local onde os mesmos se reuniam, após a atividade pesqueira, interagindo conversas informais e aplicação de
fichas e entrevistas.
Para identificação dos entrevistados, primeiramente, foi feita pesquisa na sede da cooperativa dos pescadores do
município de Acaraú para levantamento e identificação dos ativos e aposentados. Ocorreu, ainda, à medida que os
informantes indicavam um conhecido e assim por diante, visando abranger o máximo de pessoas envolvidas na
atividade.
A seleção dos informantes obedeceu aos seguintes critérios: ser pescador propriamente dito, pertencer a uma
comunidade pesqueira, exercer a profissão, ir ao mar em busca do pescado, tecer suas redes, confeccionar materiais
e artefatos, ter idade entre 20 e 65 anos.
Para o levantamento do corpus, foram realizadas aplicação de fichas e entrevistas. As fichas contêm as seguintes
informações: nome, sexo, idade, naturalidade(deverão ser naturais da localidade pesquisada e/ou filhos de pais
também nascidos na região), faixa etária (faixa I, entre 18 e 32 anos; faixa II, 33 e 49;faixa III, entre 50 e 65 anos),
sexo (M e F), escolaridade (analfabetos, alfabetizados, no máximo até a 8ª série), residência, local da atividade
pesqueira.
Após a aplicação da ficha, foram realizadas as entrevistas, seguindo um guia-questionário, constando quinze
questões (15) para levantamento de expressões, termos e variantes referentes a arte da pesca, referentes a
procedimentos iniciais como, confecção, preparação e conserto dos artefatos necessários à atividade da cata ou
pesca, beneficiamento e comercialização do pescado, funções, tipos de pescado, embarcações utilizadas e
fenômenos naturais.
As entrevistas foram gravadas e transcritas grafematicamente da mesma maneira que realizadas pelo falante.
Algumas foram escritas uma vez que alguns entrevistados se recusaram a gravar. Ressalta-se que houve resistência
por parte dos profissionais, ao fazer as entrevistas gravadas, por trazer danos à profissão no que diz respeito à
obtenção de recursos governamentais para ajudar a manter sua família, devido à época de defeso ou ao tempo
inapropriado para a pesca. Foi realizada uma transcrição parcial das entrevistas, selecionando somente trechos com
ocorrência das unidades lexicais caracterizadoras.

Os sujeitos da pesquisa pertencem à comunidade pesqueira Outra Banda e residem ao norte da sede do município,
nos bairros(Tabela 1) Outra Banda, Pedrinhas, Mongubas.
Tabela 1 – Profissionais da Pesca em Bairros da Sede de Acaraú. Acaraú-CE, julho/2013.
Legendas
Bairros da sede de Acaraú
Quantidade de profissionais da pesca
OB

Outra Banda

12

PE

Pedrinhas

12
Total=36

Fonte: Levantamento feito pelas pesquisadoras do IFCE-Campus Acaraú.

A maioria dos profissionais da pesquisa é semi-anafalbeta, exerce a profissão desde os 12 anos, são todos do sexo
masculino, são naturais da localidade pesquisada e/ou filhos de pais nascidos na região, têm como atividade a pesca
de lagosta, camarão e pescado, atua na costa de Acaraú e em outras costas do nordeste e norte, com mais de dez
anos de profissão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste tópico, apresentar-se-á alguns aspectos mais significativos observados durante o processo de tratamento dos
dados coletados. Muitos das unidades lexicais que compõem nosso corpus de análise estão também registrados em
dicionários da língua comum. Porém, quando inseridos no universo específico desta pesquisa, verifica-se que
algumas acepções apresentadas nestas obras, quase que invariavelmente, não dão conta de seu sentido.

Este estudo revela a existência de particularidades no léxico no aspecto léxico-semântico dos profissionais artesanais
da pesca de água salgada. Os resultados, independente de idade, bairro (OB/PE/MO) onde residem, demonstram
que pode ocorrer um ruído comunicacional com relação aos visitantes, nas comunidades pesqueiras, só resolvido de
forma empírica.
Algumas das unidades lexicais não se encontram dicionarizadas em nenhuma das obras consultadas, apresentando
uma sinonímia própria dessa linguagem especializada, como nos exemplos (01) a (07:
1

(01)Risca de faca(n/d ): s.f.Espécie de peixe encontrado em canais de água salgada.
2
3
Ex.01: “ Fui pescar....aquele risca de faca...”(Ent .4.6)
(02)Calça branca(n/d): s.m. Pescador iniciante, com pouca ou nenhuma experiência.
Ex.02: “O calça branca não ajudou muito não...”(Ent.10)
(03)Biongo(n/d): s.m.Tipo de apetrecho (artefato), onde se guardam as puxadeiras.
Ex.03:“ ... .coloco no biongo as puxadeira...depois da pesca...”(Ent.20)
(04)Rapicho(n/d): s.m. Luz do maquinista.
Ex.04: “... do rapicho cuida ele.... o da luz”(Ent.15)
(05)Dispassar(n/d): v.Desviar.
Ex.05: “... a gente dispassa do barcos grande”(Ent.30)
1

Não dicionarizado em nenhuma das obras consultadas.
As transcrições mantiveram a linguagem do profissional artesanal da pesca.
3
Entrevistado, os informantes foram denominados por numeração.
2

(06)Desmundar(n/d): v.Pescar sem limites no mar.
Ex.06: “ num tem limite....a gente desmunda o mar”(Ent.09)
(07)Rangai(n/d): s.f. Tipo de rede usada para pegar peixe pequeno na beira da costa.
Ex.:07 “costumo usar rangai pra peixe miúdo”(Ent.22)
Nos exemplos 08 e 09, percebem-se lexias já dicionarizadas, mantendo a sinonímia completa, conforme apontado
por Bloomfield em linguagem especializada:
(08)Quimanga/rancho(d5): s.f/s.m. Brasileiro do nordeste.P.ext.Provisão de comida que se leva para uma pescaria.
Ex.:“A gente prepara a quimanga na véspera, sai muito cedo, de madrugadinha...” (Ent.25) " quem ajuda no rancho é
minha mulher...”. (Ent.29)
4
(09)Rebojo: s.m. (A )1-Curva formada pela queda das cachoeiras. 2-Redemoinho do vento quando muda
repentinamente de direção.
(B) Movimento do peixe na superfície.
Ex.09:“O rebojo vem e ajuda a pescaria”. (Ent.18)
Além disso, encontramos algumas unidades lexicais com significados apontados nos dicionários consultados (A), mas
que apresentam significados distintos dos profissionais desta pesquisa(B). Ao ingressar a área da pesca, algumas
assumem um significado específico, único, perdendo seu valor polissêmico, como pode-se ver nos exemplos a seguir:
(10)Bagana: substantivo feminino
(A)1-Palha resultante da extração da cera da folha de carnaúba. Brasileiro do
nordeste. 2-Ponta de cigarro ou de charuto já fumados.
(B)Dinheiro dado para os pescadores para o lanche.
Ex.09:“As veze recebo a bagana... antes de ir pro mar”. ( Ent.11)
(11)Caverna: s.f. (A)1-Cavidade profunda e extensa aberta em rocha. 2-Antro. 3-Gruta.
(B)Partede madeira que sustenta o tabuado da navegação; alicerce da canoa para colocar a vela;
esqueleto da canoa.
Ex.11:“A caverna racha e a gente tem que voltar...”. (Ent.04)
(12)Estrovo: verbo
(A)1-Obstruir. 2-Atrapalhar. 3-Impossibilitar a realização de alguma coisa.
(B)Mesmo que amarrar o anzol; tipo de corda pequena que segura o anzol e providencia o auxílio
no direcionamento das redes à praia.
Ex.12:”O estrovo arrebenta e o trabalho fica pesado.... “(Ent.33)
Ressaltar-se que, este estudo aborda apenas alguns aspectos mais significativos observados durante a elaboração da
amostra do glossário, existindo uma riqueza maior a ser explorada em outros trabalhos.

CONCLUSÃO
O léxico, neste trabalho, mostra a riqueza e as particularidades da linguagem dos profissionais artesanais da pesca,
revelando uma variedade lexical própria do pescador do Ceará, especificamente de uma determinada área do
município de Acaraú, independente de idade, função e bairro em que residem. Acreditar-se que o resultado deste
trabalho possa contribuir científica e socialmente para facilitar o acesso à linguagem desses profissionais.
Esse léxico fará parte de um glossário plurilíngue do estado do Ceará em desenvolvimento, abrangendo todas as
4

Dicionarizado em obras consultadas.

comunidades pesqueiras do estado do Ceará. Será disponibilizado para presentes e futuras gerações de docentes e
discentes da área da pesca do IFCE, demais interessados e a todos que dela fazem uso, seja como documento
histórico de uma determinada época dessas comunidades pesqueiras para o entendimento dessa área de
especialidade.
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RESUMO
O presente documento é resultado parcial da pesquisa
referente ao Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação Científica – Pibic Jr. do Instituto Federal de
Ciência, Educação e Tecnologia do Maranhão, intitulada
como “A LÍNGUA DA LINHA: percebendo o significado
dos vocábulos utilizados pelas bordadeiras do município
de São João dos Patos, em seu espaço laboral”.
Primeiramente, este documento apresenta, uma breve
caracterização do município de São João dos Patos, e do
porque deste receber a graciosa denominação de
“namoradinha do Sertão”. O mesmo traz algumas
reflexões a respeito do que vem a ser língua, da
importância de se estudá-la e o que se pode depreender
quando promove-se um estudo entorno da língua de um

povo, bem como de uma comunidade. Posteriormente,
aborda-se sobre o léxico na visão de diferentes autores,
e como o estudo do mesmo é importante para a
construção cultural de uma comunidade linguística, já
que ele pode ser definido como um conjunto de
partículas vocabulares que representam a herança social
e cultural de um povo. Além disso, este artigo aponta,
ainda que de maneira sucinta, a ligação que há, entre as
palavras: léxico, língua e cultura. Posteriormente
discute-se sobre a importância que a arte do bordado
exerce para o município de São João dos Patos, bem
como da necessidade de se compreender os léxicos (ou
vocábulos) proferidos pelas profissionais do bordado, no
que tange ao seu espaço de laboro artesanal.

PALAVRAS-CHAVE: Léxico; Língua; Cultura; Bordado;

LANGUAGE LINE: realizing the meaning of the words used by embroiderers of São João dos
Patos in their working space.
ABSTRACT
This document is a partial result of research in the
Institutional Program for Scientific Initiation Scholarship
- Pibic Jr. , Federal Institute of Science , Technology and
Education of Maranhão , ititulada as " LANGUAGE LINE :
realizing the meaning of the words used by the
embroiderers São João dos Patos in their working
space. " First, this paper presents a brief
characterization of São João dos Patos , and because of
this graceful receive the designation of " girlfriend of
the Wild ." The same brings some thoughts regardless
of what comes to be language , the importance of
studying it and what can be seen when it promotes an
environment study of the language of a people and a
KEY-WORDS: Lexicon, Language, Culture, Embroidery.

community . Subsequently, it discusses about the
lexicon in view of different authors , and how the study
of it is important for the cultural construction of a
linguistic community , since it can be defined as a set of
vocabulary particles that represent the social and
cultural heritage of a people . Furthermore , this article
points out, albeit briefly , the connection there ,
between the words, lexicon, language and culture .
Later we discuss the importance that art plays
embroidery for the municipality of São João dos Patos ,
as well as the need to understand the lexicon (or
vocabulary ) delivered by professional embroidery , in
terms of their space craft laboro .

A LÍNGUA DA LINHA: percebendo o significado dos vocábulos utilizados pelas bordadeiras do
município de São João dos Patos, em seu espaço laboral.
1.

INTRODUÇÃO
Situado no Sudeste do Maranhão, São João dos Patos é um município que “faz parte da
Mesorregião do Leste Maranhense e da Microrregião das Chapadas do Alto Itapecuru”
(MARANHÃO, 2002, P.9). Conhecida como a namoradinha do Sertão 1, a cidade de São João dos
Patos tem na produção artesanal dos bordados, uma das principais potencialidades econômicas
da localidade. Essa prática, que desde fim da década de 70 vem ganhando força e um lugar
significativo naquele município, é uma arte que vem sendo passada de geração para geração e
que atualmente é, naquele lugar, uma grande reveladora da força do trabalho que, em sua
maioria, é concretizado pelas mulheres, mas que também possui uma participação, ainda que
tímida, dos homens.
Além de se destacar como o município mais desenvolvido, em equiparação a outros que
estão ao seu entorno, tais como Passagem Franca, Nova Iorque, Pastos Bons, Barão de Grajaú,
Paraibano e Sucupira do Riachão, São João dos Patos chama a atenção pela expressiva e diversa
arte e do artesanal de bordados, sendo estes exportados para países como “Estados Unidos,
Canadá, Portugal e Índia” (SANTOS, 2012, p. 4). Isso revela-nos que outrora a produção dos
bordados era apenas para o consumo local, mas que agora essa produção, isto é, a arte
representada através do bordado, está sendo admirada, bem como valorizada fora dos limites do
município em questão. Essa afirmativa é assegurada por LIMA (2004, p.109), quando a mesma diz
que:
No inicio, a produção e consumo eram apenas a nível local, mas aos poucos os
trabalhos em tecidos e linhas, foram sendo vistos fora dos limites do município. A
fama se deve à beleza e o aprimoramento que foi sendo dado a essa arte, tanto que
as bordadeiras, as crocheteiras, as rendeiras e as tecelãs, intensificaram o trabalho
que passou a ser o “ganha pão” para o sustento da família.

Tendo em vista que o léxico “representa a herança sociocultural de uma comunidade”
(OLIVEIRA apud SILVA et al., 2006, p.58), e percebendo a significância que a arte de bordar
exerce para o município em voga, é que o presente artigo tece algumas discussões sobre o
porquê se investigar os léxicos proferidos pelas profissionais do bordado, pertinentes a São João
dos Patos – Ma.
2.

MATERIAIS E MÉTODOS

O método adotado partiu de uma análise descritiva, revelando-se através de pesquisas
bibliográficas, com o intuito de depreender a significância dos termos léxico, língua e cultura,
além de conhecer um pouco, sobre o município em questão. Além disso, também fora utilizado o

1

Essa denominação dá-se, justo, pelo fato da cidade de São João dos Patos aniversariar no dia 12 de junho, data em
que, no Brasil, comemora-se o dia dos namorados.

método qualitativo, uma vez que ele oferece, pelo menos, três possibilidades que são: “a
pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia” (GODOY apud NEVES, 1996, p.3).
3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1

Sobre a língua

A língua é um maravilhoso instrumento que o ser humano pode se valer para manter
uma comunicação de maneira variada. Vê-se que o revelar das muitas linguagens existentes, as
quais estão subdivididas em verbal e não verbal sejam elas desmistificadas através da dança, do
artesanato, das partículas musicais, do bordado, dos gestos etc., pode suceder tanto no âmbito da
oralidade, quanto no da escrita.
A magnitude do ser humano desvela-se na arte do criar cultura, e é isso que dá ao
homem a possibilidade de expressar-se, de demonstrar o seu conhecimento consuetudinal, bem
como seus valores e crenças. No que tange à língua, ela é um elemento cultural, visto que a
mesma poderá revelar-nos a identidade de um povo. Sobre isso, CÂMARA JÚNIOR (1972, p. 273)
diz-nos que:
1. A língua é parte da cultura; 2. É, porém, parte autônoma que se opõe ao resto da
cultura; 3. Explica-se até certo ponto pela cultura e até certo ponto explica-se a
cultura; 4. Tem não obstante uma individualidade própria que deve ser estudada em
si; 5. Apresenta um progresso que é seu reajustamento incessante com a cultura; 6. É
uma estrutura cultural modelo, que nos permite ver a estrutura menos nítida,
imanente em outros aspectos da cultura.

BAKHTIN (2006, p. 132) diz que “a língua constitui um processo de evolução ininterrupto,
que se realiza através da interação verbal social dos locutores”. Além disso, o mesmo apresenta
uma síntese, com relação à língua, e a desmistifica em quatro proposições distintas. A saber:
1. A língua é uma atividade, um processo criativo ininterrupto de construção
(“energia”), que se materializa sob a forma de atos individuais de fala.
2. As leis da criação linguística são essencialmente as leis da psicologia individual.
3. A criação linguística é uma criação significativa, análoga à criação artística.
4. A língua, enquanto produto acabado (“ergon”), enquanto sistema estável (léxico,
gramática, fonética), apresenta-se como um depósito inerente, tal como a lava fria da
criação linguística, abstratamente construída pelos linguistas como vistas à sua
aquisição prática como instrumento pronto para ser usado. (BAKHTIN, 2006, p.74)

Já VOSSLER (in BAKHTIN, 2006, p.78) mostra-nos sua visão poética, bem como artística
que tem da língua, quando o mesmo afirma que “a própria ideia de língua é por sua essência uma
ideia poética; a verdade da ideia é de natureza artística, é o Belo dotado de Sentido”. As palavras
de VOSSLER revela-nos a beleza existente na língua de um povo e/ou comunidade. Beleza esta
que pode ser revelada através dos léxicos existentes nas distintas línguas.

3.2

Sobre o léxico

Tem-se observado que nos últimos anos, o léxico (ou vocábulo) vem servindo de
interesse significativo de estudo, por parte de alguns pesquisadores. Muitos são estes que
buscam desmistificá-lo em distintas áreas e/ou campo de estudo, tais como na Linguística Teórica,
no Processamento Automático das Línguas Naturais (PLN) e na Psicolinguística. Os autores DI
FELIPPO e SILVA (2010, p.12), apontam-nos alguns olhares distintos do termo léxico, como
podemos observar a seguir:
Sob o olhar da Psicolinguística, trata-se do léxico mental, ou seja, a parte do
conhecimento lexical do indivíduo delimitada por sua língua, sob o ponto de vista da
linguística, trata-se de um dos componentes da gramática e, sob o ponto de vista do
PLN, trata-se de um “megarquivo”.

SILVA (In.: RAMOS, 2006, p.58) diz-nos que ele “é um conjunto de palavras
convencionadas pelo homem para nomear aquilo que faz parte da sua realidade, do seu
universo”.
Opinando a respeito do mesmo assunto, MORAES e SERRA (In.: RAMOS et al, 2010,
p.173) afirma que:
[...] no campo do léxico, podemos encontrar, mais evidentemente, marcas peculiares
de cada sociedade. O estudo dos processos de formação de palavras, bem como o
recorte do léxico do universo humano de uma determinada localidade fornecem
corpora indispensáveis para o estudo do homem. [...] o léxico guarda peculiaridades
da realidade física e cultural de um povo, visto que é nele que a memória cognitiva e
cultural se armazena.

Já BIDERMAN (2001, p. 13 - 22) revela-nos que:
O homem, para sistematizar o mundo que o rodeia, nomeou todas as coisas e
situações que viveu ao longo de sua existência, para que, desse modo, tudo pudesse
ser guardado em sua memória. Foi desse modo que o léxico transformou-se em um
importante acervo de informações linguísticas e culturais de um povo.

É notória a interligação existente entre os termos: léxico, língua e cultura. Interligação
esta que pode ser observada nas palavras que seguem:
O léxico de uma língua conserva uma estreita relação com a história cultural de uma
comunidade. Desse modo, o universo lexical de um grupo sintetiza a sua maneira de
ver a realidade e a forma como seus membros estruturam o mundo que os rodeia e
designam as diferentes esferas do conhecimento. Assim, na medida em que o léxico
recorta realidades do mundo, define, também, fatos de cultura. (OLIVEIRA e
ISQUERDO apud CARMO, 2006, p.92)

Como se pode observar, os léxicos ou vocábulos refletem e traduzem não só a história,
mas a cultura do ser humano, assim como de uma comunidade linguística como um todo.
3.3 Sobre o bordado de São João dos Patos
No município de São João dos patos a arte de bordar revela-se como um dos “carros
chefes”, no que diz respeito ao potencial econômico, ademais de representar uma polifonia
harmônica, pois é uma arte que vem sendo passada de geração para geração, a priori
predominantemente entre mulheres, mas que, vem desvelando cada vez mais a participação dos
homens, como se pode observar nas figuras que seguem:

Figura 1

Figura 2. (Fonte: foto tirada pelas próprias autoras, no ano de 2013)
As figuras 1 e 2 revelam o ambiente, bem como o instrumento de trabalho do senhor José Almeida (profissional do bordado)

(Fonte: foto tirada pelas próprias autoras, no ano de 2013)

Por uma questão identitária, isto é, de gênero, esses homens ainda preferem ficar (no
âmbito patoense e em seu entorno) no anonimato. Essa preferência se dá pelo medo dos
estigmas que lhes poderão ser lançados, tais como a perda da condição varonil, tendo em vista
que, como já fora citado anteriormente, no município em voga, essa arte é dominada por
mulheres que aprendem (observando outras a fazerem ou tendo o conhecimento passado de
mãe para filha) a se valerem dela, bem como a dominá-la.
Nas palavras de LEIDE 2 (In. SANTOS et al., 20012, p. 3), podemos confirmar o discorrido
acima, quando a mesma diz que:
Aprendi a bordar com treze anos. Foi uma vizinha que me ensinou a bordar. Eu peguei
e comecei a olhar como ela fazia, com uns três dias eu já sabia bordar. Minha irmã
mais velha borda crochê, mas ela não estava mais em casa pra me ensinar.

Fortalecendo as palavras de Leide, SANTOS 3 (apud LIMA, 2004, p. 112) revela-nos o
seguinte:
Eu trabalho com bordados há 12 anos, terminei de criar meus filhos com o meu
trabalho, gosto do que faço e já tenho uma filha também no ramo. Com o meu
trabalho, ajudo muito o meu marido no orçamento familiar.
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Figura 3 (Fonte: foto tirada pelas próprias autoras, no ano de 2013)
Figura 4 (Fonte: foto tirada pelas próprias autoras, no ano de 2013)
A figura 3 revela-nos um bordado feito à máquina por Dona Joselina Lopes (figura 4), bordadeira de São João dos Patos.

A arte de bordar traduz a vida de muitas bordadeiras pertinentes à namoradinha do
Sertão, é o caso de dona Joselina Lopes (Foto 4) que atualmente tem 73 anos e há 51, pratica e se
vale dessa arte.
BOSI (In.: SANTOS et al., 2012, p.5) frisa-nos que “depois de anos de práticas, no
cotidiano dessas artesãs não há dissociação entre trabalho e vida, considerando que seu
artesanato geralmente é produzido em casa”.
Em São João dos Patos, as (os) profissionais do bordado trabalham, em sua maioria, de
maneira autônoma. Porém, existem duas associações das quais essas (esses) profissionais podem
participar. São elas: Associação da agulha criativa (AMAC) e Casa dos Bordados.
Sobre a AMAC, SANTOS (et al., 2012, p.3) diz-nos que:
A Associação Agulha Criativa foi Criada em 1992, e iniciou suas atividades com 19
associadas. No segundo ano, já possuía sede própria, construída pela Congregação das
Irmãs de São José de Chambery (chamada pelas bordadeiras de “as freiras”).

No que tange a Casa dos Bordados, este é um ambiente em que as (os) profissionais que
trabalham com esse tipo de artesanato, ou seja, o bordado, podem expor suas peças (toalhas de
mesa, centros de mesa, jogos americanos, afeites de cozinha, redes, etc.) produzidas.

Figura 5
Figura 6
Figura 7
Fotos tiradas de Alguns modelos de Bordado, presentes na Casa dos Bordados. (Fonte: fotos

Figura 8
tiradas pelas próprias autoras, no ano de 2013)

Segundo informações obtidas na Casa dos Bordados, a mesma conta com a participação
de 32 bordadeiras associadas que, mensalmente, pagam 15 reais para terem o direito de exporem
suas peças produzidas.
A pesquisadora LIMA (2004) revela-nos que os bordados patoense ultrapassaram
fronteiras, e vêm ganhando destaque a nível mundial, destaque esse que fez com a cidade de São
João dos Patos recebera o reconhecimento de “A Capital dos Bordados”. Sobre isso, a
pesquisadora diz:
Hoje os bordados de São João dos Patos são bastante conhecidos, não só no Brasil,
mas em várias partes do mundo: por esse motivo já foi destaque como documentário
de TV, como o Mirante Repórter e na Globo News, no programa Via Brasil que a
destacou como a “Capital dos bordados” (p. 109).

Para muitos pertinentes à namoradinha do Sertão, o bordado é traduzido não só como
uma arte, mas também como a única fonte de renda.

3.4 Sobre a necessidade de saber o significado dos vocábulos que permeiam o mundo
do bordado patoense
A necessidade de se conhecer o significado dos léxicos (ou vocábulos) que perpassam o
âmbito do laboro artesanal, especificamente o bordado, se dá pelo fato de que essa arte vem
despertando o interesse de alguns pesquisadores de distintas áreas, os quais têm observado a
relevância e importância que essa atividade representa para o município supracitado. Esse
interesse pode ser observado nas denominações das pesquisas que seguem:
 A importância da formação do preço de vendas e sua relação com a lucratividade:
um estudo sobre as bordadeiras da namoradinha do Sertão – São João dos Patos/Ma.
(Pesquisadora: Nívia Maria Barros Vieira Santos, área: Administração)
 Bordadeiras da namoradinha do Sertão: arte, gênero e memória em São João dos
Patos – Ma. (Pesquisadora: Daniele Bastos Segadilha, área: Artes)
 Estudo das características gerais do APL de confecção de bordados na região do
Sertão maranhense. (Pesquisadora: Ana Cecília Vasconcelos Loayza, área: Economia)
 A etnomatemática presente na produção artesanal dos bordados de São João dos
Patos. (Pesquisadora: Fabiana Leal Nascimento, área: Matemática)
 Bordados: linguagens múltiplas – catalogação dos riscos e bordados utilizados pela
comunidade de bordadeiras de São João dos Patos. (Pesquisadora: Elisângela Tavares
da Silva, área: Moda)
 Um relato sobre as condições de saúde e segurança do trabalho das profissionais
do bordado, pertinentes à associação de mulheres Agulha Criativa em São João dos
Patos – Ma. (Pesquisador: Diêgo Lima Matos, área: Segurança do trabalho)

Os pesquisadores acima citados são professores do Instituto Federal de Ciência,
Educação e Tecnologia do Maranhão – Campus São João dos Patos. Como se pôde observar, o
bordado patoense possibilita observações e estudos por viés diversificados. Contudo, os mesmos
pesquisadores apontaram a necessidade de se depreender o significado de palavras tais como:
Étamine

Tipo de trabalho (bordado) indicado, em especial, para aprendizes da arte
de bordar, tendo em vista que os fios formam pequenos quadrados
definidos.

Mouliné

Tipo de linha usada na arte de bordar.

Motivo

Refere-se ao tema, desenho ou arte a ser bordada.

Bastidor

Objeto que detém a função de esticar o tecido para evitar dores nas mãos
de quem estiver bordando.

Fio simples

Refere-se aos bordados que são produzidos com apenas um fio, o que
promove delicadeza nas peças elaboradas.

Trama

Conjunto dos fios passados no sentido transversal do tear.

Urdindura

Conjunto dos fios dispostos no tear, e por entre os quais passam os fios da
trama.









Quanto aos instrumentos utilizados pelas bordadeiras/bordadeiros:
Linha 0 (zero);
Linha singer;
Tesoura;
Maquina de bordar;
Linho;
Carbono;

 Quanto ao tipo de bordado realizado pelas bordadeiras/bordadeiros:
 Crivo;
 Rechilieu;
 Ponto Cruz/Marcar;
 Ponto cheio;
 Bainha aberta;
 Aplicado;
 Amatizado;
 Ponto atrás;
 Ponto renascença;
 Ponto rococó;

Além dos bordados feitos à máquina e à mão, existem também outros instrumentos
bastante utilizados pelas bordadeiras. Pode-se destacar, dentre eles, o Bilro, instrumento que
possibilita o pronunciar de diferentes vocábulos, por profissionais do bordado que o manuseiam.
Como podemos observar a seguir:

 Tarrafa;
 Varanda de almofada;
 Bico;
 Renda;
 Franja;
Figura 6 – Exemplo de bordado feito com Bilro.
(Fonte: foto retirada pelas próprias autoras em 2013).

 Grade;
 Labirinto;

Além desses vocábulos, existem muitos outros que necessitam ser catalogados,
depreendidos, bem como desmistificados, visto que isso será relevante, não só para o andamento
da presente pesquisa, bem como dos trabalhos dos pesquisadores acima citados, mas para outros
que porventura virão.
4.

CONCLUSÃO

O léxico é um elemento que nos permite, não só decodificar as peculiaridades da
realidade sócio-histórica de uma comunidade, mas também perceber a memória cognitiva e
cultural que nele se armazena. Vê-se que para muitos pertinentes à namoradinha do Sertão, o
lúdico começara a partir do contato com cores e texturas que permeiam o mundo do bordado.
Tendo em vista que a prática do bordado representa um elemento cultural e que língua e
cultura estão intimamente relacionadas, observa-se a importância de se depreender os léxicos
proferidos pelas bordadeiras do município de São João dos Patos - Ma, visto que assim poder-se-á
obter informações não só a respeito da significância e variabilidade dos mesmos, como também
da realidade econômica, cultural e social de quem os proferiu.
Vale a pena ressaltar que o presente artigo não apresenta nem um terço dos vocábulos
existentes no universo do bordado patoense. Isso se dá pelo fato de que as pesquisas
relacionadas ao levantamento das lexias inerentes a essa arte, ainda estão em andamento.
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RESUMO
Neste trabalho há a discussão do conceito de
intertextualidade como elemento constitutivo dos
textos. A análise do fenômeno é feita a partir da visão
de Charles Bazerman (2005, 2006, 2007) - com base na
Nova Retórica. A metodologia utilizada consiste na
revisão crítica da bibliografia e um estudo de caso, uma
peça publicitária premiada e veiculada no Jornal Valor
Econômico. Verificou-se que, em Bazerman, a
intertextualidade concretiza-se num contínuo, em que
os elementos de estudo apresentam-se dos mais

aparentes aos mais implícitos, caracterizando-se por
oito dimensões para análise do fenômeno. Por fim,
conclui-se que a apreensão do “princípio” intertextual
na constituição do texto e seu uso nas relações sociais
das mais diversas áreas do conhecimento possibilitam
maior participação e compreensão dos eventos sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Intertextualidade, Nova Retórica, peça publicitária.

INTERTEXTUALITY SECOND BAZERMAN: A CASE STUDY IN ADVERTISING PIECE
ABSTRACT
In this work there is to discuss the concept of
intertextuality as a constitutive element of the texts. The
analysis of the phenomenon is taken from the vision of
Charles Bazerman (2005, 2006, 2007) - based on the
New Rhetoric. The methodology used is the critical
review of the literature and a case study, an awardwinning and conveyed advertisement by Valor
Economico Newspaper. It was found that, in Bazerman,

intertextuality is materialized in a continuous, in which
elements of the study are presented to more apparent
more implicit, characterized by eight dimensions for
analysis of the phenomenon. Finally, it is concluded that
the seizure of the intertextual "principle" in the
constitution of the text and its use in social relations
from various fields of knowledge enable greater
participation and understanding of social events.

KEY-WORDS: Intertextuality, New Rhetoric, advertising piece.

A INTERTEXTUALIDADE SEGUNDO BAZERMAN: UM ESTUDO DE CASO
INTRODUÇÃO
Os gêneros textuais, na visão da Nova Retórica, são formas de ação sociais (MILLER, 1994),
são artefatos sociais (MILLER, 1994), pois eles se constituem na interação social e se situam num
tempo e num espaço históricos. Por terem essa perspectiva, os gêneros textuais são tipificados,
passíveis de serem reconhecidos e utilizados em situações retóricas recorrentes (numa interação
social, numa determinada cultura, num determinado tempo e num determinado espaço),
chegando a ser reconhecidos como tal em momentos semelhantes de uso (BAZERMAN, 2007).
Os gêneros também podem transformar-se a partir de necessidades sociais, percebidas pelos
seus produtores. Os usuários desses gêneros têm a capacidade de manipulá-los e adequá-los a
partir do uso recorrente (BAZERMAN, 2006). Essa característica dá ao gênero uma flexibilidade e
estabilidade relativa, que se vincula à forma, ao conteúdo e à ação produzidos pelo gênero.
Miller (1994) afirma que o estudo do gênero deve descrever suas similaridades de substância e
suas similaridades de forma, que nos permitem proceder e engajar-se em similaridades de ação ou à tipificação, segundo Bazerman (2006).
Essa abordagem de gênero enfatiza os aspectos da dinamicidade, da fluidez e da
heterogeneidade dos gêneros. Essa dinamicidade requer o uso dos aspectos intertextuais, uma
vez que esse critério de textualidade é algo intrínseco ao processo de constituição do texto
(BEAUGRANDE; DRESSLER, 2005). O texto é formado por um processo que envolve elementos
constitutivos de dimensões linguísticas, cognitivas e sociais, determinando situações de uso
(BEAUGRANDE, 1997). Como o gênero deve ser estudado em suas similaridades, há de se estudar
também o processo de utilização do intertexto como elemento constitutivo do gênero,
percebendo todas as nuances de uso.
INTERTEXTUALIDADE
A intertextualidade é um elemento constitutivo do texto, uma vez que “os textos não surgem
isoladamente, mas em relação com outros textos” (BAZERMAN, 2007, p. 92). O conceito do
termo ainda constitui-se como um enigma, uma vez que muitas teorias já descrevem o processo,
cada qual apresentando um produto diferenciado e vinculado ao seu fazer metodológico, focado
num objeto específico. Essa diversidade de abordagens demonstra a importância desse recurso
na constituição do texto/discurso. Por isso mesmo, deve-se dar destaque à sua relevância nos
estudos da linguagem.
O termo intertextualidade surgiu na literatura com Julia Kristeva (apud BAZERMAN, 2007, p. 94)
em seu trabalho: “Desejo em Linguagem: uma abordagem semiótica da literatura e da arte 1”.
Nesse texto, a autora afirma que qualquer texto configura-se com um mosaico de citações, uma
vez que não há originalidade radical na construção de qualquer texto literário, pois criamos a
1
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nossa subjetividade individual a partir da intersubjetividade coletiva, oriundo da experiência cultural. A

intertextualidade é, assim, “um mecanismo através do qual escrevemos a nós próprios no texto
social e, desse modo, o texto social nos escreve” (BAZERMAN, 2007, p. 94). Já Bakhtin (1973), em
Marxismo e Filosofia da Linguagem, afirma que é na interação e no processo histórico que o
discurso é construído. A enunciação é feita em resposta a outras enunciações anteriores,
assumindo uma posição.
Nesse emarando de discussões, a Nova Retórica, através dos estudos de Bazerman (2006,
2007), apresenta uma categorização produtiva de análise. A intertextualidade é responsável
pelas “relações explícitas e implícitas que um texto ou um enunciado estabelecem com os textos
que lhe são antecedentes, contemporâneos ou futuros (em potencial)” (BAZERMAN, 2006, p.88).
O modelo intertextual defendido por essa corrente de estudo perpassa a noção defendida por
Bakhtin e Vygotsky, mas vai além, pois “o modo como usamos outros textos enquadra
organizações, relações e ações sociais dentro de um mundo de intercâmbio textual” (BAZERMAN,
2007, p. 102).

Para construir esse processo, foi necessário incluir um quarto vértice no tradicional triângulo
de comunicação aristotélico (autor – audiência – assunto), chamado de literatura. Criando-se
uma pirâmide da comunicação.
O conhecimento da audiência e do autor acerca do assunto é construído através de
textos anteriores; o conhecimento e a orientação da audiência são baseados em sua
leitura; e a autoridade, as fontes, os interesses e o ponto de vista corrente do autor
surgem de um engajamento com a literatura. (BAZERMAN, 2007, p. 105)

Figura 1 – Pirâmide da comunicação segundo Bazerman (2007)
Com essa construção, o autor pôde apresentar que o intertexto é constitutivo da
comunicação humana, um elemento que se inter-relaciona com os outros vértices, pois o
texto/discurso, quando do uso do intertexto pelo autor, faz parte de um assunto específico e
deve ser do conhecimento do auditório para uma melhor compreensão e ação retórica.
O autor desenvolveu um quadro em que apresenta uma série de dimensões de apresentação
da intertextualidade, que, num contínuo, perpassa uma relação de explicitude (do intertexto

mais explícito ao mais implícito), discutido por Silva, Caiado e Rêgo Barros (2014, p. 54 – 55). Nas
cinco primeiras dimensões, ele apresenta o modo como o intertexto está organizado no novo
texto. As três últimas chamam a atenção para os textos que “subjazem no novo texto, dos quais o
escritor pode se valer ou mesmo utilizar para definir a situação do texto corrente” (BAZERMAN,
2007, p. 107).
1. A primeira dimensão é como um texto se refere a outro(s) texto(s) de maneira explícita e
integral, incorporando-o. Pode aparecer de forma citada, aludida ou simplesmente não
citada, nem aludida, mas servindo de pano de fundo para a construção do texto.
2. A segunda é a dimensão que se preocupa com a forma que a referência toma. Essa forma
pode ser por citação direta, alusão, paráfrase até chegar a discursos reconhecíveis, apesar
de não referenciados.
3. A terceira dimensão diz respeito ao quão distante o texto pode chegar quanto à
referência a outros textos. Essa dimensão delimita-se a capacidade do texto acionar na
memória discursiva textos anteriormente citados. Começa-se com o próprio texto, a
partes já ditas do próprio texto; passa para uma intertextualidade intra-arquivo, no qual
um texto retoma outro de mesmo campo discursivo; chegando a campos discursivos
diferentes, diferentes épocas ou lugares.
4. Na quarta dimensão, o material intertextual deve ser visto como recurso de apropriação
do sentido, isto é, o ponto de vista, a avaliação ou a síntese em que o novo autor situa o
intertexto no novo contexto, atribuindo novos sentidos.
5. Já na quinta dimensão, analisa-se como o material intertextual é usado como elemento
retórico de argumentação na construção do texto.
6. A sexta dimensão preocupa-se com a situação de uso do texto corrente. Que textos
anteriores foram necessários para que o texto atual fosse feito, constituindo-se? O autor
apresenta exemplos para clarificar essa dimensão: “que ementa de curso, tarefas
escolares, leituras dirigidas, livros citados em aula e trabalhos anteriores levaram ao
trabalho que deve ser entregue amanhã?” (BAZERMAN, 2007, p. 107)
7. Nessa dimensão, preocupa-se com a construção do gênero textual. Todo gênero em
construção, sendo escrito, advém de experiências com outros gêneros anteriores,
idênticos ou não, para construção de parâmetros e expectativas. Além de possibilitar
modelos de escrita, o autor informa que só através desse processo há o espaço para a
criatividade de modificação do gênero.
8. Diz respeito ao conjunto de documentos relevantes que podem ser trazidos para dar
apoio ou para serem usados como uma fonte para o documento corrente.
Quadro 1 – Dimensões da intertextualidade apresentadas por Bazerman (In: SILVA, CAIADO,
RÊGO BARROS, 2014, P. 55)
Dominar o uso do processo de intertextualidade é uma necessidade retórica de participação
social, agraciando de poderes discursivos os leitores e produtores textuais, influenciando a
maneira de jogar, reagindo e agindo por compreender o modo como o outro usa os processos
intertextuais num mundo letrado como o nosso.

O ESTUDO DE CASO
Em agosto de 2001, Ruy Lindemberg e Javier Talavera, na época, dupla de criação da
agência de publicidade W/Brasil, respectivamente redator e diretor de arte, receberam uma
oportunidade para criar uma peça publicitária no Jornal Valor Econômica com o intuito de
estimular a criatividade no mercado publicitário.
A estratégia criativa da dupla foi falar com o leitor através de uma carta, em que eles
mostraram de forma clara que é possível fazer uma peça publicitária criativa e inteligente,
interagindo com os leitores através de textos envolventes, persuasivos e eficazes.
Após uma extensa argumentação, no final do texto, eles pedem que os leitores mandem
e-mails mostrando seus pontos de vista. Como resultado, a dupla recebeu mais de 400 e-mails de
empresários, profissionais de marketing, publicitários, jornalistas, engenheiros, advogados e
donas de casa, entre outros, com comentários sobre o anúncio. Essas pessoas escreveram de
cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Brasília, Salvador, Santa
Catarina e até Lisboa. As centenas de mensagens resultaram na publicação de um livro com 227
páginas.
O anúncio ganhou prêmio na categoria prata no 27º anuário do CCSP (Clube de Criação de
São Paulo) no ano seguinte à sua publicação, em 2002.
Uma peça publicitária tem como principal função informar algo. E “o texto é a grande
ferramenta de sedução, convencimento e de transmissão de linha de pensamento”
(FIGUEIREDO,2005, p.31).
Para podermos traçar a discussão mais detalhada e perceber a presença dos elementos
intertextuais que constroem o texto, necessário que apresentemos a peça veiculada na mídia:

Tem gente achando que você é analfabeto,
e você nem desconfia.
Semana passada, eu recebi um convite para fazer um anúncio para você. Na verdade, nós: eu (meu nome é
Ruy) e o diretor de arte Javier Talavera, também da W/Brasil. Aí, colocamos os pés em cima da mesa, pois é
assim que se faz nas agências de propaganda quando é preciso pensar num assunto muito importante. O tema
era livre, poderíamos anunciar qualquer coisa que quiséssemos, já que o espaço tinha sido cedido pelo jornal
Valor Econômico para estimular a criatividade no mercado publicitário.
Nós nem tínhamos começado o trabalho, e uma coisa já parecia resolvida: bastavam um título intrigante, um
visual interessante, duas linhas de texto, e o anúncio estaria pronto. Pois é exatamente isso que algumas
pessoas imaginam que você espera de um anúncio. E essas pessoas são as mesmas que têm falado algumas
coisas bem desagradáveis sobre você nas salas de reunião. Eu tenho escutado que você não gosta muito de ler,
que tem preguiça com textos longos, que jamais perderia seu tempo lendo propaganda.

Por incrível que pareça, quem tem falado isso é gente bem-intencionada, são gerentes de marketing, donos de
empresas, pessoas que garantem que conhecem você como ninguém, que fizeram pesquisas, falaram com seus
amigos, conhecem sua mulher, seus hábitos em detalhes. São profissionais sérios, gente que decide
propaganda, o que você vai ver num anúncio, o que vai ler e também o que não vai ler. Eu confesso que, nessas
ocasiões, tenho discutido muito, insistido em dizer que, além de ler jornal todos os dias, você também gosta de
ler notícias do produto que vai comprar.
Embora eu não tenha instituto de pesquisa, não conheça você pessoalmente, não saiba sua idade, nem mesmo
se você é homem ou mulher, de uma coisa eu tenho certeza: você é uma pessoa sensível, interessante e,
principalmente, alfabetizada. Tenho garantido aos clientes que você aprecia o humor, gosta e precisa de
informação, adora ler e é justamente por isso que assina ou compra jornal. Tenho lutado para que os anúncios
não saiam das salas de reunião frios, burocráticos, chatos, sem graça nem emoção. Agora, confesso que várias
vezes tenho sido derrotado nessas discussões, levando como lição de casa a tarefa de diminuir o texto para 2
ou 3 linhas e aumentar o logotipo do cliente em 4 ou 5 vezes.
Por isso, o Javier e eu decidimos não fazer um anúncio nesta página vendendo alguma coisa, mas resolvemos
aproveitar este espaço para contar tudo isso para você, para mostrar o que andam falando e pensando de
você. E não existe espaço melhor para isso do que as páginas de um jornal. Por isso, se você leu esse anúncio
até aqui, para nós é uma grande vitória. Temos certeza que, se tivéssemos falando de um produto interessante
para uma pessoa interessada como você, ele teria sido lido mesmo que o texto fosse tão longo como este. Por
isso, obrigado por você ter confirmado que nós estávamos certos. E, se você quiser aproveitar a oportunidade
para reforçar seu ponto de vista, mande um e-mail para a gente, pois, na próxima vez que um cliente falar que
você não lê, nós vamos mostrar para ele o seu depoimento. Vamos provar que tem gente inteligente lendo
anúncios, sim, senhor, gente que gosta de ouvir uma boa argumentação, gente que adora dar risada diante de
um anúncio divertido, gente que quer se emocionar, gente que, antes de ser Classe B 1, do sexo masculino,
com rendimento de 10 salários e idade entre 25 e 55 anos, é gente. Gente que não quer ser tratada como
analfabeta nem desligada só porque o mundo está cada vez mais rápido, mais visual e mais instantâneo.
Mande seu e-mail. Talvez assim nós tenhamos anúncios melhores e consumidores mais bem informados. Como
você, por exemplo.
Este anúncio foi uma iniciativa do Jornal Valor Econômico e do Clube de Criação de São Paulo. Criação: Ruy
Lindenberg e Javier Talavera – W/Brasil

Quadro 2 – Peça publicitária publicada no Jornal Valor Econômico, elaborada por Ruy Lindenberg
e Javier Talavera – W/Brasil
O processo de construção da intertextualidade é de fundamental importância para a
composição do texto, pois em todo o momento retomamos dizeres anteriores. Esse texto foi
feito a partir de uma fala anterior, um comentário que ocorre no interior das agências de
propagandas, que o próprio autor discorda e quer propor uma discussão para modificá-lo. Os
autores utilizam, no título, uma enunciação amplamente repetida, de forma velada no processo
de criação de uma peça publicitária: “você é analfabeto, e você nem desconfia”, esse “você”
referindo-se aos leitores. A frase é apresentada como “dramas sociais explícitos” (BAZERMAN,

2006) de textos anteriormente mencionados na discussão sobre o tema em questão. Nesse nível,
o intertexto apresenta-se construindo um histórico de discussão, em que esse novo texto ajuda,
ou não, na discussão atual. A leitura de peças publicitárias grandes é uma discussão antiga, em
que os autores querem aproveitar a oportunidade oferecida pelo jornal para reavivar o debate,
através do intertexto.
Numa segunda dimensão, os autores utilizam-se de um “Comentário ou avaliação acerca
de uma declaração, de um texto ou de outra voz evocada” (BAZERMAN, 2006) toda vez que há
explicitação linguística de concordância, desaprovação, ridicularização, etc. Nesse caso, há a
desaprovação com o uso do discurso no título. Os autores não acreditam na verdade da
afirmação. Todos os comentários seguirão essa linha argumentativa de defesa aos leitores, como
a demonstrar que eles se interessam por ler anúncios mais explicativos, maiores. O tom informal
do discurso dá um caráter de mais intimidade, de familiaridade com o público leitor do anúncio,
auxiliando os autores no debate para uma nova postura na maneira de fazer as peças
publicitárias. Eles aproveitam a oportunidade para o engajamento do leitor, por isso um pedido
de resposta. O ato argumentativo tornou-se ação, em que dizer é fazer (MILLER, 1994). Aqui o
gênero textual fez apresentar-se em ações reguladas pelo texto que acabaram tornando-se um
livro. A palavra “analfabeto” traz uma tradição histórica pejorativa no seu significado, que no
texto é invocado, tornando a fala anterior, dita no interior das agências de publicidade, muito
discriminadora.
Na terceira dimensão, o alcance intertextual é evidenciado a partir da referência a um
discurso que circula dentro das agências de publicidade, durante o processo de criação de uma
nova peça publicitária. Os autores parecem querer que esse discurso ultrapasse esse sistema
intra-arquivo, e passe a circular também em outras esferas, numa coleção intertextual
(intrasistema, interdisciplinar). Essa coleção ocorre quando um texto alcança um ponto mais
distante, envolvendo outros domínios discursivos ou conjuntos quaisquer, que se combinam para
construir uma representação nova do discurso, no caso, uma mudança na maneira de observar o
público leitor, objetivo da escrita da peça publicitária (BAZERMAN, 2006).
Esse processo de reconstruir/recuperar os textos é importante para os propósitos
argumentativos e retóricos do texto em análise, caracterizando a quinta dimensão,
anteriormente discutida. Os autores apresentam pesquisas de mercado, em que se constrói um
perfil do leitor do jornal, ao ponto de citar precisamente as características do leitor: “classe B 1,
do sexo masculino, com rendimento de 10 salários e idade entre 25 e 55 anos”. Essa enunciação
mostra que outros textos foram lidos para a criação desse novo texto, contribuindo para uma
cadeia discursiva/argumentativa/retórica que se iniciou. Esse mesmo argumento evocado para a
construção de um tipo de anúncio publicitário por parte dos clientes foi utilizado numa nova
postura, em defesa dos leitores que não são “analfabetos”. Esse processo é chamado por
Bazerman (2006) de recontextualização. “Em certas ocasiões, a recontextualização passa
desapercebida, uma vez que os sentidos originais não estão distantes do sentido no novo
contexto. Já em outros momentos, contudo, a mudança é significativa” (BAZERMAN, 2006, p. 98).
No caso, houve uma mudança na postura argumentativa pela utilização de um mesmo
argumento, isto é, para os autores esse argumento soma-se a favor de sua discussão.
O anúncio em estudo também é construído a partir da apropriação de outro gênero
textual, de outro domínio discursivo – a carta pessoal. Marcuschi (2005) chama a atenção para a

intergenericidade (um gênero com a função de outro). Esse processo ocorre quando um produtor
textual utiliza-se da forma ou função de um determinado gênero (no caso, uma carta pessoal) em
outro campo discursivo, diferente, tomando uma nova função e/ou forma. Esse processo é
bastante visível no texto em análise, uma vez que “a publicidade opera de maneira
particularmente produtiva na subversão da ordem instituída para chamar a atenção sobre um
determinado produto” (MARCUSCHI, 2005, p. 167), no caso uma ideia. Esse processo de
reconstrução e modificação de um gênero textual é um processo intertextual, em que o novo
gênero textual quebra com as expectativas e os parâmetros socialmente já construídos e
uniformizados. Só com o domínio da construção de um gênero, do modo como ele é usado
retoricamente, pode-se operar na modificação, na melhoria de sua função social. Esse processo
de reconstrução do gênero possibilita a diversidade. Antes de qualquer coisa, é um processo
cognitivo situado social e historicamente. O domínio de uma diversidade de “modelos de escrita”
possibilita o espaço para a criatividade e a modificação do gênero textual.
Por fim, os autores conclamam os leitores a se posicionarem, criando uma cadeia de
produção de textos, os quais servirão para usar como argumento de autoridade, o leitor, na
discussão de novas peças publicitárias: “na próxima vez que um cliente falar que você não lê, nós
vamos mostrar para ele o seu depoimento”. O livro publicado já caracteriza esse processo em
que um texto “evoca” outros textos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da análise do texto, percebemos várias possibilidades de abordagem da
intertextualidade. Uma compreensão aprofundada das oito dimensões da intertextualidade
possibilita uma ação mais consciente no mundo, identificando ações retóricas e potencialidades
de uso do texto no mundo social. “A intertextualidade não é apenas uma questão ligada a que
outros textos você se refere, e sim como você os usa, para que você os usa e, por fim, como você
se posiciona enquanto escritor diante deles para elaborar seus próprios argumentos”
(BAZERMAN, 2006, p. 103). Esse processo da construção do intertexto é um poderoso
instrumento de ação social. Muitas vezes, esses processos intertextuais passam despercebidos
pelo fato de estarmos tão habituados ao seu uso. Contudo, a consciência do uso possibilita um
aperfeiçoamento das estratégias, como no caso em estudo, em que os autores marcaram uma
nova forma de fazer peças publicitárias de produtos nas agências.
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RESUMO
Apresenta resultados oriundos de análise de dados
resultantes do desenvolvimento de projeto de extensão
desenvolvido pela área de Língua Portuguesa do Campus
Sousa, do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Paraíba. Toda reflexão exposta parte de
pressupostos teóricos ancorados nos estudos
linguísticos, sobretudo de gêneros, da linguagem numa
perspectiva de interação e da retextualização. Os
resultados apresentados são produto de um
planejamento voltado à articulação de práticas de
leitura, escrita, reescrita e análise linguística e do
acompanhamento sistemático de trinta alunos do 3º
ano do Ensino Médio Técnico em Agropecuária.
Utilizamo-nos, pois, da pesquisa ação e quantitativa e
qualitativa como suporte metodológico. A análise deu-

-se para comparação de dados registrados desde o início
do ano letivo, quando foi iniciada a proposta
sistematizada de produção de textos, até a realização da
prova do ENEM 2013 e divulgação dos resultados da
mesma. Neste sentido, os dados aqui apresentados
estabelecem uma relação entre percepções iniciais e
resultados do ENEM, como produto final. Acreditamos
que esses dados contribuem, significativamente, para o
estabelecimento
de
paradigmas
voltados
ao
desenvolvimento de práticas educativas mais
intervencionistas, ancoradas numa perspectiva de
linguagem enquanto processo de interação humana e,
por tal, instrumento fundamental para a construção de
caminhos possíveis.

PALAVRAS-CHAVE: linguagem, produção, reescrita, interação, desenvolvimento.

TEXTUAL PRACTICE OF PRODUCTION AS A CONTINUOUS PROCESS IN THE INTEGRATED
COURSES TECHNICAL HIGH SCHOOL: REFLECTIONS ON EVALUATION AND REWRITE OF TEXTS
AND THEIR IMPACTS ON ENEM
ABSTRACT
Presents results derived from analysis of data resulting
from the development of extension project developed
by the area of Portuguese Language Campus Sousa, the
Federal Institute of Education, Science and Technology
of Paraiba. Every exposed part reflection of theoretical
assumptions anchored in language studies, especially
gender, language from the perspective of interaction
and retextualization. The results presented are the
product of a plan aimed at articulating practices of
reading, writing, rewriting, and linguistic and systematic
monitoring of thirty students of the 3rd year of high
school Farming Technician examination . We use them
because of the action research and quantiqualitative as

methodological support. The analysis was to compare
data recorded since the beginning of the school year, as
proposed systematic production of texts was initiated
until the completion of the proof of ENEM 2013 to
disseminate the results thereof. In this sense, the data
presented here establish a relationship between
perceptions and initial results ENEM, as the final product
. We believe that these data significantly contribute to
the establishment of paradigms aimed at developing
more interventionist educational practices anchored in
the perspective of language as human interaction
process, and this is fundamental to the construction of
possible paths instrument.

KEY-WORDS: language, production, rewritten, interaction, development.

PRÁTICA DE PRODUÇÃO TEXTUAL COMO UM PROCESSO CONTÍNUO NOS CURSOS TÉCNICOS
INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO: REFLEXÕES SOBRE AVALIAÇÃO E REESCRITA DE TEXTOS E
SEUS IMPACTOS NO ENEM
1 INTRODUÇÃO
Apresenta análise de resultados oriundos de pesquisa ação desenvolvida durante o ano
letivo de 2013, no Campus Sousa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Paraíba.
A pesquisa encontra-se ancorada na perspectiva de que o ensino de Língua portuguesa,
como língua materna, tem como objetivo principal possibilitar aos alunos a percepção da língua
como instrumento de interação social. Neste sentido, seja no ensino regular ou na modalidade
de ensino técnico, é fundamental que sejam promovidas condições para que este aluno torne-se
apto a desenvolver habilidades de compreensão, análise, interpretação e produção de textos.
Os dados foram analisados com base na avaliação das produções textuais desenvolvidas
pelos alunos, com ênfase nas propostas colhidas das versões do ENEM.
Pautamo-nos no pressuposto de que é necessário, enquanto educador, perceber que os
alunos inseridos na modalidade de ensino técnico têm uma dupla responsabilidade: de um lado,
atender a imensa demanda que constitui a grade curricular voltada à formação técnica; e, do
outro, participar, concorrendo a uma vaga no ensino superior, via Exame Nacional do Ensino
Médio.
Para ambos os lados, é necessário que sejam desenvolvidas habilidades cujo elemento
norteador encontra-se ancorado na linguagem. Perceber uma via com caminhos concomitantes e
que nos dá a dimensão da responsabilidade de, enquanto educadores, criar condições para que
este aluno seja capaz de atingir seus objetivos.
Com base neste direcionamento e na responsabilidade recíproca entre alunos e
educadores, o trabalho de produção e reescrita desenvolvido demonstrou ser possível associar o
ensino de língua portuguesa voltando-o a atender às demandas educacionais, nas diferentes
modalidades, visto que, quaisquer áreas do conhecimento são transpassadas para capacidade de
fazer uso da linguagem como instrumento de interação.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo ora apresentado foi realizado através da execução de uma experiência didático-pedagógica, cujos dados foram tratados através de um olhar exploratório-descritivo e de base
qualitativa.
O desenvolvimento das produções foi precedido de sequências didáticas, nas quais se
dava ênfase à leitura de gêneros textuais cuja base constitutiva fora ancorada na modalidade
argumentativa. Esse processo tinha como escopo gerar um embasamento do aluno com o
universo temático, dotando-o de conhecimentos de mundo. Esses textos trabalhados em sala de
aula eram analisados tanto do ponto de vista temático como no macro e micro estruturas, com
base numa leitura individual e coletiva, expostos através de textos xerocopiados e/ou exibidos
em tela de datashow.

Para analisar os dados, reportamo-nos aos registros realizados durante todo o processo
no que tange a realização das produções, o processo de reescrita, ou seja, a partir das produções
escritas dos alunos das observações dos aspectos linguísticos presentes nas produções iniciais e
nas finais.
As reflexões foram realizadas pela comparação dos dados obtidos de todo o processo de
produção inicial, do registro do acolhimento dos alunos à proposta, do percurso trilhado e dos
resultados obtidos pelos alunos na avaliação do ENEM.
Tomamos, ainda, como instrumento para subsidiar a análise, o depoimento dos próprios
alunos acerca dos resultados obtidos na referida avaliação e a importância do trabalho
desenvolvido para os mesmos.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Antes de dimensionar os resultados obtidos através desta pesquisa ação, é imprescindível
que retomemos seus pilares, a saber: linguagem enquanto interação, sequências didáticas,
conhecimentos da base da textualidade, reescrita e análise linguística. No entanto, não nos
deteremos a discuti-las, mas as retomaremos no decorrer da própria análise, como meio de
fundamentá-la.
Para compreender a análise dos resultados aqui apresentes, precisamos refazer o
percurso trilhado durante o ano letivo de 2013, através do olhar de trinta discentes do terceiro
ano do Ensino Médio, Campus Sousa, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Paraíba.
O primeiro momento do percurso foi reconhecer qual a percepção dos alunos sobre a sua
capacidade de produzir textos. Assim, apresentamos a proposta de redação do ENEM, referente
ao ano de 2011 "Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado" e
questionamos os alunos sobre a produção do mesmo, naquele momento. O resultado inicial
mostrou que dos 30 alunos, apenas 10 afirmaram que sabiam produzir textos.
Assim, diante deste dado, buscamos junto aos alunos que afirmaram não serem capazes
de produzir que aspecto eles atribuiriam a responsabilidade por essa inabilidade. Obtivemos o
seguinte resultado:
Gráfico 1: Da percepção sobre a capacidade de escrever

Fonte: Coleta de dados, 2013.

A partir do exposto através dos dados, é nítido que os alunos, mesmo de forma não
consciente, conseguem identificar a origem de suas próprias deficiências. Desta forma, segundo
Oliveira (2012), a produção de textos vai muito além de interpretar uma proposta ou identificar
temas e subtemas presentes na aplicação de determinados exames. Verifica-se uma ação muito
mais articulada na qual ocorre à mobilização de conhecimentos para a produção dos textos-discursos que exigem do aluno a compreensão das características do gênero textual (formato,
partes constitutivas) no qual o texto se inscreve do contexto (quem produz, para quem, com
quais objetivos, onde, quando e por que) e dos mecanismos da língua que podem ser utilizados
adequadamente no texto em questão.
Cristóvão e Machado (2006, p. 550), a luz da visão de Bronckart (2003) expressam que “a
exposição contínua aos gêneros vai construindo nos leitores e nos produtores um conhecimento
intuitivo das regras e das propriedades específicas de diferentes gêneros, mesmo que de forma
não consciente ou sistemática”.
Outro aspecto a ser alinhado e presente na percepção inicial do aluno é o conhecimento
acerca da temática, visto que, ninguém pode articular um texto através de argumentos para os
quais não possui informações, não compartilha de fatos, opiniões ou aspectos diversos. Desta
forma, foi necessário desenvolver mecanismos metodológicos que levassem os alunos a
compartilhar da ideia de que “Ler e escrever mostra-se essencial para alguém tornar-se um
estudante e prosseguir aprendendo, dentro e fora dos muros da escola” (SOUZA; CORTI;
MENDONÇA, 2012, p. 59).
Passado o primeiro susto, os alunos foram convidados a participar de oficinas
consecutivas, desenvolvidas em forma de sequência didática.
Cristóvão et al (2011, p. 8) afirmam que é no desenvolvimento de sequências didáticas,
com gêneros textuais, que ocorre a possibilidade de direcionar o fazer educativo, subsidiado em
uma gama de situações didáticas capazes de promover uma apreensão das reais condições de
produção, dando ao educador subsídios para o direcionamento da prática mediante as
necessidades educativas dos alunos (OLIVEIRA, 2012).
A partir desta visão, faz-se importante situar a concepção de texto que adotamos neste
estudo, feito para o qual retomamos Koch (2011, p. 25):
... a concepção de texto aqui apresentada subjaz o postulado básico de
que o sentido não está no texto, mas se constrói a partir dele, no curso de
uma interação. Para ilustrar essa afirmação, tem-se recorrido com
frequência à metáfora do iceberg: como este todo texto possui apenas
uma pequena superfície exposta e uma imensa área imersa subjacente.
Pautando-se na visão de texto apresentada e na visão de sequências didáticas, foram
desenvolvidas oficinas para que os alunos compreendessem que o ato de escrever é precedido
por outros aspectos como os conhecimentos linguísticos e contextuais, dos mecanismos de
textualização, da constituição dos gêneros – muito embora este estudo tenha delimitado o
trabalho aos gêneros dissertativos e argumentativos.
Todas as sequências desenvolvidas partiram de aspectos temáticos que delineavam
quinze dias de trabalho contínuo na análise de textos, discussão coletiva e direcionada de

aspectos constitutivos, pesquisa direcionada para o aprofundamento no assunto e, em seguida,
uma produção textual de acordo com os direcionamentos próprios da prova do Exame Nacional
do Ensino Médio.
No reconhecimento dos primeiros textos, deparamo-nos com a primeira surpresa: todos
os alunos haviam feito a entrega de seus textos, até mesmo aqueles dez alunos que, a princípio,
identificaram-se como inaptos à escrita.
Na primeira correção, o fato que nos chamou a atenção foi a imensa dificuldade que
todos os alunos apresentavam em articular as ideias, em organizá-las de forma coesa e coerente.
Para nós, uma situação que suscitou grande preocupação, visto que, trata-se de uma habilidade
fundamental a interação do indivíduo com a própria sociedade, como instrumento de acesso e
comunicação. Saber articular as ideias e organizá-las de modo a comunicar, em qualquer área do
conhecimento, é fundamental a todo falante da língua.
Para os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM,

Considera-se a importância de uma educação geral, suficientemente
ampla, com possibilidade de aprofundamento em determinada área de
conhecimento. Prioriza-se o domínio dos próprios instrumentos do
conhecimento, considerado como meio e como fim. Meio, enquanto
forma de compreender a complexidade do mundo, condição necessária
para viver dignamente, para desenvolver possibilidades pessoais e
profissionais, para se comunicar. Fim, porque seu fundamento é o prazer
de compreender, de conhecer, de descobrir. O aumento dos saberes que
permitem compreender o mundo favorece o desenvolvimento da
curiosidade intelectual, estimula o senso crítico e permite compreender o
real, mediante a aquisição da autonomia na capacidade de discernir.
Aprender a conhecer garante o aprender a aprender e constitui o
passaporte para a educação permanente, na medida em que fornece as
bases para continuar aprendendo ao longo da vida. (PCNEM, 2000, p. 15)1

Diante do exposto, ratificamos a nossa visão de que saber como funciona a linguagem, em
seus diversos mecanismos, torna-se fundamental não somente para a conquista de
determinados instrumentos avaliativos, a exemplo do ENEM, sobretudo para a própria
integração do ser falante e sua inserção nos mais diversos contextos.
Já que havíamos conseguido levar os alunos a buscar, através da leitura, os
conhecimentos extralinguísticos necessários para falar sobre determinado assunto, chegamos,
naquele momento, a identificação do segundo entrave.
Como instrumento metodológico, buscamos na reescrita de textos, o que, na visão de
Garcez (1998) apud Leite e Pereira (2009, p. 38) “(...) dá ao aluno a oportunidade de explicitar
seus conhecimentos e dúvidas, procurar soluções, raciocinar sobre o funcionamento da língua e,
assim, desenvolver a aprendizagem de questões linguísticas, textuais e discursivas (...)”. Este
1

Grifo nosso.

trabalho foi organizado de forma coletiva, a fim de desenvolver mecanismos para que os alunos
conseguissem identificar os entraves na organização das ideias e, por conseguinte, na
estruturação coesa e coerente, trabalhando tantos seus aspectos internos quanto externos.
O trabalho seguiu, direcionado à produção e reescrita de textos segundo a proposta do
ENEM, em suas mais diversas temáticas e, a cada semana, ocorria o surgimento da necessidade
de se delinear estratégias mais precisas para determinados aspectos.
Outro elemento fortemente marcado foi a repetição sem fins objetivos de palavras ou
expressões, fato que demonstrou a dificuldade dos alunos em organizar elementos de coesão.
Para esse aspecto, buscamos na semântica textual o apoio para o desenvolvimento de oficinas
através da qual os alunos conseguiram reconhecer a dinâmica dos campos semânticos, as
relações lexicais, hipônimos, hiperônimos, enfim, organizações lógicas que os subsidiaram a
fazerem uso organizado da própria língua.
Após os cinco primeiros meses de trabalho, e o percurso trilhado, ancoramo-nos na visão
de Cristovão (2009, p. 263) ao explicar que as capacidades de linguagem são, na verdade, “...o
conjunto de operações que permitem a realização de uma determinada ação de linguagem
como instrumento para mobilizar os conhecimentos que temos e operacionalizar a
aprendizagem”. E, diante desta visão, reafirmamos a necessidade de levar o aluno a interagir, de
forma direcionada, como essas operações, pois, não são assimiladas por “simbiose” ou
apreendidas por uma metalinguagem pura, mas assimiladas pela interação, pela compreensão
dos fatos linguísticos.
Por esse direcionamento, as atividades de reescrita, ora individual, ora coletiva,
representaram uma constante durante todo o processo, por acreditarmos que o domínio e
mobilização das estratégias necessárias à produção de textos, constituindo-se um escritor-autor,
são adquiridos pelo trabalho constante, mas consciente, estruturado através da leitura, do
planejamento textual, da mobilização de conhecimentos linguísticos e contextuais e da reescrita
como meio de apropriação, reconhecimento de falhas e reapropriação.
Ainda em meio ao processo, os alunos, no mês de outubro de 2013 submeteram-se ao
ENEM 2013, situação para a qual se apresentaram muito confiantes. Diante do resultado do
mesmo, obtivemos o seguinte:
Gráfico 2: Dos resultados da prova de redação

Fonte: Coleta de dados ENEM/2013

Dos dados apresentados no gráfico 2, fica evidente que a trajetória de produção
estabelecida pela metodologia ora apresentada demonstrou-se eficaz, visto que, embora os que
não tenham chegado ao êxito, em sua totalidade, podemos considerar que 50% dos alunos
tiveram resultados muito significativos, 47% apresentaram resultados razoáveis e somente 3%
não conseguiram chegar a um bom resultado. Destacamos, pois, um resultado muito significativo
ao considerarmos uma trajetória de dificuldades.
Após a apresentação dos resultados das provas do ENEM, os alunos foram convidados a
apresentar seus depoimentos, dos quais citamos um dos que nos chamou mais a atenção.
“Nunca pensei que uma coisa que eu nunca gostei de fazer me levaria a realizar um
sonho e isso tudo devo a uma pessoa maravilhosa, doce e ao mesmo tempo dura... Pega
no pé demais, mas agradeço-lhe por tudo, pois se não fosse todas aquelas REDAÇÕES
feitas com a ajuda da Sra. não teria conseguido uma pontuação pra entrar no curso que
eu desejava... E hoje estou aqui aprovada em Português e prestes a cursar Eng. de
Alimentos, isso tudo devido ao meu esforço e a vontade que a Sra. teve de nos ajudar...”
(Aluna Maria Madalena – 700 pontos)2
Do depoimento da aluna, enfatizamos dois aspectos por nós considerados principais:
primeiro, a consciência da aluna de que a capacidade de fazer uso da linguagem, de forma
adequada, na sociedade em que vivemos, representa um instrumento de integração a
determinados mecanismos da sociedade. Outro diz respeito ao reconhecimento da importância
de um processo de construção do conhecimento, de uma série de ações que foram eficazes para
o desenvolvimento de determinadas habilidades inerentes ao falante da língua, mas que
precisam ser estimuladas.
Enfim, reafirmamos que é possível ascender à condição de uma escola mediadora, na qual
as ações metodológicas são mobilizadoras, interativas e que a linguagem, como uma capacidade
que perpassa todas as ações humanas e é estimulada e desenvolvida através de projetos como o
aqui apresentado.
4 CONCLUSÃO
Discutir as dificuldades que afligem os estudantes ao se depararem com exames a
exemplo do ENEM é algo constantemente realizado nos meios acadêmicos. Todavia, muitas são
as ações, as saídas possíveis para moldar os caminhos para constituir um novo panorama. Tratar
a língua, simplesmente, como um “bicho de sete cabeças” e inacessível aos alunos, através de um
ensino pautado em ações de metalinguagem somente amplia o abismo que já existe entre os
discentes e a compreensão de sua própria língua.
O trabalho, aqui apresentado, demonstrou que é possível levar os alunos a
desenvolverem habilidades de escrita através da compreensão de seu próprio fazer
comunicativo. No entanto, ratificamos a necessidade de que a escola contribua para esse
processo, através da realização de ações direcionadas, pautadas no conhecimento linguístico e
2

Depoimento apresentado com a expressa autorização da aluna.

extralinguístico e na percepção da linguagem como instrumento de interação.
Defendemos que aprender não ocorre somente pelo contato com os textos, embora
reconheçamos a importância fundamental desse aspecto, sobretudo, ratificamos que o ato de
aprender é perpassado pelo de ensinar, é preciso que o aluno seja direcionado, orientado,
estimulado a entender o que faz, o por quê e como escreve.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo discutir o
papel mediador do divulgador na prática discursiva da
divulgação científica, caracterizando a enunciação a
partir de uma estrutura enunciativa de três lugares com
duas extremidades: o primeiro é o lugar da ciência,
representado pelos cientistas, o segundo lugar é o do
público leitor (não especialista) e o terceiro lugar do
divulgador, que é o mediador dessa relação, cuja função
é aproximar os dois polos. Aportados na teoria dialógica
da linguagem do Círculo de Bakhtin, especialmente nos
conceitos voltados ao dialogismo, gêneros discursivos, a

interação eu-outro, objetivamos discutir e desconstruir a
ideia de conceber a divulgação científica como uma
prática de recodificação da linguagem científica. Dessa
forma, analisamos enunciados constantes das
reportagens de capa da Revista Língua Portuguesa
(editora Segmento), assinadas pelo Prof. José Luiz Fiorin,
utilizando como categorias analíticas apresentadas por
Leibruder (2003).

PALAVRAS-CHAVE: divulgação científica, análise do discurso, divulgador, mediador.

THE SCIENTIFIC DISSEMINATION AND THE ROLE OF THE PUBLISHER: A SCIENTIFIC LANGUAGE
RECODIFICATION PRACTICE?
ABSTRACT
The present work aims at discussing the
mediator role of the publisher on the scientific discourse
practice, characterizing the enunciation from a thirdplace enunciative structure with two extremes: the first
one is the place of science, represented by scientists;
the second place is the public reader one (nonspecialized) and the third is the publisher, that is the
mediator of this relationship, whose function is to
approach the two poles. Supported by the dialogical
language theory of Bakhtin Circle, especially taking as a
basis for reflection in this study the concepts of

dialogical interaction, discourse genres, responsible act,
the I-other relation, we propose to discuss and
deconstruct the idea of conceiving the scientific
publishing as a recodification practices of the scientific
language. This way, this linguistic-discoursive analysis
work took as a corpus enunciates presented in the
Portuguese Language Magazine cover pages reports
(Segment Publisher), signed by Professor José Luiz
Fiorin, using as analytical categories the ones presented
by Leibruder (2003).

KEY-WORDS: scientific dissemination, discourse analysis, publisher, mediator.

A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E O PAPEL DO DIVULGADOR: UMA PRÁTICA DE RECODIFICAÇÃO DA
LINGUAGEM CIENTÍFICA?
A ATIVIDADE DIVULGATIVA: O PAPEL DO DIVULGADOR

Quando nos propomos a pensar sobre a divulgação científica (doravante DC), é
imprescindível que voltemos nossa atenção a respeito da importância que exerce, na mediação
do especialista em interação com o não especialista, a experiência de linguagem da figura do
divulgador.
Na caracterização enunciativa da DC, percebemos a interação que marca a enunciação
do especialista com a enunciação do não especialista, mediado pela enunciação do divulgador.
Nessa articulação, segundo Campos (2006, p. 11):
DV [divulgador] assume a posição de um para tentar, discursivamente, fazer a
aproximação do outro (Ciência) ao universo do outro (Público), e vice-versa, constitui a
enunciação ternária, ou seja, a enunciação do gênero Divulgação Científica, que se
realiza com a mediação, praticada por DV, no jogo interativo de linguagem. Aqui, DV
articula a enunciação primária (enunciação do especialista) com a enunciação secundária
(enunciação do não especialista). Tal conjunto de experiências de linguagem, ou de
gênero, vem marcado, dialogicamente, por uma dupla exterioridade e uma dupla
excedência. Ou seja, ao dizer, emblematicamente, eu falo pelo outro para o outro,
assume o seu propósito discursivo de produzir um texto que promova a aproximação de
uma enunciação à outra.

Na enunciação da DC, há uma estrutura enunciativa de três lugares com duas
extremidades: o primeiro é o lugar da ciência, representado pelos cientistas, cuja autoridade
traduz-se em garantia de credibilidade e seriedade. O segundo lugar é ocupado pelo “público
leitor”, chamado de não especialista, cuja imagem é construída a partir da ideia de um homem
leigo, porém aberto e curioso sobre “novidades” da ciência. Por fim, no terceiro lugar, temos o
divulgador, que é o mediador dessa relação, cuja função é aproximar os dois pólos.
Podemos dizer de outra maneira: nos gêneros da DC, o papel desempenhado pelo
divulgador é o de mediador, numa perspectiva dialética, cujo espaço de enunciação localiza-se no
interdiscurso, já que ele (o divulgador) fala do outro (ciência) para o outro (público leitor),
gerando, de modo criativo, uma nova enunciação: a enunciação da DC, que tem como alvo o não
especialista. O que temos aí, não é mera forma de reformulação discursiva, mas essencialmente a
formulação de um novo discurso (ZAMBONI, 1997, p. 28), com características e finalidades
próprias.
A atividade do divulgador, antes de ser mera adaptação daquilo que foi formulado pelo
discurso científico, é um verdadeiro trabalho discursivo. O trabalho do divulgador é resultado de
um gesto interpretativo do discurso da Ciência e não apenas uma reformulação de seu discurso.
O modo como o divulgador vai elaborar seu discurso depende essencialmente do contexto
discursivo em que se inscreve, o que inclui não apenas o meio através do qual o seu artigo será
veiculado, mas, essencialmente, o interlocutor a quem este se dirige.

Segundo Orlandi (2001, p. 23), “o jornalista lê em um discurso e diz em outro”. Esta
autora encara o discurso de DC como um “jogo complexo de interpretação”, visto que a
divulgação relaciona diferentes formas de discurso na mesma língua; portanto, trata-se de
discursividades diferentes. Por isso que defendemos a ideia de que o divulgador não traduz o
discurso científico, antes ele trabalha no entremeio desses dois discursos. O que há, pautado na
reflexão de Orlandi, é uma interpretação da ordem do discurso da ciência que vai produzir um
lugar de interpretação em outra ordem de discurso. Teremos aí, a constituição de efeitos de
sentidos próprios do domínio discursivo da DC. Na posição da autora, a DC é uma versão da
ciência.
Em seu estudo, Grigoletto (2005) afirma, aproximando-se da posição de Orlandi, que o
trabalho do jornalista científico (aqui deslocamos para divulgador) é resultado de um gesto de
interpretação do discurso da ciência e não apenas de tradução de um código e/ou termos
especializados. Dessa forma, na produção do discurso da DC, o divulgador desloca os saberes da
ordem da ciência, como também recorta elementos da ordem do senso comum.
Dessa forma, fica notório que estamos diante de instâncias diferentes de enunciação e,
portanto, efeitos de sentido diferentes. O que significa na ordem do discurso da ciência,
enquanto lugar de produção do conhecimento, na DC ocorre o deslocamento para a produção da
informação.
Nesse processo de deslocamento, há uma nova enunciação. O divulgador não é um
tradutor, mas se inscreve como um autor que, após o gesto de interpretação do discurso da
ciência, ele tem seu ato responsável 1 (no sentido bakhtiniano do termo) e responde por essa
enunciação, num espaço de interdiscursividades, pois o próprio princípio fundador da linguagem
é a dialogia.
Com isso, podemos ampliar a reflexão ao pensar, tomando Bakhtin como referência, a
importância da atividade do locutor (divulgador), pois é ele o responsável na busca do gênero
discursivo adequado ao cumprimento de sua intenção comunicativa e no estabelecimento da
relação da expressividade com objeto do seu discurso. Em seu projeto do querer-dizer “coisas da
ciência para o público em geral” está presente sua visão de mundo, enquanto autor, e sua marca
de individualidade também se manifesta em cada um dos elementos estilísticos com os quais se
cumpre a sua intenção comunicativa.
Além da importância, no projeto comunicativo da DC, a figura do “outro” também é
determinante para a realização do projeto do querer-dizer do divulgador. Ora, ao enunciar,
enuncia-se a alguém. Vejamos o que diz Bakhtin (1992, p. 320) a respeito desse “outro”: “O
índice substancial (constitutivo) do enunciado é o fato de dirigir-se a alguém, de estar voltado
para o destinatário”. Afinal de contas, faz parte da natureza do enunciado buscar uma
compreensão responsiva ativa, isto é, a resposta presumida influi no enunciado do locutor no
momento em que ele está sendo elaborado; na verdade, o que se tem é uma co-enunciação.

O ato é um gesto ético no qual o sujeito se revela e se arrisca inteiro. Pode-se dizer que ele é constitutivo de
integridade. O sujeito se responsabiliza inteiramente pelo pensamento. Nas palavras de Bakhtin, “cada um de meus
pensamentos, com o seu conteúdo, é um ato singular responsável meu; é um dos atos de que se compõe a minha
vida singular inteira como agir ininterrupto [...] cada ato singular e cada experiência que vivo são um momento do
meu viver-agir” (2010, p. 44).
1

Isso nos obriga, tomando a experiência dialógica da linguagem como pressuposto, na
relação dos interlocutores que escrevem e leem, a pensar o texto de DC, portanto, como um
“espaço marcado pela atividade de quem escreve, na posição de um, e quem lê, na posição de o
outro” (Campos, 2008, p. 6). Ainda com base na argumentação de Campos (2008, p. 6):
Do ponto de vista dialógico, o que se espera do locutor, quando assume a posição de
linguagem identificada como um, é a construção imaginária de um alocutário, figurado
na posição identificada como o outro. Desse modo, ao escrever, o locutor constrói com a
linguagem não só a si, mas ainda o alocutário: o seu leitor. E assim fazendo, agindo com
a linguagem, o locutor procura conquistar o seu alocutário, operando no sentido de fazêlo ser o que está sendo imaginado pela posição daquele que figura como um: o locutor.
Nesse caso, o locutor pode ser caracterizado como uma operação, ou estilo, de
conquista do alocutário: uma estratégia textual de escrita que prefigura estratégias
textuais de leitura. E esse, o alocutário, na posição que o figura como outro, executaria
também operações de linguagem que se articulam naquilo que pode ser definido como
estratégias textuais de leitura para a conquista do escritor como construção de
linguagem articulada pelo leitor.

Dito de outra forma, a palavra do divulgador está marcada, constitutiva e
mostradamente, das palavras do outro. Seria ilusório pensar que as palavras enunciadas por
Fiorin nos textos constantes do nosso corpus têm origem nele mesmo. Em seu projeto
enunciativo, estão as palavras do outro, a voz da ciência...
MATERIAIS E MÉTODOS
Com o objetivo de analisar a enunciação da DC para desconstruir a ideia de que seu
discurso é mera recodificação da linguagem científica, aportamo-nos nos postulados advindos da
teoria dialógica da linguagem do Círculo de Bakhtin, buscando, essencialmente, as reflexões em
torno dos conceitos de interação dialógica, gêneros discursivos, ato responsável, relação euoutro.
Esse estudo configura-se como uma análise linguístico-discursiva de enunciados de DC. O
corpus é constituídos de reportagens da Revista Língua Portuguesa, da Editora Segmento. Tratase de um periódico “que fala do idioma em todo o seu alcance e dimensão: sua herança, mas,
principalmente, sua atualidade. Questões atuais desencadeadas pelo modo como usamos as
palavras; casos em que uma expressão vira o centro do debate; o manejo da língua em situações
do cotidiano, nas mais diversas situações e profissões” 2.
Os enunciados escolhidos para análise pertencem aos textos assinados na revista pelo
linguista, Prof. Dr. José Luiz Fiorin, no período de agosto de 2019 a julho de 2010. Para a análise
dos aspectos linguístico-discursivos, utilizamos as seguintes categorias analíticas propostas por
Leibruder em seu estudo de 2003: i) índices de objetividade; ii) índices de subjetividade; e iii)
elementos didatizantes, objeto da próxima seção.
ANÁLISE E DISCUSSÃO: O DISCURSO DA DC COMO PRÁTICA REFORMULAÇÃO DISCURSIVA
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Baseando-nos no estudo de Leibruder (2003), começamos a discutir a caracterização do
discurso da DC, a partir das categorias por ela apresentadas, enquanto (re)formulação discursiva
e não mera recodificação da linguagem científica, que é o que defendemos neste trabalho.
A) Índices de objetividade
1.
Voz do cientista - É muito comum, em textos de DC, com o objetivo de
legitimar seu ponto de vista, os textos incorporarem a própria voz do cientista
(especialmente daqueles pertencentes a órgãos e institutos de pesquisa), pois sua
autoridade denota um caráter de confiabilidade e veracidade em relação aos argumentos
apresentados e defendidos. Construções do tipo “O Senhor X (os químicos, os
especialistas, o mundo dos eruditos...) pensa (diz, experimentou, demonstrou, explicou
etc....) que...”, nos quais os nomes próprios dos enunciadores, lugares, tempo dos atos de
comunicação são especificados abundantemente. “P”, a VS reformula “X (ou seja D1) diz
que P”. A seguir, alguns fragmentos do material aqui analisado que ilustram esse
procedimento enunciativo:
Um esquema argumentativo são relações entre premissas. A argumentação opera com
dois grandes tipos de esquemas: a implicação (se A, então B) e a concessão (A, embora
B). Como diz Claude Zilberberg, a lógica implicativa é a de fazer o que se pode (fez,
porque é possível; não fez, porque não é possível); a concessiva é a da impossibilidade
(fez, apesar de não ser possível; não fez, apesar de ser possível). A implicação fala das
regularidades, a concessão rompe as expectativas e dá acesso à descontinuidade do que
é marcante na vida (FIORIN, 2009, p. 22).
Os lógicos, muitas vezes, pensam a questão do uso das formas lógicas de argumentação
sem levar em conta as complexidades pragmáticas e semânticas da linguagem (FIORIN,
2010, p. 38).
A interdiscursividade, o dialogismo funda o que Maingueneau vai chamar uma
interincompreensão generalizada, dado que cada discurso considera o sistema
semântico do Outro em termos de categorias negativas do seu próprio discurso. Ler as
categorias do Outro como categorias negativas do Um não pode ser atribuído à má-fé,
mas ao modo de constituição das formações discursivas (1984, p. 109-133) (FIORIN,
2010, p. 43).
Ferdinand de Saussure, considerado o fundador da linguística moderna, explica, em seu
Curso de Linguística Geral, que a linguagem é um objeto heterogêneo e multiforme,
porque ela é, ao mesmo tempo, social e individual; física, fisiológica e psíquica. É o que
vai fazer outro linguista francês, Emile Benveniste, que mostra que a passagem da
língua à fala se dá por meio de uma instância que ele denomina enunciação, que o ato
de dizer, ou seja, “colocação em funcionamento da língua por um ato individual de
utilização” (FIORIN, 2010, p. 21).

A inserção das falas dos especialistas assume o caráter de argumentos de autoridade no
discurso vulgarizado menos pela forma de dizer, e mais pela possibilidade de revelar a
ancoragem que lhe confere a autoridade do discurso da ciência. Funcionalmente, a incidência da

fala do outro, como indício da fala autorizada, do discurso da competência, está a serviço do
intuito argumentativo de “fazer crer” pela força da elocução oficial detentora de um saber
institucionalizado.
Uma observação interessante é que, no material objeto de nossa análise, quando da
citação da voz do cientista, não se observou, como é convencionado nos textos do gênero da
ciência, a indicação da referência da obra citada.
2. Apagamento do sujeito - É o mecanismo linguístico que consiste em, no espaço
reservado ao sujeito, ser preenchido pela voz dos objetos e ideias apresentados, os quais falam
por si só, sem interferência de uma instância subjetiva. Assim, o divulgador, ao “encobrir” sua
existência, confere ao texto um caráter de universalidade e neutralidade.
Os raciocínios lógicos constroem-se com base nos princípios da não contradição, da
identidade, da transitividade etc. É pelo princípio da transitividade que se estrutura o
argumento lógico se a = b e b = c, então a = c (FIORIN, 2009, p. 53).
O problema mostra que a antítese existe no nível da expressão, enquanto, no do
conteúdo (Corpo de Cristo), a parte contém o todo, é o todo. Por uma lado, a concepção
da relação entre a parte e o todo conduzia a outra interessante noção (...) (FIORIN,
2009, p. 32).

B) Índices de subjetividade
Leibruder (2003), ao analisar alguns elementos linguísticos através dos quais é possível
constatar a presença do sujeito discursivo no texto de DC, classifica-os como elementos
didatizantes. A autora argumenta que, em virtude de o discurso de DC se dirigir ao público leigo
(não especialista), a didaticidade se apresenta como uma das características essenciais. Dessa
forma, com o objetivo de aproximar o leitor ao assunto tratado pelo texto, o DV tende a
trabalhar a linguagem de forma mais acessível. Para isso, faz uso de recursos metalinguísticos (ou
parafrásticos), como a definição, a nomeação, a exemplificação, a comparação e a própria
parafrasagem 3.
Com o objetivo de aproximar o leitor do texto, é que podemos constatar que o uso de tais
recursos deflagram, de forma nítida,
a presença de um autor, um eu discursivo por trás de uma suposta neutralidade. Ao
empregar uma metáfora, por exemplo, o autor se revela como aquele que interpreta os
fatos a partir de um ponto de vista determinado historicamente e, portanto, perpassado
pela subjetividade (LEIBRUDER, 2003, p. 241).

C) Elementos didatizantes
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Convém destacar que esses recursos não ocorrem de forma excludente, linear ou estática. Eles, ao
contrário, interagem entre si, mesclando-se mútua e continuamente.

1. Definição - A definição, com sua função explicitadora, é um processo que
requer exatidão e, no caso específico da DC, didaticidade no uso da linguagem. A
utilização do uso eficaz desse recurso está relacionado ao emprego de uma linguagem
próxima ao leitor leigo, conforme podemos observar no exemplo a seguir:
A ambigüidade sintática é aquela em que a dupla interpretação deriva da
combinatória das palavras. Na frase ‘Pessoas que não fazem exercício habitualmente
têm problemas de saúde’, não se sabe se o advérbio ‘habitualmente’ se refere a fazer
exercícios ou a ter problemas de saúde (FIORIN, 2010, p. 22).

2. Nomeação - “Nomear consiste em denominar um objeto ou ideia cujas
características próprias e essenciais já foram enunciadas. É, portanto, o processo
inverso da definição” (LEIBRUDER, 2003, p. 243). Com esse recurso, o enunciadordivulgador age discursivamente tendo como co-enunciador o leitor leigo. Essa
estratégia retórico-discursiva objetiva facilitar a compreensibilidadade, na tentativa de
aproximar o leigo do recorte de mundo de que vai se tratar. Vejamos nos exemplos
abaixo:
Esse dois raciocínios inválidos constituem a inversão de duas formas válidas de
silogismo hipotético, conhecidas pelos termos latinos modus ponens (posto o
antecedente, põe-se o conseqüente: se A é, B é; ora, A é; portanto, B é) e o modus
tollens (retirado (negado) o conseqüente, retira-se o antecedente: Se A é, então B é;
ora, B não é; portanto, A não é) (FIORIN, 2009, p. 39).
Na argumentação, podem-se transferir propriedades do todo para as partes e das
partes para o todo. Essa transferência pode criar argumentos válidos chamados de
composição, quando se atribui uma propriedade de uma ou de cada parte ao todo (...)
(FIORIN, 2009, p. 32).

3. Exemplificação - Recurso bastante utilizado quando se deseja tornar alguns conceitos
abstratos mais compreensíveis para o público leitor. Observar-se-á nos trechos a seguir, a
recorrência da expressão metalinguística por exemplo como índice mais frequente para a
utilização desse recurso:
Frequentemente, dá-se a entender que se está aplicando o princípio da consistência
lógica, quando se infere que, se se pensa uma coisa, então é lógico que se deva pensar o
contrário. Por exemplo: “Se não se é contrário a que as pessoas não fumem em lugares
fechados, então elas não deveriam opor-se a que se fume nesses lugares” (FIORIN,
2009, p. 53).
As proposições utilizadas na argumentação têm natureza diversa. Existem, por
exemplo, as descritivas, que apresnetam um fato ou aquilo que se considera como tal
(“O livro Anjos e Demônios, contém erros factuais”); avaliativas, as que fazem uma
apreciação sobre um dado elemento (“O racismo é intolerável”), incitativas, as que
convocam a realizar uma ação ou a evitar que algo produza (“É necessário combater a
violência nas relações pessoais”) (FIORIN, 2009, p. 25).

4. Comparação - A comparação consiste na aproximação de dois campos semânticos
semelhantes. Esse recurso é muito comum quando se deseja explicar conceitos ou fenômenos
pouco familiares ao leitor leigo. É o que ocorre no trecho abaixo quando se deseja explicar a
nomeação dos elementos das categorias de pessoa, de espaço e de tempo do aparelho formal da
enunciação, fazendo uso da estratégia da comparação:
Os elementos dessas categorias foram denominados embreadores, termo tirado da
mecânica. Embreagem é um mecanismo que permite unir um motor em rotação ao
sistema de rodas que não estão girando. Palavras como “eu”, “tu”, “aqui”, “aí”, “ali”,
“agora”, “então” são chamados embreadores, embreantes ou dêiticos, porque só
ganham referência quando se conecta a língua à situação de comunicação (FIORIN,
2010, p. 21).

5. Parafrasagem - A parafrasagem constitui um recurso metalinguístico por excelência, já
que consiste na explicação de conceitos, termos técnicos ou expressões técnicas através de
outros provenientes do senso comum, no intuito de tornar o texto mais compreensível por parte
do público leitor da DC que, considerando o hermetismo próprio do discurso científico, se não for
explicado, esclarecido, dificilmente haverá entendimento. Linguisticamente, a parafrasagem vem
marcada por expressões do tipo isto é, ou seja etc., como ocorrem nos trechos a seguir:
Para verificar a qualidade de um argumento lógico, é preciso reconstituir o raciocínio
subjacente a ele, ou seja, determinar as premissas e a conclusão utilizadas na
argumentação (FIORIN, 2009, p. 52).
As premissas são também incongruentes quando elas são contrárias, isto é, não podem
ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas podem ser ambas falsas: “Ele é meu pai; ele é
meu irmão” (FIORIN, 2009, p. 53).
A ambiguidade e a vagueza são inerentes à linguagem natural. De um alado os termos
são polissêmicos, ou seja, têm mais de um significado; de outro, o sentido constitui-se
na contradição, na polêmica com outros discursos e, por isso, as formações discursivas
revelam interpretações e apreciações conflitantes (FIORIN, 2010, p. 42).

Acrescentamos a essa lista de categorias, por se enquadrar no nível linguistico-textual e,
além disso, estar vinculado à questão estilística, a estratégia de utilização do gancho frio,
bastante frequente na DC. “O gancho frio é, pois, uma estratégia para atrair o leitor” (BLIKSTEIN,
2004, p. 65), consistindo em iniciar o texto com uma pequena narrativa, no intuito de “agarrar” o
leitor e fazê-lo ter o interesse no assunto a ser abordado na matéria e levá-lo a percorrer toda
sua extensão. Tomando como objeto os textos assinados por José Luiz Fiorin para a revista Língua
Portuguesa, observamos muito nitidamente a utilização desse recurso pelo autor, que vai desde
a utilização de provérbio no início do texto, passando pela apresentação de um episódio
vivenciado por alguém conhecido do público leitor a respeito do uso de sua linguagem, seja
apresentando trechos de obras de autores consagrados (poetas, escritores) para, em seguida,
discorrer sua argumentação. Observemos, a seguir, a recorrência a esses procedimentos nos
fragmentos de início de textos constantes do material analisado nesta pesquisa:

Num dos seus Sermões do Mandato, o padre Antônio Vieira discute a definição do
amor: “Definindo S. Bernardo o amor fino, diz assim: Amor non quaerit causam, nec
frunctum. O amor fino não busca causa nem fruto. Se amo, porque me amam, tem o
amor causa; se amo, para que me amem, tem fruto: e o amor fino não há de ter porquê,
nem para quê (...)
Um esquema argumentativo são relações entre premissas. A argumentação opera com
dois grandes tipos de esquemas (...)
(FIORIN, 2009, p. 22).
Todos conhecem o provérbio “Não há rosas sem espinhos”, que quer dizer “não há
alegria sem dor”, “não há beleza sem imperfeição”. Esse provérbio é uma premissa do
tipo condicional: se... então (se há rosas, então há espinhos). Poderíamos explicitar o
raciocínio da seguinte forma:
Se há rosas, então há espinhos.
Há rosas.
Portanto, há espinhos.
A presença de rosa é garantia da existência de espinhos, o que significa que ela é
condição suficiente para que haja espinhos. Uma condição suficiente para ser X garante
que tudo o que satisfaz essa condição é X, mas não assegura que tudo o que é X satisfaz
essa condição (não é uma condição necessária) (...)
(FIORIN, 2009, p. 38).
Gregório de Matos tem um belo poema sobre as relações entre partes e todo (Péricles
Eugênio da Silva Ramos (org.). Poesia Barroca. Melhoramentos, 1966: 35):
O poema sem a parte não é todo,
A parte sem o todo não é parte;
(...)
Esse soneto estrutura-se sobre uma antítese (parte vs todo), que, ao longo do poema,
desfaz-se, já que nele se afirma que a parte é o todo.
(FIORIN, 2009, p. 32).
O livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, trata de questões muito
interessantes para a teoria da linguagem. Uma delas é o sentido de palavras, como
“hoje”, “ontem”, “amanhã”:
- Veja, agora a senhora está bem melhor! Mas, francamente, acho que a senhora devia
ter uma dama de companhia!
- Aceito-a com todo prazer! – disse a Rainha. – Dois pence por semana e doce todos os
outros dias.
(...)
Ferdinand de Saussure, considerado o fundador da linguística moderna, explica em seu
Curso de Linguística Geral, que a linguagem é um objeto heterogêneo e multiforme,
porque ela é, ao mesmo tempo, social e individual (...)
(FIORIN, 2010, p. 20-21).

Como pôde ser visto, o divulgador, na posição discursiva em que se encontra, com o uso
desses recursos apresentados, enseja um projeto de dizer que tenta aproximar o discurso
científico para o público não especialista, para que este passe a usufruir dos saberes científicos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O papel desempenhado pela DC é de suma importância na sociedade, tendo que vista que
ela, para cumprir sua finalidade sócio-histórica e ideológica, precisa incorporar elementos para
que o público leigo compreenda a Ciência e a Tecnologia.
Além desse caráter informativo, atribui-se também à DC uma função educativa, já que ela
intenta uma “importante atividade de contribuir com seu pensamento para formação da opinião
pública” (ACUÑA, apud BUENO, 1984).
Com este estudo, pudemos considerar a DC como não somente uma prática de
reformulação do discurso científico, mas também como a formulação de um novo discurso, o que
chamamos de prática de (re)formulação discursiva.
Como resultado da intersecção entre dois gêneros discursivos – o discurso da ciência e o
discurso do jornalismo - a DC corresponde a uma prática social que visa aproximar o público leigo
dos saberes da ciência. Nesse processo, o DV desempenha um papel importante, pois cabe a ele
articular a enunciação primária (do especialista) com a enunciação secundária (do não
especialista), para que se cumpra o propósito comunicativo: o da divulgação.
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RESUMO
Há algum tempo, definia-se texto como escritos que
se utilizavam de uma determinada linguagem. Aqui,
defendemos texto como qualquer produção linguística,
falada, escrita ou multimodal que possa fazer sentido em
situações de comunicação humana. Com a criação e
expansão da Internet, os textos passam a se materializar
também nos ambientes digitais, o que acabou gerando a
necessidade da leitura também no suporte digital. No
processo de ensinar e aprender línguas, professores e
estudantes precisam lidar com a leitura em ambos os
suportes. Pensando nessas questões que refletem o uso
desses textos, este trabalho objetiva discutir sobre os

textos impressos e digitais e, como estes podem
contribuir para a formação leitora dos estudantes em
Inglês. Para tanto, analisamos dois textos digitais,
pautando-nos nos pressupostos teóricos de Coscarelli
(2009) e Zilberman (2011). Os resultados mostraram que
as condições de leitura na tela passam a exigir dos leitores
outras habilidades para o trânsito pelos textos digitais e
isso precisa ser considerado no ensino de Inglês. Nesse
sentido, reiteramos a importância do trabalho com textos
em ambos os suportes para verificar em que medida
contribuem para a formação do aluno-leitor.

PALAVRAS-CHAVE: Língua Inglesa, Leitura, Textos Impressos, Textos Digitais.

PRINTED AND DIGITAL TEXTS ON ENGLISH READING DEVELOPMENT: PAPERS AND SCREENS
ABSTRACT
Some time ago, text was seen as written things that
used a certain language. Here, we defend that any
linguistics production on oral, written and multimodal
formats that can build sense in situations of human
communication. With the creation and expansion of the
Internet, texts also materialized themselves on the
digital environments, what generated the need for
reading in that environment. In the process of teaching
and learning languages, teachers and students need to
cope with both kinds of texts. Thinking on these
questions, we discuss here the use of printed and digital

texts can contribute to the students’ reading
development in English, besides we analyze two texts
that are presented on a digital environment. Several
researches, such as the ones carried out by Coscarelli
(2009) and Zilberman (2011) have shown that the
conditions for reading on screens demand that readers
other skills for transiting by digital texts. Thus, we
reinforce the importance of the work with texts in both
supports to verify in which extension they contributed
to
the
reader’s
development

KEY-WORDS: English Language, Reading, Printed texts, Digital texts.

TEXTOS IMPRESSOS E DIGITAIS NA FORMAÇÃO LEITORA EM LÍNGUA INGLESA: PAPÉIS E TELAS

INTRODUÇÃO
Até meados da década de 60 do século passado, a leitura era vista como uma atividade
que se relacionava diretamente com a religião. “Era uma experiência oral para ser realizada em
público e os textos eram pensados, sobretudo, para serem ouvidos e respondidos” (SOLÉ, 2003,
p. 18).
De acordo com Silveira (2005), no período acima mencionado, devido ao behaviorismo, os
modelos vigentes tentavam descrever a leitura a partir de estímulos, que correspondiam às
palavras impressas e, respostas, correspondentes ao reconhecimento de palavras. Tal
pressuposto implicava na limitação do ato de ler a uma simples passagem de estímulos visuais
para estímulos auditivos. No caso da leitura em um língua estrangeira, o modelo objetivava
especificamente ao estudo da gramática, do vocabulário e à tradução literal de textos.
Em seguida, os modelos de base psicolinguística, que têm em sua gênese um forte
componente mentalístico/cognitivo, passaram a considerar a leitura como uma conduta
inteligente e o cérebro como centro da atividade humana e do processamento da informação. A
psicolinguística, desse modo, preocupava-se com os processos mentais envolvidos na leitura e
que exige do indivíduo-leitor um comportamento estratégico. Podemos dizer que tais modelos
influenciaram significativamente o ensino instrumental de línguas, uma vez que atribuíam
importância ao uso de estratégias de leitura para a compreensão textual. Estratégias que, Silveira
(2005) chama de operações mentais que o leitor realiza diante da informação visual, com vistas à
compreensão do texto.
Uma pessoa competente na leitura em alguma língua precisa lançar mão de várias
habilidades que dêem conta de operacionalizar o texto de modo significativo. Contudo, muitas
vezes, a escola como espaço institucionalizado para o ensino dessas habilidades, traz ainda
marcas cristalizadas de metodologias de ensino baseadas apenas no uso do texto como pretexto
para o ensino da gramática da língua, desconsiderando a importância do uso para a compreensão
das características que regem os diversos gêneros textuais.
No que diz respeito aos objetivos de leitura, podemos dizer que, quando lemos, sempre
temos um objetivo. Lemos para nos informar, nos entreter, para nos posicionar diante das
questões que são faladas no mundo atualmente. Lemos por razões diversas.
No ensino de leitura em uma língua estrangeira como o Inglês e, também em língua
materna, precisamos fazer com que os estudantes: a) identifiquem a autoria, fonte do texto e
período da produção: quem o escreveu/ quando e de onde foi retirado; b) fixem objetivos com a
leitura: “Para que estamos lendo”; c) relacionem o que lêem com outros textos – processo de
intertextualidade: “o que conheço sobre isso que pode me ajudar na compreensão do texto”.
Desse modo, consideramos que, tanto os textos impressos quanto os digitais requerem do leitor
o uso dessas estratégias, contudo, para os textos digitais, outras habilidades precisam ser

operacionalizadas pelo leitor para a construção de sentidos. Portanto, “ensinar a ler significa
levar os alunos a desenvolver uma série de habilidades cognitivas, sociais e atitudinais”
(COSCARELLI & BICALHO, 2013, p.16).
LEITURA DIGITAL: O QUE DIFERE A TELAS DO IMPRESSO
Chartier (1994, p.100-101) considera que o texto na tela como uma revolução do espaço da
escrita, no sentido que altera a relação do leitor com o texto, as maneiras de ler e os processos
cognitivos envolvidos. Desse modo, podemos dizer que a tela constitui novo espaço de escrita que
traz mudanças significativas nas formas de interação entre escritor e leitor, entre escritor e texto,
entre leitor e texto. Essas mudanças possuem efeitos sociais, cognitivos e discursivos.
Soares (2002), ao trazer reflexões tratadas por Lévy (1993), vê a tela como uma possibilidade
de letramento digital, ou seja, a tela dá condições aos que se apropriam da tecnologia digital de
exercerem práticas de leitura e escrita que se diferem consideravelmente das realizadas com textos
impressos.
Diante dessas considerações, é notório que os textos digitais apresentam características que
se assemelham aos textos impressos, no entanto, os primeiros requerem novos modos de ler, na
medida em que as informações estão dispostas não apenas na forma escrita, mas também através
de outras linguagens, que constituem recursos da multimodalidade.
A esse respeito, Coscarelli (2009, p.4), afirma:
Se antes os textos contavam quase que exclusivamente com a linguagem verbal, agora
eles contam também com outras linguagens que podem e devem ser incorporadas a
eles. Sendo assim, o aprendiz precisa saber lidar com a multimodalidade tanto como
leitor quanto como autor. Isso não significa que ele não precise saber lidar com o
verbal. Pelo contrário, para ser um bom leitor e produtor de textos multimodais – isto
é, textos que lidam com diversas linguagens –, o sujeito precisa dominar uma série de
habilidades de leitura e produção de textos verbais

Para Coscarelli & Bicalho (2013, p.16), o conceito de texto passa a ser redimensionado e
ele se constitui “tanto por palavras, frases e períodos, quanto por recursos não verbais como as
imagens, as cores e o design gráfico, que compõem seu leiaute”. Nesse sentido, podemos afirmar
que os textos digitais requerem do leitor a apropriação de habilidades adicionais em relação às
utilizadas com os textos escritos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Texto digital ou transposição do impresso na tela?
A amostra abaixo foi retirada da página http://www.5minuteenglish.com/sep17.htm. O

website apresenta várias atividades de gramática, de leitura, com foco no vocabulário, bem como
atividades de listening (compreensão auditiva) e gírias e expressões coloquiais do Inglês. Abaixo,
podemos ver o texto intitulado “Levi’s Blue Jeans”, seguido da apresentação de uma imagem e a
definição de algumas palavras na seção “Vocabulary”.

Figura 1 – Texto Levi’s Blue Jeans. Fonte: http://www.5minuteenglish.com/sep17.htm.
Como podemos notar o texto não apresenta recursos visuais e imagéticos, que perfazem
as características de um texto digital. Após o texto, oito questões de compreensão são
apresentadas para que o leitor indique se a informação é falsa ou verdadeira em relação ao
texto:

Figura 2 – Questões de compreensão do texto Levi’s Blue Jeans. Fonte:
http://www.5minuteenglish.com/sep17.htm.
Podemos perceber que a atividade consiste em uma transposição de características dos
textos impressos no suporte digital. O material digital não foi usado na sua potencialidade, pois a
mesma atividade poderia ser realizada na forma impressa. As questões não desafiam o leitor a
buscar informações extra-textuais através da realização de inferências mais complexas e da
ativação de seu conhecimento prévio. Além disso, não há múltiplas semioses que auxiliem o
leitor na compreensão do texto, tais como áudio, imagens e vídeo.
Amostra de atividade de leitura digital
O texto a seguir, retirado da página http://www.learningenglish.voanews.com apresenta
recursos variados que auxiliam o leitor no processo de construção de sentidos do texto. Trata-se
de um texto cuja informação verbal, vídeo, áudio e imagens, constituem recursos multimodais
para
a
compreensão.
Vejamos:

Figura 3 – Texto Mayday!Mayday!Mayday! Fonte: http://www.learningenglish.voanews.com.

O texto aborda o uso de uma expressão recorrente entre os pilotos de avião: Mayday,
palavra usada por navios e aeronaves em perigo, em francês e que quer dizer "vem me ajudar". O
texto faz parte de um programa do site que objetiva informar os leitores sobre Words and their
stories (Palavras e suas histórias). O áudio do texto pode ser baixado em formato MP3, como
também é possível recomendar o link a outros usuários internautas e compartilhá-lo através das
redes sociais. Ao clicar em alguma palavra do texto, o leitor também tem acesso ao significado da
palavra.
Todas essas possibilidades fornecidas e que, constituem o texto, se colocam como
bastante importantes para o processo de construção de sentidos e, isso só é possível na leitura
digital.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante das duas amostras de textos apresentadas afirmamos que os textos digitais trazem
recursos multimodais que permitem os novos modos de ler.
Pensamos também que, apesar de se distinguirem em alguns aspectos dos textos digitais,
os textos impressos são importantes para a formação do leitor, uma vez que consideramos

textos como práticas sociais em ambos os suportes; são escritos para um público e circulam na
sociedade com um propósito. O que muda, apenas, são alguns modos de ler que a tela permite.
O que vemos, em muitas páginas da Internet que se propõe a disponibilizar material para ensino
de Inglês, são textos que foram apenas transpostos da forma impressa para o ambiente digital,
mas que não oferece ao leitor recursos multimodais que o ajudariam na construção de sentidos.
Assim, tomando os pressupostos apresentados por Zilberman (2011), corroboramos que o texto,
apresentado em sua forma tanto impressa quanto digital, possibilita a expansão da criação de
novos gêneros e, consequentemente, a nosso ver, modos outros de ler.
CONCLUSÃO

Assim, defendemos o ensino da leitura como processo cognitivo, histórico, cultural e
social de construção de sentidos, uma vez que os sentidos não estão prontos no texto; eles são
construídos pelo leitor quando estes relacionam a materialidade linguística com o contexto social
e histórico.
Diante da necessidade do trabalho com textos digitais, o professor de línguas,
particularmente de Inglês, precisa mostrar aos alunos como a leitura pode ser operacionalizada
em ambos os suportes, discutindo o papel dos textos digitais para a formação do aluno-leitor.
Ademais, há a necessidade de o professor utilizar a tecnologia como aliada ao seu trabalho com a
leitura e a compreensão de textos. Diante disso, corroboramos com Coscarelli (2009), ao
defender que, precisamos ensinar nossos alunos a lidar com textos de gêneros variados, em
todos os ambientes, inclusive o digital, pois pode haver “um futuro com menos papel, mas não
sem papel. Portanto, o papel, o impresso continuarão convivendo com o digital, com a tela”
(FREITAS, 2011).
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RESUMO

Este trabalho tem o intuito de identificar as gírias
presentes nas letras de funk, descrever e analisar as
temáticas abordadas e refletir sobre o preconceito
linguístico associado a esse gênero musical.
Consideramos para isso que o funk não se restringe a
periferia, pois vem se destacando em toda a sociedade e
gerando muita polêmica, uma vez que algumas camadas
sociais não respeitam tais músicas como uma

manifestação cultural e atribuem estereótipos a seus
seguidores. Para realizarmos este trabalho utilizamos
dez (10) músicas para análise linguística, nas quais
buscamos identificar e interpretar as gírias, de forma
geral embasando-se em trabalhos sobre a variação
linguística, artigos científicos, entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: funk, variação linguística, gírias, preconceito linguístico.

THE EXPANSION OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF FUNK:
AN ANALYSIS OF VARIATION AND LANGUAGE USE OF SLANG.
ABSTRACT

This work aims to identify the gifts slang in the
lyrics of funk, describe and analyze the issues addressed
and reflect on the linguistic bias associated with this
genre, to consider what the funk is not restricted to the
periphery, as has been highlighted in whole society and
generating much controversy, since some social strata

do not respect such music as a cultural event and attach
stereotypes to their followers. To accomplish this work,
we use eight (8) songs for linguistic analysis, in which we
seek to identify and interpret slang, generally basing
themselves in work on language variation, scientific
articles,
among
others.

KEY-WORDS: funk, language variation, slang, language prejudice.

A EXPANSÃO DO FUNK NA SOCIEDADE BRASILEIRA:
UMA ANÁLISE DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E DO USO DE GÍRIAS.

1. INTRODUÇÃO
O funk, em sua forma geral, é um gênero musical que surgiu na década de 60, e
originou-se de uma mistura de diferentes ritmos dançantes que englobavam jazz, soul
e R&B. Seu berço é de nacionalidade norte-americana, porém com a cultura dos
negros africanos que residiam no país.
A disseminação do ritmo nos bailes funks, o fez ficar conhecido por todo o país,
saindo das periferias e chegando aos ouvidos das diferentes classes sociais, inclusive a
elite, sendo através da pirataria, que é seu principal meio de propagação. Mesmo
estando em alta por todo o país, ainda é alvo de grande preconceito pela mensagem
que suas letras passam, fazendo menção ao sexo, drogas e violência. Porém, a questão
é: todo e qualquer tipo de funk deve ser tratado como algo negativo? Por que essa é a
opinião de grande parte da sociedade dita “civilizada”?
Dando início ao estudo do funk como gênero musical, estilo de vida e também
cultura, percebe-se que, como qualquer outro tipo de som, ele tem sua origem, sua
história, suas raízes. Possui antecedentes, assim como também influencia os que estão
por surgir. Não é apenas um movimento que nos faz apologia ao sexo e à
marginalidade. Se analisarmos por outro lardo, o funk é uma forma de representar o
mundo abandonado pelo poder público, o mundo da periferia.
Para isso foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:
• Analisar as letras de músicas relacionando-as com acontecimentos dos
determinados períodos do funk;
• Identificar as gírias utilizadas nas letras das canções;
• Refltir sobre o preconceito linguístico atribuído ao funk;
O interesse para realização desta pesquisa surge pela intenção de expor o
espaço que o funk vem ganhando na sociedade contemporânea, junto com suas
críticas sociais. Neste trabalho será apresentado o funk como gênero musical,
baseando-se em autores da linguística como Bagno (2011), Marcuschi (2008) e Tatit
(2007), entre outros.
2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo segue uma abordagem qualitativa, com uso de método interpretativo,
uma vez que, os resultados obtidos terão como base a interpretação dos autores. Para
sua realização, foram escolhidas 10 (dez) músicas, com o gênero musical funk.
Como critério de escolha, optamos por selecionar as músicas que abordassem o
tema “expansão do funk na sociedade brasileira”. Tendo como objetivo central realizar
uma análise textual das músicas e evidenciar a presença de críticas sociais, erotismo e
liberdade de expressão.
Portanto, trata-se de uma pesquisa descritiva, a qual, fundamentamos em
alguns autores relevantes para a temática abordada, tais como Bagno (2011),
Marcuschi (2008) e Tatit (2007). Após a coleta das canções, as mesmas foram
avaliadas, onde buscamos destacar a presença da variação linguística, o uso de gírias e
as temáticas abordadas, o que nos possibilitou o alcance de resultados.
2.1 O gênero música
Para Marcuschi, os gêneros, “indicam instâncias discursivas (por exemplo:
discurso jurídico, discurso jornalístico, discurso religioso e etc.” (MARCUSCHI, 2008,
P.155). Quando se trata do gênero música, Tatit (1987) argumenta que é inevitável
entender “Quem ouve uma canção, ouve alguém dizendo alguma coisa de uma certa
maneira” (TATIT, 1987, P.06). Partindo destas definições fica bastante claro o quão a
composição da música retrata a maneira social vigente em uma específica esfera social
das atividades humanas. Exteriorizando assim a realidade (direta ou indiretamente)
dos mesmos. Mesmo diante tanto preconceito linguístico¹ sofrido por alguns gêneros,
do gênero música são especificamente eles a exteriorização de uma sociedade.
2.2 Variação linguística
As variedades linguísticas são aquelas que se apresentam de acordo com as
condições sociais, culturais, regionais, e história em que é utilizada.
2.3 Gírias
A gíria é uma linguagem popular, que é usada rotineiramente por grupos, sejam
eles formais ou informais. Criadas especificamente como uma forma de substituir
conceitos por expressões.
A gíria, considerada como um conjunto de unidades linguísticas (itens
lexicais simples ou complexos, frases, interjeições...) que
caracterizam um determinado grupo social, nem sempre mereceu
um estudo específico, visto que faz parte, predominantemente, da
modalidade oral da língua e num registro informal. Como, por
tradição, valorizou-se sempre o estudo da língua escrita padrão, não
havia lugar para esse tipo de vocabulário. Isso é o que se pode ver,
consultando gramáticas da língua portuguesa de épocas diversas.
(SOUTO MAIOR, BEZERRA e BARROS, 2009).

Podemos perceber que as gírias são de um determinado período, e, em boa
parte das vezes deixam de existir quando param de ser usadas. Tem características de
pertencer a um determinado grupo social, porém hoje, são criadas por adolescentes
que sentem a necessidade de interagir com novas palavras, e expressões.
2.4 Preconceito linguístico
Tendo como referencial de análise o livro “Preconceito Linguístico, o que é,
como se faz” por Marcos Bagno, seguimos rente a uma ideia bastante crítica sobre
este (pre)conceito.
Parece haver cada vez mais nos dias atuais, uma forte tendência a lutar contra as
mais variadas formas de preconceito, a mostrar que eles não têm nenhum
fundamento racional, nenhuma justificativa sendo o resultado da ignorância, da
intolerância ou da manipulação ideológica. Infelizmente, porém, esse combate tão
necessário não tem atingido um tipo de preconceito muito comum na sociedade
brasileira: o preconceito linguístico.
Partindo desta definição de como é vivenciado este preconceito socialmente
podemos fazer a ligação entre o ritmo musical de letra menos “assertiva” e acordo
com o padrão que as gramáticas normativas tentam impor como uso único e exclusivo
da língua (neste caso especificamente o funk), e a visão do que é o aceitável para
aqueles que gozam de prestígio social. Ora, o funk tem em sua letra a variedade
linguística presente em uma sociedade real, as expressões usadas em suas letras são
usadas diariamente por milhares de cidadãos que não deixam de ser cidadãos por isso.
O modelo idealizado do que é a língua “certa” acaba neste âmbito se tornando elitista
e discriminatório. Pois a variação passa a ser considerada erronia e até mesmo algo
terrível para ser escrito e falado.
O fato é que, como a ciência linguística moderna já provou e
comprovou, não existe nenhuma língua no mundo que seja “uma”,
uniforme e homogênea. Segundo afirma que o monolinguíssimo é
uma ficção, toda e qualquer língua humana viva é intrinsicamente e
inevitavelmente, heterogênea, ou seja, apresenta variação em todos
os níveis estruturais (fonologia, morfológica, sintaxe, léxico etc.) e em
todos os seus níveis de uso social (variação social, regional, etária,
estilístico etc.) (BAGNO, 2011, p. 27-28).

3. RESULTADOS E DISCURSSÕES
3.1 Análise dos dados
Quadro 1 – Quadro temático das letras de músicas a serem analisadas

Temática
Músicas

Dinheiro

Amor

Fama

Violência

Sensualidade
Feminina

Sexo

Realidade
Social

M.1

Como é bom ser
vida loka (Mc
Rodolfinho)

M.2

Dança Sensual
(Mc Koringa)

x

M.3

Danada vem
que vem (Mc
Koringa)

x

M.4

Chantilly
(Naldo)

x

M.5

Eu só quero é
ser feliz (Rap
Brasil)

x

x

M.6

Era só mais um
Silva (Mc
Serginho)

x

x

M.7

Ela é top (Mc
Bola)

M.8

Tremendo
vacilão (Perla)

x

x

x

x

X

3.2 Análise da temática das músicas
A temática transmitida nas letras das músicas do funk demonstra um lado da
realidade social que é oculta da comunidade das classes média e alta. Na atualidade se
encontra na maioria das vezes enfatizando o lado “vulgarizado” de uma comunidade,
enfocando o sexo. Podemos constatar essa temática na música abaixo na qual o foco é
a sensualidade feminina e o apelo sexual.
M.9. Ela é top (Composição: Leo Rodriguez e Mc Bola)
Quando chega no baile ela é atração
Fica descontrolada ao som do tamborzão
De vestido coladinho ela desce até o chão
Ah, ela é terrível.

Já na década de 90 o funk começou a utilizar batidas mais sintetizadas e
melódicas, trazendo o romantismo à tona. Artistas como Perlla e Latino, cantando
temas como Festas e relacionamentos.
A partir dos anos 2000, o funk começou a trazer a subjetividade explicitamente
sexual em suas letras.
M.6. Eu só quero é ser feliz (Composição: Julinho Rasta e Kátia)
Minha cara autoridade
Eu já não sei o que fazer
Com tanta violência eu sinto
medo de viver
Pois moro na favela e sou muito
desrespeitado
A tristeza e alegria aqui
caminham lado a lado
Eu faço uma oração para uma
santa protetora

Mas sou interrompido à tiros de
metralhadora
Enquanto os ricos moram numa
casa grande e bela
O pobre é humilhado,
esculachado na favela
Já não aguento mais essa onda
de violência
Só peço a autoridade um pouco
mais de competência

Esta música de 1995, fala da realidade e das dificuldades de quem mora nas
favelas. É uma crítica ao poder público e a polícia que não dão proteção necessária
para os moradores e não fazem nada a respeito da criminalidade e violência que
acontece diariamente.
Em meados dos anos 90, o mais comum das músicas do gênero funk era falar
justamente sobre os problemas e as dificuldades enfrentados pelas favelas: o domínio
das comunidades.
Uma outra tendência que se apresenta a partir de 2010 é a busca pela fama e a
realização financeira através do funk. Como podemos ver nesta música de 2012 que
trata da busca continua pela fama, e de como essa obsessão se torna cada vez mais
frequente, na realidade a música em si foi feita para exibir os bens pessoais e a vida
boa que as pessoas de melhor situação em relação ao dinheiro nas comunidades.
M.1. Como é bom ser vida loka (Composição: Mc Rodolfinho)
Bolso esquerdo só tem peixe
O direito tá cheio de onça
Ai meu Deus, como é bom ser vida
loka
De carrão, de motoca
O bagulho te impressiona

Ela brisa, ela olha, ela pisca, ela
chora
Só pra andar de navona
Ai meu Deus, como é bom ser vida
loka
Final de semana, só aventura
Fluxo também, se tem balada

Casa lotada, se prepara que hoje
tem
E nós sai de casa pesadão
Apavorando de carro zero
Bate o contato com a IX35

Acelera o Camaro amarelo
Tamo de grife, de área vip
Envolvido na situação
Novo Mizuno, boné da Quik
E as Ice Thug tampando a visão

“Como é bom ser vida loka” é só mais uma das várias músicas que se encaixam
na realidade do funk atual, na qual o dinheiro e sexo são os principais temas
abordados pelos cantores, o alto nível de pobreza e desigualdade, e é justamente o
que a música analisada retrata.
3.3 A variedade linguística e o funk
Ao evidenciar as variações de linguagem, podemos perceber que a que mais se
destaca nas letras do funk são as gírias, que estão presentes em todas as músicas,
fazendo assim com que torne estas as variedades socioculturais dentro do funk.
3.4 Ressaltando as variedades geográficas
O Rio de Janeiro representa e mostra bem essa variação, dando um destaque
para os sotaques e expressões. Pois são as formas que a língua portuguesa assume em
diferentes regiões, ou popularmente os falares regionais.
Quadro 2 – Análise de gírias e seus termos correspondentes.
Gírias

Musica

Termo Correspondente

Bagulho

M.1

Objeto

Pesadão

M.1

Com muito dinheiro

Grana

M.1

Dinheiro

Mano
Peixe
Cheio de onça

M.1
M.1
M.1

Irmão/Amigo
Nota de cem
Notas de cinquenta

Mesma fita

M.1

Características iguais

Tipo assim

M.1

Por exemplo

Baladinha monstra

M.1

Festa legal

Zoar

M.2

Divertir

Minas

M.2

Meninas

Geral

M.2

População

Vai que vai

M.4

Dar certo

Pego firme

M.4

Saber fazer

Gringo

M.6

Estrangeiro

Maneiro

M.7; M.8

Legal

Esculachado

M.7

Humilhado

Garrucha

M.8

Arma

Mole

M.8; M.10

Fácil

Bolada

M.10

Chateada

Tirando onda

M.10

Contar vantagem

3.5 Preconceito Linguístico Atribuído ao Funk
Tendo já a definição do que é o preconceito linguístico e como ele se estende
para uma visão elitista, de uma visão do que é certo ou errado, fica bastante claro o
porquê do funk brasileiro ser vítima de tantas críticas pelas pessoas de maior poder
aquisitivo, gramáticos e de uma sociedade em geral movida pela gramática que
consideram certa, onde reina o preconceito com a variedade de expressões. Ou seja, o
preconceito parte do achismo de que o funk trará más influências aos que o escutam,
seja por sua letra (nas quais o português “certo” é raramente usado), rica em variações
linguísticas e expressões populares ou pela camada esquecida da sociedade a qual é
direcionada.
4. CONCLUSÃO
O funk é um gênero musical que sofre preconceito, por haver em suas letras a
variedade linguística, o uso de gírias e o uso de temas com apologia ao sexo, violência
e realidade social das comunidades, enfim, por ser usada como liberdade de expressão
por uma classe social reprimida por outras classes com um poder aquisitivo superior.
Isso por ser um estilo musical mais definido nas comunidades e periferia. Mas que vem
ganhando seu espaço em toda sociedade. Linguagem e exclusão caminham juntas
neste gênero, partindo de uma crítica constante.
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RESUMO

O intérprete de língua de sinais atua como mediador
entre a língua oral e a de sinais, proporcionando uma
interação entre as culturas surda e ouvinte nos diversos
contextos. Ao papel do intérprete é inerente o
conhecimento das duas línguas em que transita da
mesma forma que a sensibilidade em relação à
identidade/cultura surda, visto que sua função é
conseguir transmitir ao surdo a mensagem por ele
interpretada. Diante disto, esta pesquisa torna-se
relevante, especialmente no que diz respeito à formação
do intérprete e as formas de aprendizado de uma língua
visual por ouvintes e à compreensão da própria vivência,
onde muitos preconceitos e diversidade de opiniões são
externados. Neste estudo enfocamos nossa experiência
na disseminação das LIBRAS e da cultura surda, o curso
de Técnicas de Tradução e Interpretação em Libras que

é um curso de extensão com apoio do Núcleo de
Atendimento as Pessoas com Necessidades Específicas
NAPNE que acontece no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Canindé,
coordenado pela professora Raquece Mota Honório
Cruz. O mesmo não tem por objetivo formar intérpretes,
mas agrega todos os amantes e utentes da LIBRAS. A
vivência prática das LIBRAS é de extremo aprendizado,
pois tem grande relevância em nosso cotidiano, além da
capacitação que participamos, temos buscado
maiores/melhores conhecimentos sobre essa área, em
que alguns, além das vivencias práticas no uso e ensino
das libras, já estão buscando maiores capacitações para
aprimorar seus conhecimentos, como no caso de
especializações em LIBRAS e afins.

PALAVRAS-CHAVE: Intérprete de Libras – Formação – Experiências

THE FIRST STEPS IN THE INTERPRETER TRAINING OF LBS: REPORTS OF EXPERIENCE IN FEDERAL
INSTITUTE OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY CEARÁ - CAMPUS CANINDÉ
ABSTRACT
The sign language interpreter acts as a mediator
between oral and sign language, providing an
interaction between deaf and hearing cultures in
different contexts. The role of the interpreter is inherent
knowledge of the two languages in which transitions the
same way that the sensitivity with respect to
identity/deaf culture, since its function is to convey the
message to the deaf interpreted by him. In view of this,
this research is relevant, especially with regard to the
formation of the interpreter and the ways of learning a
visual language for listeners and understanding of their
own experiences, where many diverse opinions and
prejudices are externalized. In this study we focus on
our experience in disseminating LBS and deaf culture,
the course of Technical Translation and Interpretation in
KEY-WORDS: Interpreter LBS - Training – Experiences

LBS which is an extension course with support from the
Center for Attention to People with Special Needs
NAPNE what happens at the Federal Institute of
Education, Science and Technology of Ceara - Campus
Canindé, coordinated by teacher Raquece Mota Honório
Cruz, is not intended to train interpreters, but adds all
lovers and users of LBS. The practical experience of LBS
is of extreme learning as it has great importance in our
daily lives, in addition to training we participate we have
sought higher/better knowledge of this area, in which
some, in addition to practical experience in the use and
teaching of LBS, are already seeking greater capabilities
to enhance their knowledge, as in the case of LBS and
related specializations.

OS PRIMEIROS PASSOS NA FORMAÇÃO DO INTÉRPRETE DE LIBRAS: RELATOS DE
EXPERIÊNCIA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ –
CAMPUS CANINDÉ
1 - INTRODUÇÃO
O intérprete de língua de sinais atua como mediador entre a língua oral e a de sinais,
proporcionando uma interação entre as culturas surda e ouvinte nos diversos contextos. Ao
papel do intérprete é inerente o conhecimento das duas línguas em que transita da mesma
forma que a sensibilidade em relação à identidade/cultura surda, visto que sua função é
conseguir transmitir ao surdo a mensagem por ele interpretada.
Reconhecendo a importância da formação do intérprete, relatamos neste estudo o
aprendizado de uma nova língua, a LIBRAS, acreditamos que assim possamos oferecer dados
acerca da importância de um intérprete de LIBRAS, formação deste e contato com a cultura
surda, permitindo o acesso à língua de sinais, cultura e identidade surda, na aquisição e
ampliação de conhecimentos, que aconteceram de forma mais efetiva após a sua
regulamentação estabelecida nas legislações atuais.
Diante disto, esta pesquisa torna-se relevante, especialmente no que diz respeito à
formação do intérprete e as formas de aprendizado de uma língua visual por ouvintes e à
compreensão da própria vivência, onde na qual? muitos preconceitos e diversidade de opiniões
são externados. Em virtude de que a partir do contato com a cultura surda começa-se a uma
quebra de preconceitos e possibilita assim uma melhor compreensão em relação à esse mundo
de possibilidades no que diz respeito a Língua Brasileira de Sinais.
O estudo pretende focar nas formas de disseminação das LIBRAS e da cultura surda,
principalmente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus
Canindé, com apoio do Núcleo de Atendimento as Pessoas com Necessidades Específicas
(NAPNE) coordenado pela professora Raquece Mota Honório Cruz para a comunidade estudantil,
especialmente em relação ao curso de Técnicas de Tradução e Interpretação em Libras que é um
curso de extensão do NAPNE já dando continuidade a outros cursos já ofertados no mesmo
segmento. Esse curso não tem por objetivo formar intérpretes, mas agrega todos os amantes e
utentes da Libras com o objetivo de encaminhá-los a dar os primeiros passos na atuação de
interpretação, proporcionando momentos em que os alunos são expostos a situações
vivenciadas por intérpretes.
2 - ESTATÍSTICAS DE SURDOS NO BRASIL
Pelo menos uma em cada mil crianças nasce profundamente surda segundo estatísticas
do IBGE de 2000. Muitas pessoas desenvolvem problemas auditivos ao longo da vida, por causa
de acidentes ou doenças, e também segundo este senso de 2000, 24,5 milhões de brasileiros
apresentam algum tipo de deficiência, sendo 14,5% da população total. Dentre eles, 4,6 milhões
possuem deficiência auditiva e 1,1 milhão são surdas, totalizando aproximadamente 5,7 milhões
de pessoas.

•
•
•
•

Conforme o senso do IBGE de 2010 apresenta o seguinte resultado:
Deficiência Auditiva - 9.722.163
Não consegue ouvir de modo algum - 347.481
Grande dificuldade em ouvir - 1.799.885
Alguma dificuldade em ouvir - 7.574.797

A principal razão para o grande aumento no número de pessoas com deficiência é a
alteração dos instrumentos de coleta de informações, incluindo o modelo social. A população
com deficiência no Brasil tem sido de fato reconhecida como tal, não é que o número de pessoas
com deficiência aumentou, apenas a sociedade atual tomou maior conhecimento em relação a
elas alterando paulatinamente o perfil desta população que, anteriormente, era o de deficiências
geradas por doenças, agora com maior entendimento em que estas podem ser provocadas por
muitos outros fatores, externas ou mesmo internas (acidentes, exposição a grandes impactos
sonoros, dentre outros).
3 - RECONHECIMENTO DAS LIBRAS NO BRASIL
A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é uma modalidade de comunicação que tem
adquirido maior visibilidade na sociedade, na medida em que se expandem os movimentos
surdos a favor de seus direitos. A legislação que dispõe sobre esta língua é bastante recente,
porém a luta pelos direitos dos surdos é longa.
Descrever sobre a história dos movimentos dos Surdos e dos intérpretes é algo complexo
e o reconhecimento da LIBRAS principalmente regulamentado pelas leis:
• Lei das LIBRAS (Lei n° 10.436 de 24 de abril de 2002), descreve:

Parágrafo único: Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a
forma de comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um
sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de
comunidades de pessoas surdas do Brasil.

O reconhecimento das LIBRAS se deu mais em virtude da Lei que a regulamentou, mas é
válido salientar que as LIBRAS já era muito utilizada nos meios informais nas comunidades surdas
e com os familiares criando sinais caseiros. O incentivo mais efetivo das LIBRAS foi depois do
surgimento da lei, mas antes disso no ano de 2000 já havia sido criada uma lei que fala da
comunicação de surdos e mencionava a Libras já dando nortes de como se daria alguns anos
depois. Esta lei foi popularmente conhecida como a Lei da Acessibilidade.
A Lei n° 10.098, de Dezembro de 2000 (Lei da Acessibilidade), busca estabelecer normas
gerais e os critérios básicos para promover a acessibilidade de todas as pessoas com deficiência
ou que apresentam mobilidade reduzida, indiferente de qual seja esta deficiência (visual,
locomotora, auditiva e etc.), através da eliminação dos obstáculos e barreiras existentes nas vias

públicas, na reforma e construção de edificações, no mobiliário urbano e ainda nos meios de
comunicação e transporte.
Conforme o Capítulo VII da “Acessibilidade nos Sistemas de Comunicação e Sinalização”
no seu 18º artigo apresenta:

O Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes de
escrita em braile, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar
qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência
sensorial e com dificuldade de comunicação.

Que ambas se regulamentam através do Decreto Nº 5.626, de 22 de Dezembro de 2005
que dispõe sobre as formas como a língua de sinais é desenvolvida para essas pessoas com
deficiência promovendo melhores condições no que diz respeito a comunicação.
4 – HISTÓRICO: FORMAÇÃO EM LIBRAS NO IFCE – CAMPUS CANINDÉ
Nossa formação no curso Técnicas de Tradução e Interpretação em LIBRAS no município
de Canindé no estado do Ceará, é a continuidade dos cursos básicos de LIBRAS I e II ofertados
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará (IFCE) – campus
Canindé que foi pioneiro no sentido da divulgação da LIBRAS no IFCE, após a iniciativa da
Professora Raquece Mota Honório Cruz, seguindo de uma extensão das aulas que eram
requisitos para os cursos de Licenciatura do campus assim como optativa para os demais cursos
da área tecnológica, seguindo as determinações previstas em Lei (n° 10.436 de 24 de abril de
2002):
Art. 4º: O sistema educacional federal e os sistemas educacionais
estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos
cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de
Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua
Brasileira de Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente.

Para este curso, inicialmente foram formadas duas turmas, com a participação da
comunidade estudantil que teve acesso ao curso e suas extensões. Porém, como todas as
dificuldades em relação ao aprendizado de algo novo, ocorreram evasões por situações diversas
ou mesmo por dificuldade de aprendizagem.
No curso em que nos encontramos atualmente, para conclusão de cada módulo, fomos
submetidos a avaliações, onde nos eram testados os conhecimentos e o desenvolver das
aprendizagens em relação a LIBRAS. Esta formação teve início com os cursos básicos I e II (com
carga horária de 80 h/a), uma vivência maravilhosa e desafiadora para aqueles que ingressaram
nessa formação. Nesta mais recente formação, temos que desenvolver atividades de estágio para
demonstrarmos nossas aptidões e aprendizagens, colocando em prática o uso da língua e sua
linguagem.
Neste módulo temos carga horária de 160h/a onde o curso foi divido em 4 módulos para
melhor distribuição do aprendizado, no módulo I tivemos estudos da tradução/interpretação;
Código de ética do profissional intérprete da LIBRAS; Técnicas de teatro; Escolarização dos

surdos. Já nos próximos módulos, teremos: Módulo II: História sócio-educacional da comunidade
surda; Escrita de Sinais (Sign Writing); o intérprete educacional; Gramática da LIBRAS, Técnicas de
interpretação básicas; no módulo III: Técnicas de interpretações LIBRAS para língua portuguesa e
língua portuguesa para LIBRAS e no modulo IV: estágios de interpretação e tradução.
A metodologia do curso se dá por aulas dinamizadas com participações dos alunos nas
aprendizagens tendo grande feedback. No sentido do aprendizado coletivo, como grandes
questionadores que somos, conseguimos explorar ao máximo ao que a grande mestra? do curso
tem a nos oferecer. Buscamos compreender os ensinamentos com pesquisas extracurriculares
também na tentativa de uma melhor assimilação para os conteúdos já passados em aula. Os
ensinamentos são partilhados tanto com a comunidade estudantil quanto na sociedade em que
estamos inseridos, na oferta de minicursos, por exemplo, na semana acadêmica do instituto,
Instituto? capacitações que divulgam a língua, ações que nos tem preparado para um mundo que
nos espera.
Sendo de grande satisfação, que é bem mais que um “papel” que teremos ao final do
curso, estamos nos preparando e vivenciando algo que gostamos e aprendemos a amar de modo
que partilhamos sempre nossas descobertas, dúvidas e dentre muitas outras coisas com nossos
colegas e mestra onde podemos crescer sempre mais, pois a nossa aprendizagem, se estende
muito mais além das aulas do conteúdo programático, onde saímos da realidade de uma sala de
aula e vivenciamos o que aprendemos muito além dela.
Com os incentivos dados no curso bem como, os conhecimentos estudados, já podemos
nos preparar para o exame PROLIBRAS que certifica o profissional intérprete e mais
ousadamente o Letras-Libras Bacharelado que é a formação superior do profissional intérprete.
5 - FORMAÇÃO DO INTÉRPRETE DE LIBRAS
De acordo com Quadros (2007, p.7) o tradutor/intérprete de Libras é conceituado como
“a pessoa que interpreta de uma dada língua de sinais para outra língua, ou desta outra língua
para uma determinada língua de sinais”. Dentro desse processo interpretativo, língua de sinais
para língua oral e vice-versa, destacam-se modalidades, competências e habilidades que o
profissional deve envolver na sua prática.
A atividade de traduzir/interpretar não deve ser entendida somente como um processo
linguístico, é imprescindível que o profissional domine as línguas envolvidas e compreenda as
ideias presentes nos discursos para além das palavras, lembrando que em uma atividade de
tradução/interpretação, além da gramática das línguas está a cultura, os aspectos sociais e
emocionais presentes no contexto a ser interpretado, sendo estes, um dos pontos mais
desafiantes no que diz respeito a sua formação, pois além da quebra dos paradigmas já
estabelecidos pela sociedade, esta atuação deve ser entendida, assimilada e demonstrada de
forma efetiva para o surdo.
Segundo a legislação vigente, a formação do tradutor e intérprete de LIBRAS, deve ser
realizada por meio de cursos de educação profissional reconhecidos pelo sistema que os
credenciou; cursos de extensão universitária; cursos de formação continuada promovidos por
instituições de ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias de Educação ou por
intermédio de organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, que tenham

o seu certificado convalidado por uma das Secretarias de Educação. No caso do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) no campus de Canindé, trata-se de um projeto
de extensão.
Esta formação, entretanto, não suprime o Decreto nº 5.626/05 que antecede essa lei que
preconizou a formação desse profissional em nível superior, embora não invalide a formação em
nível médio por considerar as amplas possibilidades de atuação deste profissional.
Apesar de ser recente a legislação que reconhece tais profissionais, onde nos referimos a
lei do intérprete de Nº 12.319, de 1º de setembro de 2010, que regulamenta a profissão de
Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Mesmo que a atuação do intérprete
no Brasil tenha tido início com registro por volta dos anos 80, embora na época descrita como
uma atividade voluntária (QUADROS, 2004). É inegável que os anos de experiência
proporcionaram aos realizadores desse ofício a construção empírica de paradigmas importantes
para o processo de sua profissionalização, como visto uma luta de aproximadamente três
décadas.
Por mais que a lei 10.436/2002 oficialize a LIBRAS no Brasil e prescreva a contratação de
intérpretes em ambientes onde transitem surdos, não existiam ainda nessa época parâmetros
para a atuação do profissional. Esta lei possibilita a interação em igualdade de condições com os
ouvintes. Com isso, a função do profissional intérprete LIBRAS/Português ganhou evidência,
destacando-se os inúmeros desafios pelos quais enfrentam, por conta das diferenças vivenciadas
no trânsito entre línguas e culturas surdas e ouvintes.
Hoje, no Brasil, a formação do intérprete de língua de sinais já tem ocorrido tanto em
nível médio quanto por meio de curso superior em formato de Graduação ou Pós-Graduação
Lato Sensu, entretanto, se pensarmos em escala nacional, esse tipo de curso ainda é muito
escasso. Esta profissão vem suscitando novas discussões acerca dos parâmetros para o exercício
de tal função, como a formação, atuação, sindicalização e valorização dessa atividade, tendo em
vista que o intérprete:
[...] processa a informação dada na língua fonte e faz escolhas lexicais,
estruturais, semânticas e pragmáticas na língua alvo que devem se
aproximar o mais apropriadamente possível da informação dada na língua
fonte. Assim sendo, o intérprete também precisa ter conhecimento
técnico para que suas escolhas sejam apropriadas tecnicamente. Portanto,
o ato de interpretar envolve processos altamente complexos. (Quadros,
2004, p.27).

Para o pesquisador Skliar (1998, p. 5), os Estudos Surdos são compreendidos como um
programa de pesquisa em educação que valoriza as identidades, a língua, os projetos
educacionais, a história, a arte, as comunidades e a cultura surda, a partir de sua diferença, e não
deficiência, e do seu reconhecimento político e social. Sá (2002, p. 47) considera os estudos
surdos, como “um movimento que visa reconstituir a experiência da surdez como um traço
cultural, tendo a língua de sinais como elemento significante para esta definição”.
Vale salientar que todas essas competências devem ser vistas com cautela para uma
formação efetiva do profissional, assim como repassado em nosso caso no curso de técnicas de
tradução e interpretação em LIBRAS, em que não só aprendemos um amontoado de sinais, mas

sim aspectos de uma língua, seus processos lingüísticos, conduta ética, e de forma principal a
cultura surda como um todo.
6 - RELAÇÃO DA APRENDIZAGEM COM A VIVÊNCIA DAS LIBRAS
Destacamos nesse contexto a singularidade da pessoa surda que faz uso da Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS como seu principal meio de reflexão e expressão. Dada a
importância do intérprete, nossa atuação quanto cursistas desta formação em libras é referente
aos estágios previstos no conteúdo programático que nos apresenta ao mundo das
interpretações, nos possibilitando vivências com situações práticas.
O papel do intérprete de forma principal é facilitar as complexas interações entre surdos
e ouvintes, ou vice versa, onde muitas vezes estes são precursores das formas de interação do
surdo aos demais na sociedade, quando este começa a entender a sua língua, seus aspectos
lingüísticos e a sua cultura de forma efetiva e prática, em que essa intensa relação de trocas de
identidade, cultura, hábitos e língua são determinantes para que o desenvolvimento do sujeito
surdo e o seu aprendizado sejam efetivados, é o que sugere Vygotsky (SMOLKA e GÓES 1993).
Uma das ações primordiais para se garantir ao sujeito surdo o direito ao de? acesso aos
conhecimentos compartilhados é no ambiente educacional com a inserção do profissional
tradutor e intérprete de LIBRAS-Língua Portuguesa. Possibilitando assim respeito à singularidade
linguística desse aluno, uma vez que, diferente dos outros tipos de necessidades especiais, a
surdez requer adaptações que vão muito além das de ordem espacial e material, por estar
essencialmente relacionada a uma questão linguística.
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A vivência prática das LIBRAS é de extremo aprendizado, pois tem grande relevância em
nosso cotidiano, além da capacitação que participamos temos buscado maiores/melhores
conhecimentos sobre essa área, em que alguns, além das vivencias práticas no uso e ensino das
libras, já estão buscando maiores capacitações para aprimorar seus conhecimentos, como no
caso de especializações em LIBRAS e afins.
Apesar de estarmos em um curso de extensão e não da formação de intérprete,
consideramos como um ponta-pé inicial para formações posteriores, em que o mesmo nos
inspira e faz acreditar na inclusão, nas formas de melhor vivência para as pessoas surdas e
utentes da LIBRAS, que a partir desses momentos podemos sonhar com voos mais altos.
Buscamos desta forma, alcançar propósitos ainda maiores, nos dedicando nos? ao
processo de ensino-aprendizagem e nos capacitando cada vez mais. Em que a paixão é evidente,
em que poderíamos estar fazendo diversas outras coisas que o mundo oferece, mas estamos
vivendo esse mundo em que o “gesto” é a forma de comunicação de mãos falantes.
Com este estudo visamos oferecer dados acerca da importância da LIBRAS e do intérprete
de LIBRAS, que em sua formação, aprende e tem acesso à língua de sinais, cultura e identidade
surda, na aquisição e ampliação de conhecimentos. Acreditamos que ensinar uma língua é mais

do que expor o aluno a dados lingüísticos, é um processo de reorganização constante e dinâmica
do eu e do outro.
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RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar algumas
práticas discursivas da população afetada pela cheia do
Rio Madeira em Porto Velho-RO, nos primeiros meses
de 2014, bem como de textos midiáticos, de uma usina
hidrelétrica do Madeira e do poder público. Os textos
orais e escritos foram coletados e analisados sob a
perspectiva da Análise do Discurso. Dentre os principais
referenciais, optamos por Foucault (2011), Orlandi
(1999), Bauman (2005), Fernandes (2007), Bosi (2005),
Davallon (1999). Fatos históricos como a cheia do Rio
Madeira, a qual atingiu em torno de 30 mil pessoas no
estado de Rondônia, merecem destaque nas pesquisas,
tendo em vista que os discursos produzidos registram
uma memória coletiva, permeada de significados

construídos ao longo do processo histórico. Por um lado,
discursos da população revelam o sofrimento e o
conflito identitário, de perda do lar e do estilo de vida; e
os discursos midiáticos que descrevem e reafirmam os
conflitos vividos pela sociedade. Por outro, temos
discursos, de certa forma, que tentam acalmar as
aflições vividas pela população, produzidos pelo poder
público e pela usina do Madeira.

PALAVRAS-CHAVE: discurso, identidade, memória social.

DISCOURSIVE PRACTICES ON THE MADEIRA RIVER FLOODING IN PORTO VELHO/RO/2014
ABSTRACT

This article seeks to present some discursive practices
produced by the Madeira River flooding affected
population, in Porto Velho, Rondônia, Brazil, in the first
months of 2014, by some media texts, by one of the
Madeira power plant and by the government as well.
The oral and written texts were collected and analyzed
under the Discourse Analysis perspective. Amongst the
main references, Foucault (2011), Orlandi (1999),
Bauman (2005), Fernandes (2007), Bosi (2005), Davallon
(1999) have been chosen. Historical facts such as the
Madeira River flooding, which has affected around 30
thousand people in the state of Rondônia, is an
important issue to be investigated, since the produced
KEY-WORDS: discourse, identity, social memory.

discourses become records of the social memory,
permeated by meanings which have been constructed
along the history. In a way, the population discourse
practices reveal the difficult moments they have been
through and an identity conflict, related to the loss of
their homes and lifestyle; and the media discourses
describe and reassure those conflicts experienced by the
population. On the other hand, we have some discourse
practices that, somehow, attempt to ease the
population’s afflictions, which are produced by the
government and the Madeira River power plant.

PRÁTICAS DISCURSIVAS DIANTE DA CHEIA DO RIO MADEIRA EM PORTO VELHO-RO/2014
INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo apresentar algumas práticas discursivas acerca da
cheia do Rio Madeira em Porto Velho-RO, ocorrida nos primeiros meses do ano de 2014,
compreendendo amostras do discurso midiático, o da população afetada, sob a perspectiva da
Análise do Discurso (AD).
A Análise do Discurso se interessa em estudar a língua e os sentidos por ela atribuídos.
Considerando o homem e a língua em suas particularidades e não enquanto sistema abstrato.
Assim, os processos e as condições de produção da linguagem são importantes para
compreendermos os discursos.
Segundo Fernandes (2007), “os enunciados assim como os discursos, são acontecimentos
que sofrem continuidade, dispersão, formação e transformação, cujas unidades obedecem a
regularidades, cujos sentidos são incompletamente alcançados (p.57)”.
Desta forma, é fundamental considerar que os textos (oral e escrito) estão inseridos em
uma determinada formação discursiva, a qual está condicionada ao que podemos ou não proferir
em uma época histórica. Portanto, como Fiorin (2013) afirma, o saber de cada um é “diferente”
porque é um saber construído a partir da vivência de cada um, “(...) cada um dos sujeitos atribui
a seu conhecimento a marca da certeza e confere ao outro a qualificação de equívoco, ou seja,
cada um dos sujeitos considera seu saber como saber e o do outro como não saber” (p.18 e 19).
Os textos (orais e escritos) atribuem à enchente histórica ora a fatores naturais, ora a
implantação das Usinas Hidrelétricas. Sendo assim, a projeção das ideias e o posicionamento a
respeito desse assunto reafirmam a posição discursiva que cada enunciador ocupa.
Por meio da linguagem o homem cria a sua história e deixa o seu discurso permeado no
tempo e, com isso, tem o poder de atribuir sentidos aos pontos que interessam a AD,
considerando sua exterioridade e os processos pelos quais a linguagem foi produzida.
Quando o homem constitui sua historicidade através da linguagem, surgem suas
identidades; outro conceito que utilizamos para esta pesquisa. Através das análises pode-se
perceber a questão identitária em meio às práticas discursivas com o fenômeno da cheia do Rio
Madeira ocorrida nos primeiros meses de 2014 em Porto Velho-RO.
Assim, optamos por esse campo teórico porque a AD nos possibilita interpretar a relação
do homem com a sua realidade e a refletir sobre suas articulações significativas com a história e a
sociedade.
Para Orlandi (1999), a Análise do Discurso se interessa por toda a complexidade da
produção da linguagem, além do uso da língua e de materialidade linguística, ou seja, ela se
interessa pelo discurso, seus efeitos e sentidos, seu contexto de produção etc. Para a autora, “O
discurso é assim palavra em movimento, prática da linguagem: com o estudo do discurso
observa-se o homem falando (p.15)”.

Com a situação da cheia do Rio Madeira em Rondônia, diversos discursos estão
contrapostos: o dos habitantes frente ao político, o que revela, de acordo com Fernandes (2007)
o lugar do sujeito na sociedade, “As posições em contraste revelam lugares socioideológicos
assumidos pelos sujeitos envolvidos, e a linguagem é a forma material de expressão desses
lugares (p.18)”.
Compreendemos a cheia do Rio Madeira como um importante acontecimento histórico,
tendo em vista não somente os acontecimentos, mas todos os efeitos produzidos a partir deles.
A capital e cidades vizinhas tiveram pontos totalmente alagados. Os moradores alegam que essa
enchente é a maior que eles já viram em Porto Velho, como pode ser observado no discurso de
um museólogo entrevistado: “Bom... Agora que é grave é, é sem dúvida nenhuma uma das
maiores enchentes dos últimos 50 anos. É ela é hoje a maior enchente dos últimos 50 anos, e que
vai aumentar, não tenho dúvida também” (sujeito de pesquisa, fev. 2014).
Devido à cheia do Rio, as BRs 364 e 425 ficaram sem acesso, isolando o estado do Acre e
deixando no estado de Rondônia inúmeras famílias desabrigadas. Milhares de pessoas que
ficaram longe de suas casas e, em alguns casos, perderam seu meio de sobrevivência que
dependia do Rio ou de atividades em torno dele.
O nível do Rio Madeira subiu em torno de 20 metros de janeiro a abril de 2014. Em Porto
Velho, capital do estado de Rondônia, 21 ruas ficaram intransitáveis devido ao alagamento. O
comércio, repartições públicas, casas, praças, até mesmo a Praça da Estrada de Ferro Madeira
Mamoré, patrimônio histórico-cultural do Estado e do Brasil, ficaram imersos.
Em decorrência disso, o prefeito de Porto Velho assinou o decreto de calamidade pública
(Decreto nº 13.420, de 27 de fevereiro de 2014). A ação pode ser interpretada como utilização do
discurso em uma forma de “promessa política”, assim estabelecendo as relações de poder entre
o poder público e as comunidades afetadas. Em relação a isso, Fairclough (2008) argumenta que
“O discurso como prática política estabelece, mantém e transforma as relações de poder e as
entidades coletivas (classes, blocos, comunidades, grupos) entre as quais existem relações de
poder” (p. 95).
De acordo com dados da Defesa Civil, publicados em 08/04/14 1, cerca de 30 mil pessoas
foram afetadas pela cheia em Rondônia. Dentre os municípios afetados estão: Nova Mamoré,
Cacoal, Candeias do Jamari, Guajará Mirim, Jaru, Costa Marques, Pimenta Bueno, Porto Velho e
seus distritos. A população afetada ficou espalhada em abrigos diversos, em sua maioria escolas
e igrejas, ou em casas de parentes e amigos.
Alguns portais eletrônicos levantaram suspeitas sobre as influências das usinas do
Madeira na enchente e afirmaram que instituições como Ministério Público, OAB e Defensoria
Pública processaram as usinas por ignorarem tais fatos 2. As principais controversas dos discursos
encontram-se nos que revelam que a elevação do nível do rio se deve somente ao processo
1

Disponível em: http://defesacivil.sudam.gov.br/index.php/noticias/365-instituto-nacional-de-pesquisas-espaciaisfornece-imagens-de-satelites-para-defesa-civil. Acesso em abril, 2014.
2
Notícia disponível em http://ondasulderondonia.com.br/noticia/ministerio-publico/instituicoes-processam-usinasdo-madeira-por-ignorarem-impacto-das-enchentes,1849.html. Acesso em mar. 2014.

natural, outros por sua vez, identificam que a usina possui influência, porém não seria a causa
única do problema enfrentado pela sociedade porto-velhense e de cidades vizinhas.
Diante de tais fatos, o poder público tentou acalmar a população através de notas e
promessas de ações. Segundo Fernandes (2007), o lugar onde o sujeito se encontra subsidia a
produção do discurso: “O lugar histórico-social em que os sujeitos enunciadores de determinado
discurso se encontram envolve o contexto e a situação e intervém a título de condições de
produção do discurso” (p. 27, grifo do autor).
Neste sentido, a análise do discurso foi utilizada como instrumento para a análise,
possibilitando a revelação dos sentidos, representações e ideologias presentes nas formações
discursivas da oralidade e dos textos.
MATERIAIS E MÉTODOS
O objetivo principal da pesquisa é apresentar algumas práticas discursivas da população
afetada pela cheia do Rio Madeira em Porto Velho-RO, nos primeiros meses de 2014, bem como
de textos midiáticos, alguns textos fornecidos por uma usina hidrelétrica do Madeira e do poder
público. Os textos orais e escritos foram coletados e analisados sob a perspectiva da Análise do
Discurso. Dentre os principais referenciais, autores como Orlandi (1999), Bauman (2005),
Fairclough (2008), Fernandes (2007), Bosi (2005) foram utilizados. Selecionamos quatro
representações sociais para coleta de dados, dentre elas o Estado, a Sociedade, a mídia e os
discursos por parte dos representantes da usina.
Para análise do discurso do governo, tomamos como base o Decreto nº 13.420, de 27 de
fevereiro de 2014. O discurso da sociedade foi coletado em entrevista a partir de pesquisa de
campo, bem como em entrevistas televisivas, as quais foram gravadas e textualizadas com base
nos procedimentos da Moderna História Oral (MEIHY, 2005).
As práticas discursivas foram contrapostas a fim de possibilitar a melhor compreensão dos
efeitos e sentidos produzidos em sua complexidade, considerando especialmente as questões
linguísticas, de identidade e da memória social.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
É possível perceber, nos discursos da população atingida, as aflições resultantes da
enchente, tanto nos aspectos materiais quanto nos aspectos simbólicos, como exemplo, a perda
da moradia ou o conflito em relação à identidade social, decorrente de tais perdas. Um
acontecimento social, vivenciado na coletividade e percebido de forma particular por cada
sujeito leva a produção de práticas discursivas que revelam as representações e interpretações
que tais sujeitos fazem do problema e da condição na qual estão situados. Segundo Orlandi
(1999), ressalta que o discurso “é um processo em curso. Ele não é um conjunto de textos, mas
uma prática (p.71)” e, por esse motivo, tratamos de práticas discursivas.

Com muitas famílias desabrigadas, segundo jornais, a mídia nacional não transmitiu o
fenômeno da cheia do Madeira com a mesma intensidade de outros estados brasileiros que
sofreram com um fenômeno de mesmo porte.
Bolivianos e brasileiros precisam de ajuda, seja da população, ou do governo brasileiro. É
um momento de juntar as forças e socorrer vidas. Seria interessante a presidente Dilma
Rousseff visitar Rondônia, assim como fez quando as chuvas atingiram os estado de São
Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. (Diário da Amazônia, 14/02/2014, Brasil e Bolívia
em situação de alerta).

De forma geral, a imprensa utiliza o discurso da população, mostrando as necessidades
com o objetivo de atingir uma repercussão, cobrando, de certa forma, providências cabíveis do
poder público.
Um ponto importante em questão quando tratamos da Análise do Discurso é a
identidade. Bauman (2005) argumenta que, por muito tempo, a identidade não estava nem perto
do centro das discussões acadêmicas e, no entanto, atualmente, ela é “um assunto de extrema
importância e em evidência” (p. 23).
As relíquias históricas são objetos que fazem parte de uma identidade social. O museu
da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, patrimônio histórico local, um dos principais monumentos
afetados, é um exemplo das relíquias em risco da história de Rondônia.
Neste contexto, um dos sujeitos de pesquisa, um museólogo, responsável por um dos
mais importantes locais históricos de Rondônia discorreu uma fala importante para nossa análise.
Em seu discurso, foi possível perceber sua indignação quanto à indiferença do poder público em
relação à preservação do patrimônio histórico de Rondônia: “Liguei agora pro Ministério Público
e ninguém vem aqui porque não sei o que, não tem carro pra vir e precisa ter testemunhado,
precisa ser testemunhado pelas autoridades” (fev. 2014).
Em seu discurso, o museólogo ressalta que sua indignação é como cidadão portovelhense: “Eu sou servidor federal, público federal, mas aqui eu estou como representante da
sociedade, não estou representando nenhum órgão público não” (fev. 2014).
É perceptível, nesse discurso, que o sujeito discursivo não está fundamentado em uma
individualidade e sim em um ser social que representa as vozes de pessoas ligadas ao mesmo
contexto histórico-social. “A voz desse sujeito revela o lugar social; logo, expressa um conjunto
de outras vozes integrantes de dada realidade social; de sua voz ecoam as vozes constitutivas
e/ou integrantes desse lugar sócio-histórico” (FERNANDES, 2007, p. 34). Nesse sentido,
Fairclough (2008) argumenta que:
Os discursos não apenas refletem ou representam entidades e relações sociais, eles a
constroem ou as ‘constituem’; diferentes discursos constituem entidades-chave... de
diferentes modos e posicionam as pessoas de diversas maneiras como sujeitos sociais...
e são esses efeitos sociais do discurso que são focalizados na análise do discurso. (p.22).

Ao abordar a relação do discurso com as entidades coletivas, Fairclough (2008) discute as
contribuições do discurso para a constituição das dimensões da estrutura social. Segundo ele, “o
discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, mas de significado do mundo,
constituindo e construindo um mundo em significado (p. 91)”.

Esse “mundo de significado” pode ainda, a partir de um mesmo sujeito e sua relação com
o discurso, gerar ideias distingas. Nesse sentido, Fernandes (2007) afirma que um mesmo sujeito
do discurso pode proferir discursos distintos devido a sua relação com as diferentes esferas da
sociedade, “daí o entrelaçamento de diferentes discursos na constituição do sujeito discursivo, o
que nos leva, com Bakhtin, à constatação de que o sujeito é polifônico. (p. 38)”.
É possível constatar a afirmação a partir de uma fala do museólogo quando trata da
provável influência das usinas do rio Madeira na enchente recorde de Porto Velho:
As hidrelétricas qual seria a influência delas nesse momento, apenas está retendo mais
água, mas não que ela foi a causadora das enchentes, isso daí ela está isenta mesmo eu
sendo contra as hidrelétricas no Madeira, como cidadão, como caboclo daqui eu sou
contra as usinas no Madeira, sempre fui, e não é de hoje que eu venho dizendo isso, eu
fui uma voz contrária (...) (museólogo entrevistado, fev.2014).

Trazendo as reflexões para o fenômeno da cheia em Porto velho, com recorrentes
acusações, por parte da população, de influência na enchente histórica do rio Madeira, fato
notável nos noticiários em portais eletrônicos3, o Consórcio Santo Antônio Energia através de um
informe publicitário 4 esclareceu que não são responsáveis pela cheia e que seguem
rigorosamente todas as condições e determinações técnicas presentes no licenciamento de
operação. Eles ainda afirmam que a região vive uma cheia atípica. Tal situação nos possibilita
relacioná-la com as afirmações de Orlandi (1999), quando alega que na formação discursiva o
contexto histórico-social é determinante para o que vai ser dito: “A formação discursiva se define
como aquilo que numa formação ideológica dada – ou seja, a partir de uma posição dada em
uma conjuntura sócio-histórica dada – determina o que pode e deve ser dito” (p. 43).
Ora, cada esfera social profere seu discurso de acordo com sua realidade e com o que
pode ser dito. O discurso é controlado e cuidadosamente selecionado, como afirma Foucault
(2011), “(...) a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e
redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e
perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade”
(p.8-9).
Ainda na fala do museólogo, o qual se posiciona como membro da sociedade civil, e não
como representante do poder público, afirma que é um crime o poder público não dar atenção
aos memoriais históricos de Rondônia, como as peças do Museu da Estrada de Ferro Madeira
Mamoré (EFMM), tais monumentos que se encontravam ali, representam mais do que uma
simbologia em memória da construção da EFMM, representa a identidade das pessoas que
presenciaram essa história durante toda a vida. O museólogo se sente prejudicado como cidadão
e demonstra indignação ressaltando e comparando a um crime, o fato de não se preservar o que
3

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1429583-cheia-leva-nivel-do-rio-madeira-a-novo-recordehistorico.shtml
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/03/maior-cheia-do-rio-madeira-completa-um-mes-e-rio-continuasubir-em-ro.html
http://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2014/04/cheia-recorde-do-rio-madeira-leva-a-reflexao-sobrehidreletricas-na-amazonia-9170.html
4
Comunicado fornecido aos pesquisadores via endereço eletrônico.

constituiu Rondônia e supostamente trouxe desenvolvimento para a capital hoje se tornar o que
é.
Tem peça de ferro aí, que não dava pra ser retirada, e a gente ta mostrando que se tirou
já mais quase de 50 (cinquenta) daí de dentro [...] Então é possível quando se quer, sim,
fazer, eu sou apenas um cidadão, sou museólogo, sou rondoniense. Se eu não fizesse
nada eu ia ser conivente com esse crime que está acontecendo, isso é um crime!”
(museólogo entrevistado, fev. 2014).

Para Bauman (2005), a identidade busca segurança e abrigo para se manter constante no
que o sujeito escolheu por livre e espontânea vontade para ser uma de suas identidades. No caso
de uma violação e destruição de uma representação simbólica de identidade, sendo causada pela
“força da globalização”, pode-se haver a quebra dos registros identitários, portanto, estando
sujeita a destruição das identidades sociais.
[...] “forças de globalização”. Elas transformam a ponto de tornarem irreconhecíveis, e
sem aviso, as paisagens e perfis urbanos a nós familiares em que costumávamos lançar
as âncoras de uma segurança duradoura e confiável. Elas realocam as pessoas e
destroem as suas identidades sociais. Podem transformar-nos, de um dia para o outro,
em vagabundos, sem teto, endereço fixo ou identidade. Podem retirar os nossos
registros de identidade ou invalidar as identidades registradas. (BAUMAN, 2005, p.100)

Nessa perspectiva, é relevante discutirmos a questão da memória social a partir da fala do
museólogo. Em seu discurso de indignação, há uma preocupação com essa questão, quando
afirma que:
(...) Foi por aqui que surgiu o Estado de Rondônia, foi aqui que desceu Getúlio Vargas em
1940 e disse que ia criar um território aqui porque ele viu a força da Madeira Mamoré.
Hoje ela não serve mais pra nada porque não querem, mas ela devia estar gerando
renda, gerando emprego, apenas com uma passagenzinha até ali a Santo Antônio ela se
autossustenta financeiramente, eu não tenho dúvida disso. Mas infelizmente aqui, todo
mundo arruma um pedacinho aqui dentro, cada um chega e põe o seu lanchinho, cada
um chega e faz o que quer, o poder público não tem um plano de uso e ocupação desse
espaço, infelizmente e nós gastamos agora, recentemente, 11 milhões de reais nesse
pedaço aqui, 11 milhões de reais e está tudo debaixo d’água, se estragando.

Halbwachs (1990, mencionado por FERREIRA NETTO, 2008) estabelece três conceitos para
memória, sendo elas a individual, a coletiva e a histórica. O autor argumenta que a memória
individual é a única que pode ser tomada como original por ser concebida por uma testemunha
do fato e, no entanto, ela é fragmentada. A memória coletiva é reconstrução de diversas
memórias individuais, compartilhada por membros de uma mesma comunidade que tenham
testemunhado determinado fato. A memória histórica refere-se a uma reconstrução de fatos
passados.
De acordo com Halbwachs (2004), a memória apoia-se sobre “o passado vivido”, o qual
permite a constituição de uma narrativa sobre o passado do sujeito de forma viva e natural, mais
do que sobre “o passado apreendido pela história escrita” (p.75).
Analisando a retórica colonizadora da região, desde os primórdios para a criação do
Estado, o cidadão revela que o possível desaparecimento das simbologias que representam uma
memória local, se daria no fato de destruir uma fonte de identidade. Com o passar do tempo, o

ser humano necessita que os seus ícones simbólicos constituintes de sua historicidade sejam
mantidos, uma vez que alterados, seriam apagados para sempre a verdadeira importância das
batalhas que foram necessárias para a constituição desta suposta memória, como é o caso do
Museu da Estrada de Ferro Madeira Mamoré; na opinião do museólogo, políticas públicas são
necessárias para que haja preservação de locais de importância histórica.
A obra Papel da Memória (1999) visa analisar o papel na memória inserida na linguística
histórica, o que buscamos nesta pesquisa, analisar como o discurso, fala corrente, constitui a
história. Essa memória se retém do passado por ainda esta viva no consciente de um grupo
comum, segundo Davallon (1999):
[...] lembrar um acontecimento ou um saber não é forçosamente mobilizar e fazer jogar
uma memória social. Há necessidade de que o acontecimento lembrado reencontre sua
vivacidade; e sobretudo, é preciso que ele seja reconstruído a partir de dados e noções
comuns aos diferentes membros da comunidade social (p. 25).

Hegel, mencionado por Bosi (2007) afirma que “é o passado concentrado no presente
que cria a natureza humana por um processo de contínuo reavivamento e rejuvenescimento”
(p.74,75). A memória é a raiz necessária para esse processo seja verdadeiramente contínuo. A
memória constitui o presente (BOSI, 2007).
Dentre os diversos distritos afetados, está o de São Carlos, o qual foi 100% atingido e
várias famílias passaram a viver em flutuantes. Pessoas que nasceram, cresceram e vivem as
margens do rio, e que tiram dele sua sobrevivência perderam seus lares e meio de subsistência.
Como é o caso de uma agricultora ex-moradora do Distrito, em entrevista fornecida a um
documentário de canal aberto: ‘’Eu gosto de pescar, eu gosto de pescar também, eu gosto. Eu
vou com meu filho pescar, eu gosto de capinar roça também, eu planto melancia também e aqui
[abrigo] eu não faço nada pra mim ganhar dinheiro 5’’.
Segundo Fernandes (2007), o discurso requer elementos linguísticos que constituam sua
materialidade, ou seja, ele sugere uma exterioridade à língua, visto que é parte do aspecto social,
“Referimo-nos a aspectos sociais e ideológicos impregnados nas palavras quando elas são
pronunciadas [...] e a linguagem é a forma material de expressão desses lugares” (p. 18).
O secretário do Meio Ambiente afirmou, em entrevista fornecida a um documentário de
canal aberto: ‘’A gente está com uma equipe, verificando algumas áreas com a possibilidade de
deslocar, ser a nova São Carlos. A gente está trabalhando com várias alternativas, reconstrução
do distrito, agrovilas, vilas menores típicas de comunidades ribeirinhas’’. A secretaria do Meio
Ambiente propõe políticas públicas para os atingidos pela enchente no distrito de São Carlos. Há
a possibilidade de reconstrução do ‘’lar’’ a fim de proporcionar aos moradores o mesmo estilo de
vida anterior.
No entanto, a moradora do distrito atingido revela que sair de sua residência alteraria sua
forma de viver, ou seja, sua identidade:
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Entrevista concedida ao documentário - A maior cheia do Rio Madeira, Profissão Repórter, fev. 2014. Fala transcrita
e textualizada

(...) por mim mesmo eu não saio daqui não, porque aqui tem como eu conheço muito, aí
tem como eu pescar. Eu gosto de pescar, eu gosto de plantar [...] a gente aqui, pra gente
arrumar almoço e janta né, é rapidinho. E pra nós sair daqui, eu, pelo menos pra mim,
sair daqui pra mim morar na cidade sem ter um emprego eu não vou não (moradora de
São Carlos, entrevista em mídia televisiva, fev.2014).

Nesse sentido, Bauman (2005), afirma que “o anseio por identidade vem do desejo de
segurança” (p.35). Sem ela, o sujeito fica “à deriva”.
CONCLUSÃO
Para as famílias atingidas pela enchente do rio Madeira, ao fato ocorrido há uma
complexidade de olhares que compreendem questões de identidade e memória social. Milhares
de pessoas foram afetadas pela enchente do Madeira. Trabalhadores, comerciantes da região,
agricultores, pescadores e ribeirinhos, que vem sofrendo incontáveis e imensuráveis perdas
sejam estas relacionadas ao comércio local, a agricultura, pesca ou até mesmo o caso de
inúmeras famílias, pessoas que nasceram, cresceram e vivem as margens do rio, e que tiram dele
sua sobrevivência que perderam seus lares e meio de subsistência. Diante disso, se veem
perdidos, sem ter noção do que fazer para sustentar suas famílias.
De forma geral, o discurso midiático expos as inúmeras necessidades dos atingidos pela
enchente, estes necessitavam de ajuda relacionada à alimentação, vestimentas, e moradia, pois,
boa parte de seus bens foram tomados pela água. Normalmente, a imprensa expõe as
necessidades da população, utilizando seu discurso como forma de manter seu conteúdo
interessante para assim, obter repercussão. Diante disso, acaba de certa forma cobrando
providências das autoridades.
O poder público, diante da intensidade do fenômeno, proferiu discurso no intuito de
tentar acalmar o povo e amenizar a situação das pessoas afetadas pela cheia. O decreto de
calamidade pública, assinado pelo prefeito de Porto Velho, pode ser interpretado como uma
forma de assumir que há uma situação-problema causada pela cheia e, consequentemente, de
“apaziguamento” da mesma. Os discursos produzidos pelas autoridades públicas no período da
enchente foram usados para demonstrar que o poder público estava atuante e prestando a
devida assistência aos afetados. No geral, os discursos proferidos eram tentativas de criar um
discurso de comum senso. Isso demonstra o papel que o sujeito discursivo exerce de acordo com
o seu lugar na sociedade, neste caso, como mantedor da ordem social em um período de grandes
dificuldades.
Conforme analisado anteriormente, os discursos fornecidos por representantes da uma
das usinas justificam que seus projetos se encontram amparados legalmente pela ANA (Agência
Nacional das Águas) e pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis), que preveem uma possível cheia histórica somente nos próximos 100 anos
e ressaltam que a atual cheia se da ao fato de precipitações pluviométricas na Bolívia e no sul do
Peru, onde se localiza a Bacia Hidrográfica que forma o rio Madeira. Citam também que os
discursos por parte dos que dizem que os reservatórios são motivos para contribuição do
alagamento, o Consórcio esclarece que as usinas do Complexo do Madeira não são de

reservatório, mas sim, a fio d’água. O comunicado contesta todas as declarações feitas pela
Energia Sustentável do Brasil (ESBR) e nega as intenções dessa concessionária. Portanto,
evidenciando a causa do fenômeno da cheia aos processos naturais.
Por fim, vale salientar a importância dos acontecimentos em decorrência da cheia do Rio
Madeira para diversas áreas do conhecimento devido às complexidades produzidas a partir da
situação social e das interpretações individuais dos sujeitos que, imbricados por suas ideologias,
crenças e condição social, produzem discursos distintos.
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RESUMO

Este artigo descreverá a metodologia de pesquisa
adotada para a confecção do Guia Prático de
Conversação para Condutores do PARNA Serra da
Capivara. O projeto foi financiado pela Pró-Reitoria de
extensão (PROEX) do Instituto Federal do Piauí (IFPI)
através do programa PIBEX (Subprograma de Bolsas
para Projetos de Extensão) e foi desenvolvido em

parceria com os condutores do parque, culminando na
publicação do guia que proporcionará aos condutores
realizarem a condução no Parque para turistas
estrangeiros ainda que não sejam fluentes em língua
inglesa.
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ABSTRACT
CONVERSATION GUIDE TO SERRA DA CAPIVARA NATIONAL PARK: A METHODOLOGICAL DESCRIPTION
This aricle describes the research methodology adopted
for the production of the Guia Prático de Conversação
para Condutores do PARNA Serra da Capivara (A
Practical Conversation Guide for Serra da Capivara
National Park Conductors). The projected received
financial support from the Pro-Rectory of Extension
(PROEX) of Piauí Federal Institute (IFPI), through PIBEX

(Scholarship Subprogramme for Extension Projects) and
has been developed with the Park’s conductors
partnership, publishing the conversation guide that will
help out non-English speaking conductors to guide
foreign tourists in English.
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GUIA DE CONVERSAÇÃO PARA O PARQUE NACIONAL SERRA DA CAPIVARA: UMA DESCRIÇÃO
METODOLÓGICA

1. INTRODUÇÃO

O Parque Nacional Serra da Capivara, localizado ao Sul do estado do Piauí, é encarado por
muitos moradores da vizinhança de São Raimundo Nonato como sendo um dos principais meios
de desenvolvimento econômico, atrelado à exploração do turismo de aventura. Agora que a
população se prepara para receber visitantes estrangeiros, tendo em vista a abertura do
aeroporto internacional local, tornam-se prementes projetos que visem a auxiliar o campo em
seu alargamento.
O grande número de sítios arqueológicos na área do parque é a principal atração turística
local. Lá, os visitantes se deparam com inúmeras pinturas rupestres com centenas e milhares de
anos. A riqueza e beleza da região foram amplamente reconhecidas pela UNESCO que declarou o
Parque Patrimônio da Humanidade.
Ademais, através dos milênios e séculos, as paredes de pedra, muito comuns nos acidentes
geográficos na localidade, foram ornadas com pinturas de diferentes grupos humanos com as
mais distintas características culturais, o que é refletido na infinidade de técnicas de pintura.
Segundo especialistas no assunto, há interessantíssimas similaridades entre as pinturas
encontradas na Serra da Capivara e outras existentes na França, Espanha e Austrália (MARTIN,
2008, p. 167); sem mencionar a rara beleza natural exibida pela vegetação de caatinga e pela
infinita diversidade de espécies animais (felinos, roedores, marsupiais, etc.). As exóticas
formações rochosas, nobres trabalhos das gigantescas mudanças climáticas através dos séculos,
também criaram um atração turística superlativa (BUCO, 2013, p.3).
Mas não é só, acrescente-se a isso a excelente infraestrutura para visitação, inclusive de
deficientes físicos, o que será mais do que suficiente para atrair tanto turistas nacionais quanto
internacionais. Dentre todas essas qualidades, entretanto, falta a capacidade da maioria dos
condutores do Parque de realizar o guiamento em língua inglesa. Movido por esta necessidade
regional nasceu o projeto Guia Prático para os Condutores do Parque Nacional Serra da Capivara.
O objetivo nunca foi de substituir o progresso que apenas um curso no idioma poderia produzir,
mas, antes, de garantir uma remediação imediata para o quadro, providenciando para os
condutores frases prontas na língua-alvo em um nível de precisão gramatical e semântico que
lhes exigiria anos para alcançar.
Após ter desenvolvido o projeto, o estágio subsequente foi o de submetê-lo à seleção do
PIBEX. O Programa de Bolsas para Projetos de Extensão fomentou os trabalhos com bolsas de R$
2.400,00 para o pesquisador, 03 (três) bolsas de R$ 1.200,00 cada para alunos do IFPI campus São
Raimundo Nonato, e mais uma bolsa no valor de R$ 1.000,00 para as despesas do projeto. Depois

de disputar com outros 240 (duzentos e quarenta) projetos oriundos de todo o estado do Piauí, o
presente trabalho foi aprovado em duodécimo lugar.
Passados os trabalhos preliminares, isto é, o recrutamento dos alunos bolsistas, que
ocorreu por meio de convite levando-se em consideração para fins de critérios, o desempenho na
disciplina de língua inglesa do curso técnico de Guia de Turismo, ofertado pelo IFPI, a pesquisa
teve início no mês de setembro de 2013 e se estendeu até princípios de abril de 2014. As páginas
seguintes descreverão os métodos adotados na pesquisa.
2. METODOLOGIA
A inteira pesquisa foi segregada em 04 (quatro) tarefas principais: Realizar pesquisa de
campo por meio de (1) Entrevistar a comunidade alvo; (2) realizar visitas técnicas ao Parque
Nacional Serra da Capivara, acompanhado de condutores locais; (3) percorrer a literatura
disponível através de pesquisa bibliográfica; e (4) realizar uma nova pesquisa de campo junto aos
condutores do Parque para testar a relevância dos resultados obtidos (MORESI, 2003, p.103).
2.1 PESQUISA COMUNITÁRIA
A tarefa inicial deste trabalho foi conduzida pelos alunos bolsistas, e que consistiu de
entrevistas com condutores voluntários, tomando por base o seguinte questionário:
Tabela 1 – Entrevista com Condutores
1. Qual o seu nome e há quanto tempo trabalha como condutor do Parque?

2. Em quantas trilhas e circuitos você geralmente divide o guiamento ao Parque? Quais são eles?
3. Quais são as trilhas mais populares?

4. Que informações você geralmente transmite para os turistas sobre cada trilha ou circuito?
4.1 Sobre o parquet em geral?

4.2 Sobre cada pintura rupestre que você apresenta?
4.3 Sobre cada sítio?

5. Quais são as perguntas que os turistas fazem mais frequentemente?

6. Quais são os animais e plantas mais comumente encontrados no Parque?

7. Que informações geográficas/climáticas você considera relevantes para os turistas?
8. Que informações você costuma dar sobre o Museu do Homem Americano?
9. Que outras informações você gostaria que o Guia contivesse?

Entre os 07 (sete) convidados, 05 (cinco) responderam à pesquisa. De todos dados providos
pelos condutores, os mais relevantes eram relacionados às perguntas frequentes. As entrevistas
foram realizadas de 1º de dezembro de 2013 a 12 de março de 2014.
As respostas dos condutores foram gravadas em áudio e após, transcritas em relatórios
entregues pelos bolsistas. Sem sequência, elas foram submetidas à triagem que comparou os
resultados de cada entrevista, levando à conclusão de que os entrevistados concordavam na
maioria dos dados. Depois deste passo, as informações foram separadas em frases e distribuídas
em 11 (onze) capítulos temáticos. As entrevistas levaram a confirmar a importância da inclusão
de vocabulários português-inglês-português de palavras gerais e de um vocabulário portuguêsinglês de animais e plantas endêmicos, cuja compilação será objeto de discussão do item 2.3.
2.2 VISITAS TÉCNICAS
A segunda tarefa desempenhada pelos bolsistas do projeto foi a de pesquisar mais a fundo
as informações passadas aos turistas por se colocarem no lugar deles. Isto envolvendo a
realização de visitas técnicas ao Parque acompanhadas de um condutor local. Como pontua
Storskdieck, visitas de campo estão entre as melhores formas de ampliar horizontes para o
pesquisador (2006, p. 21).
Acompanhados pelo condutor Nestor e pelo autor do projeto, os bolsistas se revezaram em
visitar os diversos sítios e trilhas. Gravando cada informação repassada pelo condutor, os
bolsistas produziram relatórios escritos.
Esta tarefa foi iniciada em abril de 2013 e durou até o começo de março de 2014. Esta
indubitavelmente está entre os métodos de pesquisa mais profícuos do projeto, logo depois da
pesquisa bibliográfica.
Após transcrever as gravações de áudio, a mesma catalogação aplicada à tarefa anterior
(entrevistas), ou seja, a separação e classificação dos dados em 11 (onze) capítulos temáticos e
frases reduzidas.
2.3 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
A pesquisa bibliográfica se mostrou também de valor incalculável para o projeto. Embora
não houvesse muita literatura disponível sobre o assunto – mais especificamente, algo
direcionado aos condutores do parque – o pouco que fora encontrado se revelou bastante rico.
As duas maiores fontes de pesquisa para esse projeto foram obras publicadas pela FUMDHAM
(Fundação Museu do Homem Americano).
Turismo Arqueológico na Região Parque Nacional Serra da Capivara (2013) de Elizabete
Buco é uma obra bilíngue que traz informações turísticas tanto em português como em inglês.
Esta foi uma das principais fontes de dados científicos, como datações e explicações teóricas.

Outra fonte de grande profusão foi Trilha Interpretativa Hombu (2001). A maior parte da
lista português-inglês de animais e plantas comumente encontrados no parque foi tirada de lá,
sendo subsequentemente organizada em vocabulário e traduzida para o idioma britânico.
2.4 PESQUISA PRAGMÁTICA
Depois de coletar, traduzir e reorganizar todos os dados necessários em frases simples e
curtas (em sua maioria uma linha) providenciou-se uma transcrição fonética baseada no IPA
(alfabeto fonético internacional), mas com simplificação de alguns símbolos. Para atestar que tal
transcrição seria mesmo útil para o púbico alvo, a tarefa seguinte foi levá-la para ser testada
pelos condutores do parque que responderam à pesquisa inicial.
O referido teste foi conduzido da seguinte forma: uma folha de papel contendo instruções
básicas da pronúncia inglesa bem como os símbolos fonéticos utilizados no Guia foi distribuída
para cada condutor. Após 03 (três) dias como prazo para realizar os testes. Posteriormente, os
bolsistas do projeto deram aos voluntários páginas originais do Guia e pedira que lessem em voz
alta ao passo que gravavam o áudio em seus smartphones. As gravações foram então enviadas
através da Internet a 03 (três) voluntários falantes nativos de inglês e a 03 (três) voluntários
falantes de inglês como língua estrangeira, com níveis variando entre C1 e C2, considerando o
European Proficiency Framework.
A seguir, as iniciais de cada voluntário e dados a seu respeito:
1. K.W. (Jamaica)
2. M.O. (EUA)
3. M.S. (EUA)
4. J. K. G. R. (Brasil – língua materna: Português)
5. S. L. (Cuba – língua materna: Espanhol)
6. M.H. (Alemanha – língua materna: Alemão)
Os voluntários que analisaram as gravações foram orientados atribuir à pronúncia dos
condutores escores assim distribuídos: A para bem compreensível; B para razoanvelmente
compreensível; e C para incompreensível.
Das 05 (cinco) faixas de áudio submetidas, 03 (três) receberam nota A e 02 (duas), B, em
média. Visto que nenhuma foi considerada incompreensível, nenhuma alteração foi julgada
necessária para a transcrição fonética.
Ademais, é digno de nota que os condutores também atribuíram escores à transcrição
fonética, nos seguintes moldes: A para muito prática; B para razoavelmente prática; e C para
complicado. Novamente, não houve qualquer nota C e, portanto, nenhuma alteração para a
transcrição fonética foi providenciada.

3. GERENCIAMENTO DOS DADOS
Conforme mencionado anteriormente, os dados obtidos através das entrevistas, visitas
técnicas e pesquisa bibliográfica foram catalogados e divididos em 11 (onze) capítulos temáticos,
como mostrado abaixo:
1. Circuito Angical
2. Circuito Baixão das Mulheres
3. Circuito Boqueirão da Pedra Furada
4. Circuito Chapada
5. Circuito Desfiladeiro
6. Circuito Jurubeba
7. Circuito Gongo
8. Circuito Sítio do Meio
9. Circuito Veredão
10. Trilha Energia
11. Trilha Interpretativa Hombu

Além dos dados coletados, tomou-se o cuidado de incluir conhecimentos diversos. O
primeiro capítulo, por exemplo, apresenta expressões gerais como cumprimentos, custos,
numerais, introduções, apresentações, etc.
Os nomes de animais e plantas endêmicos ou típicos do Parque, retirados da obra Hombu,
foram organizados em um pequeno vocabulário português-inglês.
4. PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
O último estágio do projeto foi publicar o livro e distribuí-lo. Seguindo as instruções da PróReitoria de Extensão, foi realizada uma consulta de preços, envolvendo 03 (três) cotações com
editoras distintas. Após a impressão dos exemplares, efetivou-se uma distribuição entre os
condutores que responderam à pesquisa, alguns exemplares foram doados à biblioteca do IFPI,
campus São Raimundo Nonato e outros para o ICMBio, FUMDHAM e biblioteca municipal.

5. CONCLUSÃO
Seria cedo demais para concluir resultados do uso do livro entre os condutores do Parque.
O tempo mostrará se eles o utilizarão, de fato. Está, também, ainda por se demonstrar com que
frequência o livro será utilizado, visto que o aumento da visitação por turistas estrangeiros
dependerá também de fatores oblíquos ao livro (a operacionalização do aeroporto internacional
Serra da Capivara é um exemplo disso).
Desta pesquisa, no entanto, depreende-se que o projeto foi capaz de atender às
necessidades e demandas apontadas pelo próprio público alvo. O número de sentenças
produzidas corresponde ao número de horas geralmente gastas em visitações; A transcrição
fonética é funcional em “duas vias”, pois ao tempo que possui regras simples é capaz de produzir
pronúncia compreensível tanto para nativos da língua (possuem facilidade natural para
compreensão), como para não nativos de diversas nacionalidades (não possuem facilidade
natural para compreensão oral); Os vocabulários apresentam tantos termos e verbetes gerais da
língua inglesa, tornando, assim, possível moldar o uso do livro de modo a criar novas
combinações de frases, como termos peculiares às características do Parque; finalmente, tudo
fora condensado de modo a manter preços para aquisição sempre baixos.
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RESUMO
Observa-se que, no Instituto Federal de Educação,
Ciências e Tecnologia do Tocantins, campus Araguaína,
existe uma enorme lacuna entre o que é necessário para
o ingresso dos discentes na universidade e o que lhes é
ofertado. O trabalho está sendo desenvolvido visando
introduzir aos alunos do Ensino Médio da instituição
citada, as técnicas e paradigmas da redação do
vestibular, por meio de encontros mensais,
preenchendo a lacuna existente no quadro da redação
do vestibular e possibilitando aos vestibulandos maior

segurança, já que a redação é a única exigência feita
legalmente ao concurso do vestibular, em todo o
território nacional, segundo a portaria MEC nº
2941/2001, que estabelece a obrigatoriedade da prova
de redação eliminatória e em geral de caráter
argumentativo.

PALAVRAS-CHAVE: lacuna, técnicas, paradigmas, redação do vestibular

DISRUPTION IN THE FORMATION OF GENRE WRITING TEST: interation producer and receiver
ABSTRACT
It is noted that in Federal Institute of Education, Science
and Technology of Tocantins, Araguaína, there is a large
blank between what is necessary to get into college and
what is offered. The work is being developed aiming to
introduce to students of institute, the techniques of
writing to enter into college, into once a month

KEY-WORDS: blanks, techniques, models, writing test.

appointments to fill the blanks coping with writing and
to make possible security, because the writing test is
one of requirement to enter in college, according to
Education Ministry, that establish the writing test as
obligatory.

RUPTURA NA FORMAÇÃO DO GÊNERO REDAÇÃO DO VESTIBULAR: interação produtor e
destinatário
INTRODUÇÃO
Este trabalho foi desenvolvido a partir de conceitos relacionados a gêneros textuais,
tendo como referência a definição proposta por Marcuschi (2008, p. 155)
são os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam
padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições
funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na
integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas.

As

produções de textos, em sala de aula, pautam-se na Teoria do Gêneros Textuais, pois
ao redigir um texto, o discente demonstra a capacidade adequada de garantir um
posicionamento no mundo social. Toda atividade discursiva, seja ela oral ou escrita, realiza-se por
meio dos gêneros textuais, o que evidencia toda sua multiplicidade. Assim, segundo Bazerman
(2005, p.106), “cada pessoa, através da comunicação por gêneros textuais, aprende mais sobre
suas possibilidades pessoais, desenvolve habilidades comunicativas e compreende melhor o
mundo com que está se comunicando”.
Os gêneros envolvidos no processo de interlocução tornam-se indispensáveis, uma vez
que a língua é entendida como aspecto social, histórico e cognitivo. Privilegia-se a natureza
funcional e interativa, e não o aspecto formal e estrutural da língua.
Assim, utilizamos as condições externas de produção dos textos, isso provoca um
abandono da noção de “tipo de texto” a favor da de gênero de texto e de tipo de discurso. Neste
caso “são os gêneros, como formas comunicativas, que serão postos em correspondência com as
unidades psicológicas que são as ações de linguagem” (BRONCKART, 1999, p.15).
Nessa perspectiva, encontra-se a redação do vestibular como um gênero textual, “que
atende a propósitos específicos de pelo menos duas partes: vestibulandos e banca avaliadora,
configurando uma situação de interlocução.” (PAVANI et al, 2006, p. 02). Essa Redação deve ser
considerada como um gênero, através do qual os vestibulandos (alunos do Ensino Médio
desejosos de entrarem na graduação) devem negociar significados com sua audiência-alvo no
contexto específico do concurso vestibular (PILAR, 2002, p. 161). Esse gênero textual representa
a função social de avaliar a competência do candidato no uso da linguagem numa determinada
situação de interação.
Flores et al (2003, p. 95) define redação do vestibular como um gênero híbrido, já que
nele (co)habitam diferentes perspectivas que se manifestam em sua plenitude concreta no
exercício da linguagem feita pelo sujeito em sua relação com o outro, numa reflexão de
alteridade, sendo inadmissível uma abordagem meramente linguístico-tipológica. Segundo o
autor, não podemos considerar um tipo como “puro”, pois há uma heterogeneidade de
sequências relacionadas para formar uma unidade significativa. Apenas uma abordagem na
perspectiva dos gêneros textuais pode tornar clara a constituição da Redação de Vestibular
enquanto uso discursivo da língua.

Concorda-se com a opinião de Gonçalves (2011, p. 33) ao ter linguagem sob o prisma
sociointeracionista e reconhecer o sujeito ativo em sua produção linguística. Contudo, a ação
deste sujeito é pautada numa capacidade linguístico-discursiva limitada, pois Geraldi (1993) já
relatava uma diferença entre escrever, na escola, ação correspondente à produção de texto, e
escrever para a escola, atividade associada à redação.
Nesse sentido, a “redação” poderia se identificar com um tipo de texto considerado
artificial, ao contrário da “produção de texto”, uma vez que nas atividades escolares não se
escreve para um interlocutor real (a não ser o professor na condição de avaliador), em uma
situação real de produção (a não ser a da sala de aula); acaba-se escrevendo basicamente para
mostrar que se sabe escrever, e, muito raramente, para dizer alguma coisa. (WILSON, 2012, p.
87).
A redação é hoje a única exigência feita legalmente ao concurso do vestibular, em todo o
território nacional, segundo a portaria MEC nº 2.941/2001, que estabelece a obrigatoriedade da
prova de redação eliminatória e em geral de caráter argumentativo.
A Redação do Vestibular representa, portanto, o fim de uma etapa para os alunos do
Ensino Médio, pois, ao ser adotada como processo de inserção dos discentes no Ensino Superior,
práticas pedagógicas passaram a emitir “fórmulas mágicas”, a “ensinar como fazer um ‘bom’
texto. Criaram o ‘macete’, a ‘forma’, regras para escrever bem para obter a aprovação. E a
emenda ficou pior que o soneto”. (CLAVER, 2006, p. 09).
De acordo com Caldeira (2006, p. 33) Como podemos ver, a Redação do Vestibular é um
tipo de texto que nasceu de uma necessidade social, cultural e política, e que, como qualquer
outro gênero, retrata o momento sócio-histórico da sociedade na qual ele se insere. Sendo um
dos instrumentos de avaliação do concurso em questão, transforma-se em ferramenta de
inclusão ou exclusão social.
Embora Schneuwly (2004, p. 23) relate que o gênero textual reflita uma ação que é
mediada por objetos específicos, socialmente elaborados, advindos de experiências das gerações
precedentes, através dos quais se transmitem e se alargam experiências possíveis, o processo de
produção da redação do vestibular traz as experiências para um modelo culturalmente copiado,
devido ao seu processo de seleção.
Dentro desse processo de ensino da redação do vestibular existe uma “ruptura”. O
problema é encontrado na interação social de seus interlocutores. Concorda-se com a visão de
que a linguagem deve ser estudada sócio-discursivamente, o que significa, no dizer de Gonçalves
(2011, p. 44) “não apenas tentar elaborar um modelo das condições de produção do texto e de
sua organização, mas, sobretudo, compreender as ações humanas e as interações sociais”. Existe
uma falha no processo de interação professor-aluno, pois os efeitos que o produtor (docente)
quer produzir no seu destinatário (discente) são diferentes dos efeitos que produz. O produto
dessa relação é um modelo de redação do vestibular limitado, estagnado.
Hoje, existem poucos profissionais que se encontram capacitados e motivados a
trabalharem com esse modelo social de redação do vestibular, é essa motivação é o que propõe
este projeto de extensão. Ressalta-se ainda, a utilização de uma ferramenta para os discentes o
site “Kerlly Herênio” (www.kerllyherenio.blogspot.com.br), completamente voltado para a
produção textual do vestibular, o qual já possui mais de 120 mil acessos.

MATERIAIS E MÉTODOS
• A Escolha da Metodologia
Este estudo tem um enfoque qualitativo-interpretativo. É uma pesquisa que descreve e
analisa a redação de vestibular enquanto gênero textual. As redações investigadas recorrerão à
noção de gênero textual, apoiando-se no Interacionismo Sócio-Discursivo, por meio dos estudos
de BRONCKART (1999); BAZERMAN (2005); GONÇALVES (2011); MARCUSCHI (2008) .
• Coleta de dados
Para esta pesquisa, analisamos dados que foram coletados no Instituto Federal do
Tocantins (IFTO), campus Araguaína. O corpus utilizado para a análise é composto de redações
escritas por alunos do Ensino Médio da referida instituição de ensino, que foram realizadas
durante encontros mensais de linguagens e códigos, com os mesmos critérios de avaliação para
redação utilizados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), do ano vigente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao longo de muitos anos de docência e correção de redações em vestibulares,
percebemos uma grande necessidade de investigação do processo de ensino da redação do
vestibular. A estrutura deste gênero tratou-se refletida como um jogo amalgamado de palavras,
um modelo pronto e reproduzido tecnicamente.
Observamos ainda que as instruções docentes tratavam-se de massificações do processo
de produção textual, demonstravam-se fórmulas únicas, e o uso desse gênero refletia apenas a
fixação dessas fórmulas, ao discente apenas cabia a reprodução, muitas vezes, de forma
inadequada.
De acordo com Cruz (2005, p. 76), o aluno é obrigado a escrever dentro de um paradigma
escolar, dirigido pela professora, que dita as ordens, como: “o texto deverá ser escrito na sala de
aula; valerá nota; deverá ser escrito na língua padrão; o número de parágrafos deve ser o mesmo
do texto original.”
Configura-se numa conduta metodológica extremamente técnica, o tradicionalismo ainda
permanece enraizado no trabalho pedagógico desses professores em sala de aula que são
conduzidos por um padrão exigido pelo vestibular.
A atitude de muitos docentes na área de produção textual, em especial ao modelo
repetitivo do texto dissertativo-argumentativo, era uníssona para a reprodução de um padrão
específico e exigido. Trazendo à tona dúvidas em relação ao “fazer textual”, Luna (2004, p. 11)
observa que há lacunas enormes no ensino-aprendizagem da formação do professor, ao qual é
possuidor de um conhecimento mínimo à prática que se propõe. Há, no dizer de Luna (idem), um
“hiato entre o dado e o cobrado” como o cumprimento simples de um conteúdo proposto.
Com a atenção voltada para um texto técnico, reproduziu-se, de maneira mecânica, as
partes do texto dissertativo-argumentativo. Conforme Caldeira (2006, p. 18) relata, o vestibular é
um teste decisivo para a carreira profissional do candidato, e, também, considerando que a
redação, principalmente em reconhecidas instituições de ensino, representa um grande
percentual da nota final do concurso, podendo, na maioria das vezes, ser decisiva para a
aprovação ou não do candidato. Pergunta-se, e os alunos do campus Araguaína, possuem essas
técnicas necessárias?
Assim, não é suficiente estudar o gênero redação em si mesmo, mas é preciso também
estudá-lo através do entendimento do funcionamento social e de sua relação com os
participantes, estando estes inseridos em uma cultura e suas respectivas instituições. Há a
necessidade urgente desses ensinamentos.
Por isso, a relação social que funciona no entrave “passar no vestibular”-“aprender
redação”, induz à quantidade de erros existentes nessas produções e a uma ruptura do
aprendizado do Gênero Redação do Vestibular.
A relevância social deste projeto de extensão justifica-se porque, segundo Bronckart
(1999), são as representações que o agente-produtor constrói tendo em vista seu lugar social, o
objetivo da interação em curso. Tal conteúdo varia em função da experiência e do conhecimento
adquiridos ao longo do tempo e que estão armazenados na memória. Mas e quando essas
memórias e experiências pautam-se em um paradigma culturalmente pressionado pelo entrave
de passar no vestibular?

A sala de aula é um lugar social, pois entende-se que “lugar social é a instituição social ou
o ambiente de interação onde o texto é produzido (mídia, academia, escola, etc.)” (GONÇALVES,
2011). Nesse espaço, há a interação professor-aluno, e a redação como avaliação formativa,
contudo, passa por uma moderação formativa ineficiente em que os interlocutores envolvidos se
comungam em um processo falho. Portanto, faz-se necessário um estudo aprofundado dessa
“ruptura” no estudo do modelo de redação do vestibular. Tal qual relata Athayde Júnior (2003,
p.1055)
as rígidas e bem definidas determinações dadas ao sujeito-redator, a
imagem que este faz da figura do interlocutor (o corretor ou a instituição
para a qual presta concurso), associadas ao fato de que da correção
dependerá seu futuro escolar, exercem sobre o candidato uma coerção
muito forte. De tal sorte que as redações produzidas sob estas condições
procurarão seguir fielmente as recomendações formais estipuladas para o
texto, ao mesmo tempo em que, guiado pela imagem que faz de seu
interlocutor, o redator procurará construir um texto "sob encomenda",
previsível, do tipo que imagina que o corretor considere deva ser escrito
sobre o tema. Este é um conjunto de características que, por assemelharse às condições de produção do gênero redação escolar, acaba por
condicionar a grande incidência de redações típicas, que seguem o
tradicional modelo apre(e)ndido durante o percurso escolar. Nele, a
redação parece constituir-se num dos lugares privilegiados do jogo
pedagógico, no qual, para ser bem sucedido, o aluno precisa assumir um
faz-de-conta, escondendo o seu dizer em uma produção que busca apenas
conformar-se às expectativas do interlocutor (na figura da autoridade do
professor).

Deve-se considerar a atividade da linguagem em funcionamento com os grupos humanos,
tal qual designa nossa corrente teórica, contudo, o que se observa no quadro de Ensino da
Redação para o Vestibular não é essa relação, mas uma lacuna existente no processo docentediscente, sendo necessária a análise das motivações existentes para a permanência dessa
“brecha”.

CONCLUSÃO
A introdução de técnicas e paradigmas aos estudantes do Instituto Federal do Tocantins,
campus Araguaína, parte da necessidade existente para que eles possam atender as exigências
feitas pela Instituição a qual querem ingressar em um curso superior, visando descrever e
analisar a redação de vestibular enquanto gênero textual. São muitos os recursos disponíveis
para a obtenção do êxito no processo de ensino da redação do vestibular. O site “Kerlly Herênio”
(www.kerllyherenio.blogspot.com.br), que já possui mais de 120 mil acessos, consiste em uma
porção de materiais que podem ser utilizados pelos vestibulandos e também os próprios
docentes.
Ao início da pesquisa, as redações analisadas explicitavam o objetivo de realizar apenas
uma demonstração do que o discente conhecia sobre “escrever uma redação”. No decorrer de
seis meses, aos quais foram realizados seis encontros de linguagens e códigos (focando não
apenas na redação do vestibular, como também no estudo gramatical da língua portuguesa e de
línguas estrangeiras), percebemos o interesse que os alunos possuem em qualificar suas
redações para o concurso do vestibular, participando voluntariamente destes encontros.
Os resultados são animadores. Os alunos que participaram ativamente das aulas,
demonstraram uma considerável melhora no desenvolver de suas produções, saindo do objetivo
anterior, de apenas mostrar que sabe escrever, para o objetivo real de uma redação, que é dizer
algo, expor um problema, posicionar-se sobre ele, argumentar e propor uma solução. Com isso,
percebe-se nestes discentes o entendimento de que deve haver, na redação, uma interação
professor-aluno, produtor e destinatário.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo relatar a experiência da
aplicação de um projeto social aplicado na Escola de
Ensino Fundamental Obi Viana Diniz, que teve como
finalidade a conclusão da disciplina de projeto social do
curso de licenciatura em matemática do Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará. O
projeto em questão tinha como objetivo levar a cultura
de língua espanhola a contextos de difícil acesso, como
as escolas de bairros da periferia do município de Cedro.
Pretende-se despertar o interesse do aluno pelo
ensino/aprendizagem da língua espanhola, através de
aulas lúdicas, estimulando o diálogo, expondo aspectos

variados sobre a língua como cultura, gramática e
fonética. Ao final da experiência de aplicação dos
referidos métodos, pôde-se observar nos alunos uma
acentuada absorção dos conteúdos programados,
levando-os a uma maior interação, participação e
compreensão da língua espanhola, tornando-os agentes
ativos e construtores de um saber, relacionando
aspectos culturais e sociais, a fatos do dia a dia, e
incentivando-os a futuramente a estudar uma língua
estrangeira. Conclui-se assim que o ensino de língua
estrangeira é de uma importância significativa na vida e
desenvolvimento de cada indivíduo.

PALAVRAS-CHAVE: Espanhol, inclusão, cultura, oficinas.

ABSTRACT

SPANISH LANGUAGE IN A CONTEXT OF INCLUSION IN SOCIETY

This article aims at describing the implementation of a
social project implemented in Elementary School Obi
Diniz Viana , which was aimed at the conclusion of the
discipline of social design degree course in mathematics
from the Federal Institute of Science and Technology
Education Ceará . Its main aim was to bring the Spanish
culture of the language contexts difficult to access, such
as schools of neighborhoods on the outskirts of the city
of Cedar. This provision is intended to pique student
interest in the teaching / learning spanish language
through fun lessons, stimulating dialogue, exposing
various aspects of language as culture, grammar and
KEY-WORDS: Spanish, inclusion, culture, workshops.

phonetics. At the end of the experimental application of
these methods, it could be observed in students a strong
absorption of the programmed contents , leading them
to more interaction , participation and understanding of
the Spanish language , making them active agents and
builders of knowledge , relating cultural and social
aspects , the facts of everyday life , and encouraging
them to future studying a foreign language . It follows
therefore that the teaching of a foreign language is of
great importance for the life and development of each
individual.

A LÍNGUA ESPANHOLA EM UM CONTEXTO DE INCLUSÃO NA SOCIEDADE
INTRODUÇÃO
No curso de Licenciatura em Matemática somos instigados a ir além das fronteiras do
mero tecnicismo e estar presentes nos mais diversos aspectos de nossa cultura. É com essa visão
social e cultural que surgiu no Instituto Federal do Ceará campus de Cedro, um curso de extensão
voltado para aquisição da língua espanhola como segunda língua. Orienta-nos Freire:
“A pedagogia tem de ser forjada com ele (o oprimido) e não para ele, enquanto homens
ou povos, na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da
opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu
engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e
refará”. (FREIRE, 2005, p.34)

É com essa visão que ressalta a liberdade pedagógica do ato de aprender uma língua
estrangeira, que nos voltamos para o mundo globalizado e somos exitados a um comportamento
cosmopolita. Um dos fatores de evidência dessa verdade é a crescente necessidade de
aprendizagem de outros idiomas, como meio de socialização com o mundo que nos cerca. Nesse
contexto a língua espanhola é uma das mais importantes do mundo, o que nos leva a aprender a
comunicarmos com ela.
Lopes e Alcântara Gil (2009) afirmam que ainda que a proposta de inclusão escolar
represente uma expressão de direitos humanos daqueles historicamente excluídos e dessa forma
signifique um avanço da sociedade, o processo de incluir depende da formação das pessoas,
tarefa fundamental da família e da escola. Para Callonere ( 2002) a transformação dos valores na
formação das pessoas reconhecendo os direitos de cidadania de todos em sociedade é necessária
entre outros aspectos para a viabilização de uma política de cooperação entre os profissionais da
escola e os familiares dos alunos incluídos, considerado um fator primordial para a efetivação da
inclusão escolar com qualidade funcional.
Este projeto visa democratizar o acesso ensino da língua espanhola principalmente em
comunidades carentes, aproximando a comunidade acadêmica da comunidade em geral.
Compreendemos que o estudo de língua estrangeira contribui não somente para que os alunos
obtenham o saber de mais um idioma, mas também o conhecimento dos aspectos culturais,
políticos e econômicos que caracterizam os respectivos povos. O estudo de uma língua
estrangeira pode contribuir para o desenvolvimento humano pois está relacionado não só ao
conhecimento de mundo como o das práticas sociais.
Segundo o Instituto Cervantes, em seu informe anuário de 2012, existem cerca de 500
milhões de falantes em todo o mundo, “a língua espanhola é hoje, depois do chinês, a segunda
língua do mundo por número de usuários. É o segundo idioma de comunicação internacional,
atrás do inglês. Dentro de três ou quatro gerações, 10% da população mundial entender-se-á em
espanhol. A América Latina será a região do mundo com maior número de pessoas que utilizam o

espanhol como língua principal, com quase 400 milhões de pessoas”. Se levarmos em conta os
países que nos rodeiam, e tem a língua cervantina como seu idioma materno, verifica-se o
quanto é importante para o crescimento intelectual e profissional.
Já em seu informe anuário de 2013, o mesmo instituto nos aponta para um crescimento
significativo do idioma estudado no mundo, como mostra o gráfico a seguir:
Gráfico 1. Idiomas mais estudados como língua estrangeira

Inglês (69%)
Francês (7%)
Espanhol (6%)
Alemão (5%)
Italiano (2%)
Chinês mandarin (2%)
Restante (9%)

Fonte: Primer Informe Bertliz sobre el estudio del español en el mundo, 2005.

Entre as línguas estrangeiras estudadas em nosso país, a procura pela Língua Espanhola
vem crescendo muito nos últimos anos. A cada dia necessitamos ainda mais familiarizar-nos com
o uso desse idioma, uma vez que estamos rodeados de países hispano falantes. Ao mesmo
tempo em que é imprescindível acelerar o processo de aprendizagem, é muito difícil à formação
e manutenção de centros de línguas nas redes oficiais, tornando cada vez mais distante o acesso
de uma grande massa da população menos favorecida.
MATERIAIS E MÉTODOS
Segundo o MEC, em Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), “Todos
sabemos da necessidade de reflexões, de atualizações a respeito dos pensamentos sociais,
educacionais e culturais na área do ensino. Mas também sabemos o quanto é difícil mudar
atitudes em nós mesmos, como pessoas, e nas instituições que construímos ou ajudamos a
preservar. Muitos de nós projetamos uma escola melhor, um ensino mais satisfatório, uma
educação mais condizente.”
O Brasil tornou-se, em verdade, um amplo campo de manifestações multilinguísticas,
reclamando estudos sistematizados através dos vários ramos da Linguística. Vale lembrar aqui o

apelo contido no artigo de Aryon Rodrigues (1966), em que ressalta o estudo científico das
línguas indígenas como prioridade da Linguística no Brasil e nos questiona se é lícito falar em
responsabilidade de uma comunidade com respeito à investigação científica na região em que
vive essa comunidade, então os linguistas brasileiros têm aí uma responsabilidade enorme, que é
não deixar que se percam para sempre cento e tantos documentos sobre a linguagem humana.
De acordo com Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) A aprendizagem de uma Língua
Estrangeira possibilita o aumento a auto percepção do aluno como ser humano e cidadão. Dessa
forma, o processo de aprendizagem de uma nova língua se refere a ensinar e aprender
percepções de mundo e maneiras de construir sentidos, independentemente do grau de
proficiência atingido. Assim, acredita-se que identidades são construídas e que os alunos podem
desenvolver uma consciência crítica com relação à função das línguas em nossa sociedade.
A metodologia para desenvolvimento do trabalho aconteceu de diversas maneiras, como
exercícios lúdicos com palavras cruzadas, enigmas, caça-palavras e jogos diversos como o jogo da
velha, de mímica, da caixa surpresa, atividades em grupos pequenos e grandes. Jean Piaget
(1976) cita em diversas de suas obras fatos e experiências lúdicas aplicadas com crianças e deixa
transparecer claramente seu entusiasmo por esse processo. Assim sendo, os benefícios desta
possibilidade evolutiva ressaltam a capacidade de interagir com objetos que podem não estar ao
alcance da percepção direta, mas que são representados pelo pensamento.

Figura 1 – Alunos da EEF Obi Viana Diniz desenvolvendo atividades de espanhol
DADOS E ESTATÍSTICAS
De acordo com os dados coletados e apresentados a seguir, verificamos que estudantes
que participam de programas que os direciona a conhecer novas culturas desenvolvem seu senso
crítico e abrem os olhos para um mundo mais abrangente, sendo capaz de enxergar novos

horizontes, são também instigados a desejar uma formação mais ampla e romper com
paradigmas sociais e econômicos.
Tabela 1 – Dados sobre o trabalho feito com os alunos do 8º e do 9º ano do ensino fundamental,
da Escola de Ensino Fundamental Obi Viana Diniz.
Turmas

Numero de
alunos

Assimilação dos
conteúdos (%)

Querem aprender uma
nova língua

8º ano

27

80

20

9º ano

25

90

21

Total

52

-

41

Fonte: Pesquisa realizada durante o tempo de execução do projeto

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término desse trabalho verificou-se que o objetivo inicial foi cumprido e que os
estudantes com uma carência social maior também tem condições de aprender outro idioma
com muita facilidade e desenvoltura. Ao deparar-se com crianças empenhadas em desenvolver
uma habilidade nova em sua formação acadêmica, fica claro que é urgente que a língua
espanhola seja incorporada no currículo desde o ensino fundamental em todas as escolas de
ensino publico, fazendo assim com que se tenha um maior horizonte do futuro.
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RESUMO
Este projeto inscreveu-se na perspectiva da Dialetologia
Pluridimensional e objetivou identificar, registrar e
caracterizar palavras e expressões típicas do falar
labrense, observando seu nível de preservação nesta
comunidade linguística. Por se tratar de um trabalho
que envolve a variação, a metodologia, de caráter
qualitativo, apoiou-se também nos preceitos da
Sociolinguística
Variacionista,
sobre
as
quais
primeiramente
realizou-se
profunda
pesquisa
bibliográfica. Em seguida, foi realizado um levantamento
das formas lexicais que podiam estar em extinção ou
perdendo
significado
na
comunidade,
sendo

selecionadas 30 delas para este estudo. Logo após,
realizou-se uma pesquisa de campo com falantes
nascidos e criados na zona urbana do município. A
pesquisa contou com um número de 60 informantes, 20
em cada uma das três faixas etárias – 15 a 35 anos, 36 a
55 anos e 56 anos em diante, a fim de que se pudesse
controlar o fator diageracional na análise dos resultados.
Os dados foram, então, transcritos, analisados e
tabulados. Após a análise de tempo aparente, bem
como do significado esperado, foi possível estabelecer
quais significados estão preservados na comunidade de
fala pesquisada e quais não estão.

PALAVRAS-CHAVE: Dialetologia Pluridimensional, Variação Linguística, Preservação vocabular.

PRESERVATION OF LEXICAL FORMS IN THE VOCABULARY OF URBAN LÁBREA
ABSTRACT
This project enrolled in perspective Pluridimensional
Dialetology aimed at identifying, registering and
characterize words and expressions typical of labrense
speak, watching their level of linguistic preservation in
this community. Because it is a job that involves change,
methodology, qualitative, also relied on the principles of
Variationist Sociolinguistics on which first took place
deep literature. Then, a survey of lexical forms that
could be endangered or lost its meaning in the
community was conducted, 30 of them were selected

for this study. Soon after, there was a field research with
speakers born and raised in the urban area. The survey
had a number of 60 informants, 20 in each of three age
groups - 15 to 35 years old, 36-55 years and 56 years on,
so that it could control diageracional factor in the
analysis of results. The data were then printed, analyzed
and tabulated. After the analysis of apparent time, and
the expected significance, it was possible to establish
which meanings are preserved in the speech community
researched and which are not.

KEY-WORDS: Linguistic Geography, Change, Preservation vocabulary.

PRESERVAÇÃO DE FORMAS LEXICAIS NO VOCABULÁRIO DA ZONA URBANA DE LÁBREA
INTRODUÇÃO
Os estudos dialetais têm contribuído significativamente para a caracterização do
português brasileiro, registrando e analisando os seus diversos falares. No entanto, apesar do
avanço das pesquisas sobre as variantes populares do português do Brasil, a Geografia Linguística
ou Geolinguística tem sido mais produtiva em outras partes do mundo, pois, pela imensa área
territorial brasileira e por questões diversas, poucos são os que se dedicam à elaboração de atlas
linguísticos ou a estudos dialetais de modo geral.
A Geolinguística é um método da Dialetologia que até hoje se mostra eficaz para o
conhecimento das variantes populares de uma língua. No que se refere à Dialetologia, Silva Neto
(1957) afirma que compreende um campo mais vasto, o da Etnografia, ciência que se ocupa da
cultura de um povo.
Por sua vez, a Sociolinguística ou Teoria Variacionista é, segundo Tarallo (2003), um
modelo teórico-metodológico que busca analisar e sistematizar variantes linguísticas usadas por
uma mesma comunidade de fala. O modelo nasce em oposição a uma linguística estrutural, a
qual desde os seus primórdios eliminou de seu campo tudo o que existe de social da língua,
considerando-a um fato social.
Os limites de uma e outra disciplina não são ponto pacífico entre os linguistas, no
entanto para este trabalho usa-se o termo Dialetologia Pluridimensional que abrange o campo de
ambas e é a tendência atual no estudo da variação linguística.
O Amazonas ainda não tem todos os seus falares caracterizados, uma vez que são
raros estudos dessa natureza nesse Estado. Na cidade de Lábrea, tem-se o registro de dois
estudos: o Atlas Linguístico do Amazonas – ALAM (Cruz, 2004), que tem como um de seus nove
pontos de inquérito esse município, e a dissertação de Maia (2012), na qual Lábrea ocupa um
lugar entre as três localidades estudadas na Microrregião do Purus.
Dentre as variações que mais caracterizam um dialeto se encontra a variação lexical
talvez por ser mais perceptível ou até mesmo curiosa. Não raro nos deparamos com situações
nas quais um indivíduo não compreende outro falante de um dialeto diferente por não conseguir
nem mesmo inferir o significado de alguns vocábulos ou expressões pertencentes a esse dialeto.
Isso, longe de ser um empecilho, é uma manifestação da riqueza da língua portuguesa que deve
ser registrada, uma vez que a língua está sempre mudando. Nesse sentido, um estudo lexical no
município de Lábrea torna-se importante, pois poderá registrar os vocábulos típicos da região,
observando o que já vem se extinguindo, o que se está preservando, o que vem mudando de
sentido e as novas entradas do léxico.
Este projeto objetivou identificar, registrar e caracterizar palavras e expressões típicas
do falar labrense, observando seu nível de preservação nesta comunidade linguística.
Dessa forma, essa pesquisa poderá concorrer para o conhecimento das
particularidades do falar amazonense, e especialmente do labrense, uma vez que essa é uma
região tão parcamente explorada do ponto de vista linguístico, bem como para a compreensão
da língua portuguesa como organismo vivo e diversificado, porém sistematicamente organizado,
oferecendo a quem interessar subsídios para um ensino aprendizagem que considere as
variedades dialetais do país.

MÉTODO OU FORMALISMO
Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa e utiliza o método da Geolinguística
com apoio da Sociolinguística para a sistematização dos dados.
A fim de alcançar os nossos objetivos, inicialmente fizemos um estudo bibliográfico
sobre as teorias que embasam o projeto. Em seguida, fizemos o levantamento das formas
lexicais que possam estar em extinção ou em processo de mudança de significado. Selecionamos
30 formas lexicais, considerando o nível desta pesquisa, essas são: acesa, arear, barraca, boia,
bolear, bulinar, braguilha (barguilha), calibre, cambota, cartilha, cegueta, cesto, charão, chincada,
corpete, cortinado, eletrola, extrato, derradeiro, gabola, gamela, gravador, fuxicar, lombrado,
merenda,mufino, passamento, pecinha, petisqueira e tramela. Depois fizemos a pesquisa nos
dicionários para vermos quais formas lexicais eram dicionarizadas e quais não constavam
significado nos dicionários.
Logo após, realizamos a pesquisa de campo com informantes naturais e residentes na
zona urbana do município, com as seguintes perguntas para cada forma lexical: “Você conhece
essa palavra?”, “O que ela significa?”, “Você conhece outro significado para ela?”. Os
informantes foram distribuídos em três faixas etárias: 15 a 35 anos, 36 a 55 anos e 56 anos em
diante, abrangendo, por conseguinte, o fator diatópico e diageracional da variação.
Foram entrevistados 60 informantes, sendo 20 em cada faixa etária.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir do levantamento das formas lexicais, foi realizada uma pesquisa em
dicionários para saber se estas são dicionarizadas, e chegamos à conclusão de que três das
formas lexicais não contém significado no dicionário (ver tabela 1).
Tabela 1 – Palavras dicionarizadas e palavras que não dicionarizadas.

Palavras Dicionarizadas
Acesa(o), arear, barraca, boia, bolear, braguilha,
calibre, cambota, cartilha, cegueta, cesto, charão,
chincada, corpete, cortinados, eletrola, extrato,
derradeiro, gabola, gamela, gravador, fuxicar, lombrado
(lombrar), merenda, passamento, petisqueira, tramela.

Palavras Não Dicionarizadas
bulinar, mufino, pecinha.

Antes da entrevista com os moradores, com vista a comparar o significado
encontrado nos dicionários e o significado atribuído pelos moradores da comunidade de fala
estudada, adotou-se a denominação “significado esperado”, a qual correspondia o significado
hipotético que se esperava que fosse atribuído pelos moradores. Ao fim das entrevistas foi
possível confirmar esse significado.
Para a elaboração da tabela, consideramos o dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa, uma vez que esse possui todas as entradas lexicais encontradas, no entanto também
foram pesquisadas as entradas dos dicionários Global Escolar (Silveira Bueno, 2009) e Aurélio
Escolar (Ferreira, 2001).

Formas
lexicais

Tabela 2 – Significados das formas lexicais.

Significados esperados

Significados no dicionário
Houaiss

Acesa

Pessoa que esta muito
ansiosa
em
assuntos
sexuais.

Que se acendeu.

Arear

Limpar panelas de alumínio
com areia ou esponja de
aço.
Moradia/ casa

Adj. 1. Que se acendeu, que tem
chama; inflamado, acendido. 2.
Que arde, que ilumina. 3. Que
ficou
rubro;
afogueado,
enrubescido, corado. 4. Que se
inflamou, excitado, inquieto.
v.t.d. 1. Cobrir com areia. 2.
Limpar ou polir, esfregando com
areia ou algo similar. 3. Escovar.
s.f. 1. Abrigo portátil para
acampamento. 2. Tenda de fácil
remoção. 3. Guarda-sol.
s.f. 1. Objeto que flutua na água e
serve para sinalizar algo ou auxilia
a flutuação de outros corpos. 2.
Pop. Comida.
s.f. 1. Abertura na parte dianteira
das calças, cueca etc.
(a palavra encontrada entre
parênteses não possui significado,
configura-se
como
variação
lingüística na comunidade).
Vtd. 1. Dar a configuração de bola
a...
Não possui significado.
s.m. 1. Diâmetro da parte interior
de um cilindro. 2. Diâmetro
interno de uma peça de artilharia.
s.f. 1. Armação arqueada, de
madeira, que serve de molde e de
suporte para a construção de
arcos e abóbadas; címbrio,
gambota. 2. Cambalhota
s.f. 1. Livro que ensina a ler. 2. P.
ext. livro que contém os
fundamentos básicas sobre um
assunto.
Diminutivo de cego

Medida de uma arma.

Barraca
Boia

Braguilha
(barguilha)

Bolear
Bulinar
Calibre
Cambota

Comida ou objeto que
flutua usado para prender
redes de pesca, sinalizar ou
fazer flutuar um corpo.
Abertura na parte dianteira
das calças e bermudas;
zíper.

Arredondamento
de
pontas.
Tocar em alguém com
intenções sexuais.
Medida de peso em seres
vivos “esse menino está
com um calibre baixo”.
Pessoa com deficiência em
uma das pernas. Coxo.

Cartilha

Livro de alfabetização

Cegueta

Menina atrevida

Cesto

Mania, vício

Charão

Bandeja

s.m. conjunto de fitas de couro
cru guarnecidas com pelotas de
chumbo que envolvia as mãos dos
pugilistas; manopla.
s.m. 1. Verniz de laca, negro ou
vermelho, us. No revestimento de
madeira, papelão, couro etc. 2.
Objeto de madeira revestido com

Significado atribuído

Limpar
esponja.

panelas

com

Casa pequena e simples
Objeto flutuante.

Zíper

Arredondar
Ação de bullying

Deficiência na perna.

Livro escolar (didático)

Pessoa com
visuais
Mania, vício

problemas

Bandeja/ travessa

Chincada

Indireta no modo de falar
sobre alguém

Corpete

Sutiã

Cortinado

Eletrola

Mosquiteiro, armação de
tecido que protege cama,
rede
ou
berço
dos
mosquitos
Rádio, gravador

Gabola

Esnobe

Extrato

perfume

Derradeiro

Último

Gamela

Vasilha de madeira

Gravador

Aparelho de som

Fuxicar

Fazer mexericos, intrigas,
fofocas

Lombrado
(lombrar)

Bêbado

Merenda

Lanche

Mufino
Passamento

Fraco
Desmaio

Pecinha

Biquíni (maiô de duas peças
de tamanho reduzido, que
cobrem o busto e a parte
inferior do tronco)

esse verniz.
s.f. 1. Indireta ou censura
disfarçada.
2.
Observação
grosseira.
s.m. 1. Blusa justa e até a cintura.
2. Sutiã.
s.m. armação de filó que envolve
cama ou berço.
s.f. vitrola (aparelho composto de
toca-discos, amplificador e altofalante, combinados em uma só
unidade; pessoa que fala muito)
s.m. 1. Que ou quem se gaba a si
mesmo, dos próprios feitos;
fanfarrão, gabarolas.
s.m. 1. Coisa extraída de outra. 2.
Trecho tirado de um texto. 3.
QUIM solução que contêm os
principais constituintes de uma
matéria complexa.
Adj. 1. Que não é sucedido por
nenhum outro de seu gênero. 2.
Final; ultimo.
s.f. 1. Vasilha de madeira ou barro
com diversos usos. 2. Pequena
corça.
s.m. 1. Aparelho de gravação e
reprodução sonora. 2. Artista que
faz gravura. 3. Que grava.
v.t.d.i. 1. Mexer intencionalmente
em ( algo ), geralmente causando
desordem; remexer. 2. Fazer
intriga, futricar, fofocar. t.d. 3.
Tocar em; bulir, mexer. 4.
Costurar com pontos largos
largos; alinhavar.
s.m. qualquer efeito produzido
pelo
uso
de
drogas,
especialmente
de
maconha
(regionalismo)
s.f. 1. Refeição ligeira entre o
almoço e o jantar; lanche escolar.
Não possui significado.
S.m.
morte,
falecimento,
desmaio.
Não possui significado.

Xingamento/ ofensa
Sutiã
Mosquiteiro

Tocador de disco

Esnobe
Perfume

Ultimo
Vasilha de madeira ou
barro
Rádio
Fofocar,
alheia

falar

Bêbado

Lanche
Pessoa magra
Desmaio
Biquíni

da

vida

Petisqueira

Móvel
para
guardar
mantimentos com portas
teladas; armário

Tramela

Peça de madeira usada para
fechar portas.

s.f. 1. Petisco. 2. Estabelecimento
comercial que serve refeições;
restaurante. 3. Guarda-comida
(móvel onde se guardam comidas,
especialmente
armário
com
portas providas de tela metálica
fina (para facilitar a aeração dos
guardados))
s.f. peça que gira presa a um
prego, us. Para fechar porta,
porteira etc

Armário

Fechadura de madeira

Após a análise de tempo aparente, ou seja, a análise nas faixas etárias, bem como o
significado esperado, foi possível estabelecer quais significados estão preservados na
comunidade de fala pesquisada e quais não estão. Os significados que estão preservados são:
bóia, barguilha (braguilha), corpete, cortinado, gabola, extrato, derradeiro, fuxicar, lombrado,
merenda, pecinha, tramela e cambota. Para analisamos o nível de preservação levou-se em
consideração o percentual correspondente a primeira faixa etária equivalente a 50% + 1 para os
que estão preservados. Abaixo disso o significado está classificado como não preservado,
conforme se observa nas tabelas 3 e 4.
Formas lexicais
Boia (objeto flutuante)
Barguilha (braguilha)
Corpete
Cortinado
Gabola
Extrato
Derradeiro
Fuxicar
Lombrado
Merenda
Pecinha
Tramela
Cambota

Tabela 3 – Significados preservados
1ª faixa etária
70%
95%
70%
55%
85%
60%
80%
100%
60%
100%
90%
55%
80%

2ª faixa etária
75%
95%
80%
75%
85%
90%
60%
100%
90%
100%
75%
90%
90%

3ª faixa etária
55%
85%
100%
60%
100%
95%
60%
100%
85%
100%
75%
85%
75%

Total
66,5%
91,5%
83,3%
63,3%
90%
81,6%
66,6%
100%
78,3%
100%
78,3%
76,6%
81,5%

Analisando a tabela podemos observar que em todas as faixas etárias se conhece os
significados esperados das formas lexicais pesquisadas e na primeira faixa etária os índices
ultrapassam 50%.
Para a forma lexical barguilha (braguilha) esperávamos o significado de “abertura na
parte dianteira das calças e bermudas; zíper”. Essa forma esta preservada, pois os índices
demonstram que 95% na primeira faixa etária conheciam o significado para essa palavra, como
podemos observar na figura 1.

Figura 1 - Gráfico exemplificando forma lexical preservada braguilha.
Embora seja frequente o uso da forma “zíper”, os jovens mantêm o uso de
“braguilha” que sempre ouviram dos falantes mais velhos (pais, avós) e o fato de não atribuírem
a essa segunda forma outro significado, bem como o fato de o zíper geralmente ser interpretado
como parte da braguilha, geram a preservação da forma.
O exemplo de forma lexical preservada citado acima explica a preservação da maioria
das outras formas, pois os significados das formas ainda se encontram preservados por motivo:
da escolaridade, do uso desses significados no cotidiano dos moradores da comunidade e pela
convivência entre os moradores de diferentes idades.
Agora iremos analisar os significados que não estão preservados, esses são: acesa,
arear, barraca, bolear, bulinar, calibre, cartilha, cegueta, cesto, charão, chincada, eletrola,
gamela, petisqueira, mufino, passamento e gravador.
Formas lexicais
Boia (comida)
Acesa
Arear
Barraca
Bolear
Bulinar
Calibre
Cartilha
Cegueta
Cesto
Charão
Chincada
Eletrola
Gamela
Petisqueira
Mufino
Passamento
Gravador

Tabela 4 – Significados não preservados

1ª faixa etária
20%
15%
25%
10%
0%
0%
15%
10%
10%
25%
50%
25%
15%
25%
40%
5%
30%
50%

2ª faixa etária
10%
15%
35%
70%
35%
0%
45%
10%
15%
65%
85%
30%
75%
80%
85%
75%
80%
45%

3ª faixa etária
15%
20%
45%
70%
40%
0%
35%
15%
10%
55%
85%
40%
80%
90%
80%
75%
80%
55%

Total
15%
16,5%
35%
50%
25%
0%
31,5%
11,5%
11,5%
48,5%
73,5%
31,5%
56,6%
65%
68,3%
51,6%
63,3%
50%

Analisando a tabela podemos observar que poucos informantes pertencentes à
primeira faixa etária conhecem os significados das formas citadas acima, em consideração ao
significado esperado. Todos os percentuais na primeira faixa etária estão abaixo ou igual a 50%.

Para a forma lexical mufino esperávamos o significado de “pessoa magra”. Na
primeira faixa etária apenas 5% conheciam o significado esperado e a maioria afirmara não
conhecer sequer a palavra. Na segunda e terceira, por sua vez, 75% conheciam, conforme é
possível observar na figura 2.

Figura 2 - Gráfico exemplificando forma lexical não preservada.
A resposta para esse resultado pode estar no nível de escolaridade dos informantes
da primeira faixa etária, uma vez que essa forma não consta no dicionário. Essa forma lexical é
mais utilizada entre os informantes da terceira faixa etária como é possível observar na figura
acima.
O exemplo de forma lexical não preservada citado acima explica a não preservação da
maioria das outras formas. Os principais motivos para que essas formas não estejam mais
preservadas são: o nível de escolaridade maior entre os informantes da primeira faixa etária e o
fato de que algumas formas são mais utilizadas na zona rural do município, onde muitos dos
informantes da segunda e da terceira faixas etárias quando jovens moravam antes de se
mudarem para a zona urbana do município.
Após à analise dos significados preservados e dos que não estão preservados, foi
possível ainda analisar dentre os significados não preservados, quais possuem o significado igual
ao do dicionário, quais não são conhecidos e quais estão mudando de significado.
Tabela 5 – Correspondências entre significados das formas não preservadas

Formas lexicais

Significados
mais
conhecido
entre
os
informantes

Correspondência
com o dicionário

Acesa
Arear
Barraca

Que se acendeu
Não conheciam
Moradia
simples
pequena

Sim
Não

Boliar
Bulinar

Não conheciam
Ação de bullying

Calibre
Cartilha
Cegueta

Medidas de armas
Livro escolar (didático)
Pessoa com problemas
visuais

e

Não
significado.
Sim
Não
Sim

possui

Ocorreu
mudança
de
significado com o
dicionário
Não
Sim

Ocorreu mudança
de significado com o
significado esperado

-

Sim

Não
Sim
Não

Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Cesto
Charão
Chincada
Eletrola
Gamela
Petisqueira
Mufino
Passamento
Gravador

Não conheciam
50% Não conhecia/ 50%
bandeja
Xingamento/ ofensa
Não conheciam
Não conheciam
Não conheciam
Não conheciam
Não conheciam
Aparelho usado para
gravar

Não

Sim

Não

Não
Sim

Sim
Não

Sim
Sim

Analisando a tabela podemos observar que os significados das formas lexicais acesa,
calibre, cegueta e gravador correspondem ao significado do dicionário e diferenciam do
significado esperado. Já as formas lexicais barraca, cartilha, charão e chincada possuem
significados diferentes do significado do dicionário e com exceção da forma charão, as outras
também diferem do significado esperado. Como por exemplo, barraca, sobre a qual esperávamos
o significado de “moradia ou casa”, porém o significado mais atribuído pelos informantes foi de
“casa simples e pequena”. Nesse caso, podemos observar que ocorreu uma mudança entre os
significados. Agora, fazendo uma comparação entre o significado atribuído pelos informantes e o
significado do dicionário, veremos que também houve uma mudança de significado já que no
dicionário essa palavra possui os significados de “abrigo portátil para acampamento”, “tenda de
fácil remoção” e “guarda-sol”.
Também detectou-se formas lexicais que os informantes da primeira faixa etária não
conheciam, tais como: arear, bolear, cesto, eletrola, gamela, petisqueira, mufino e passamento. A
forma lexical cesto, por exemplo, só era conhecida por 25% dos jovens, enquanto 75% nunca
ouviram falar da palavra.
Durante a pesquisa na zona estudada do município, ocorreu um caso especial:
bulinar., Essa forma lexical não dicionarizada, sobre a qual estávamos esperando o significado de
“tocar em alguém com intenções sexuais”, perdeu totalmente o significado, pois este não fora
pronunciado por nenhum informante nas três faixas etárias. Ao final da pesquisa, obtivemos um
novo significado para essa forma que foi “ação de bullying”, ocorrendo assim uma mudança de
significado.

Figura 3: Gráfico exemplificando forma lexical não preservada.

A resposta para essa mudança de significado pode estar na questão de que a palavra
bullying surgiu a pouco tempo na mídia e vem sendo bastante discutida, fazendo com que os
informantes, principalmente os da primeira faixa etária, associem a forma lexical bulinar com a
forma bullying por se tratar de formas lexicais parecidas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dos registros e dos resultados, esta pesquisa serve de base para outros
estudos, como, por exemplo, um estudo sobre preservação na zona rural do município estudado,
uma vez que apenas a zona urbana foi pesquisada. Resultados de um estudo na zona rural
poderiam ser comparados a esses resultados e as respostas sobre a preservação das formas
lexicais no vocabulário do município de Lábrea estaria completo. Supõem-se uma maior
preservação na zona rural em detrimento de menor escolaridade e mais isolamento dos
informantes dessa zona, fatores que, conforme se observa nos dados desta pesquisa, são
primordialmente condicionantes de mudanças de significados menos prestigiados pelos falantes.
Esperamos que essa pesquisa contribua para a caracterização da linguagem labrense e
consequentemente da cultura labrense, uma vez que língua e cultura não são blocos separados.
O conhecimento dos dialetos do português brasileiro, conforme apresentando
anteriormente, pode contribuir para o ensino aprendizagem mais eficaz, um ensino que
considera a variação de forma não excludente.
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O PAPEL DO GÊNERO HISTÓRIA EM QUADRINHO
NO PROCESSO DE LETRAMENTO EM LÍNGUA INGLESA
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo mostrar a importância da utilização do gênero textual
História em Quadrinho no processo de letramento dos alunos durante as aulas de Língua
Inglesa. Para a produção desse trabalho foi feita uma pesquisa de campo em um colégio
particular da cidade de Paulo Afonso-BA, com a turma do 1º ano “B” do Ensino Médio, do
turno matutino, a qual foi dividida em grupos para que eles, primeiramente reescrevessem,
em língua inglesa, uma HQ que já tinha sido estudada nas aulas de Filosofia, em língua
materna, que teve todos os textos retirados, para que assim, a HQ fosse reescrita apenas
com base nas ilustrações e posteriormente esses mesmos grupos produziriam outra HQ, em
que todas as etapas seriam escolhidas pelos membros do grupo, desde a temática até os
desenhos. Verificamos que ao produzir as HQs, os alunos se sentem mais motivados a
participar de algo que eles têm conhecimento e gostam, como é o caso do gênero em
questão. Além disso, a utilização das HQs possibilitou que as aulas fossem mais dinâmicas e
produtivas e consequentemente pode fazer com que os alunos se sentissem mais interessados pela disciplina, já que esta é muitas vezes considerada como entediante e sem atrativos.
Palavras Chaves: Letramento, História em Quadrinho, Língua Inglesa.
THE ROLE OF THE GENRE COMICS IN THE LITERACY PROCESS OF THE ENGLISH LANGUAGE
ABSTRACT
This work aims at showing the importance of the use of the text genres Comic Strips in the
literacy process of the students during the English Language classrooms. For the production
of this work a field research was carried through in a private school in Paulo Afonso – in the
state of Bahia, with a high school group, which has morning classes, they were divided in
groups so that they firstly had to rewrite, in the English language, a Comic Strips that had
already been studied in the Philosophy classes in their mother tongue but the teacher
removed all the texts of the balloons, so the Comic Strips could be rewritten only based on
the illustrations and afterward theses same students produced another Comic Strips, but at
this time all of the stages were chosen by the members of the group, from the theme to the
drawings. We could realize that during the whole process the students felt much more
motivated in participating on something that they have knowledge about and also like, as in
the case of this text genres. Furthermore the use of the Comic Strips enabled that the classes
became more dynamics and productive and consequently could make the students feel
more interested in the subject, since it is most of the times considered to be boring and nonattractive.
Keywords: Literacy, Comic Strips, English Language.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa justifica-se pela relevância que o ensino significativo da Língua Inglesa tem,
haja vista o uso de recursos simples e que estimulam a criatividade dos alunos, quando este
se sente envolvido em um projeto que o faz perceber que seu aprendizado está
acontecendo de maneira mais autônoma - porque a atividade que ele está construindo é
prazerosa - ele obviamente se sente mais seguro e confiante no uso desse conhecimento.
Isso acontece quando trabalhamos com eles as produções textuais sobre assuntos que os
façam utilizar conhecimentos prévios, que eles já têm internalizado, como é o caso da
utilização das Histórias em Quadrinhos (HQs) em sala de aula, tanto para uma posterior
produção, onde os alunos tenham autonomia de construir essas HQs com assuntos
escolhidos por eles, - como foi o caso desse trabalho especificamente, ou sugeridos pelos
professores - quanto somente pelo prazer da leitura e o conhecimento das estruturas
utilizadas nesse gênero, que embora estejam em Língua Inglesa, é de fácil compreensão para
os alunos devido às similaridades com a nossa língua materna.
No caso do ensino médio os alunos costumam ter acesso a vários tipos e gêneros de textos e
são “obrigados” a ler devido ao fato de necessitarem reconhecê-los, facilitando a
compreensão destes textos e a produção escrita que eles precisarão na realização das
provas de vestibular em sua língua materna. Tendo em vista essa “obrigação”, o uso das HQs
em sala torna o processo de leitura e/ou escrita mais prazeroso, já que os alunos não veem
nesse processo um evento cansativo e entediante.
Segundo Mendonça (2003), apesar de já serem aceitas como objeto de leitura fora das salas
de aula, as HQs ainda são pouco exploradas e incorporadas ao elenco de textos com que a
escola trabalha, apesar de já terem alcançado atenção de algumas pesquisas acadêmicas. A
autora comenta também que é preciso se levar em conta que a leitura das HQs não é
acessível somente para as crianças em fase de aquisição da escrita ou para o adulto com um
baixo grau de letramento, mas que esse tipo de leitura leva as pessoas que possuem
diferentes níveis de letramento a processarem informações importantes para o seu processo
de formação, além de exigir que os leitores tenham um conhecimento prévio apurado, para
que somente assim, ele consiga fazer com que a leitura tenha sentido e a história seja
completamente compreendida.
Diante disso, este trabalho foi impulsionado pelo fato de se perceber o quanto é importante
que o aluno da escola regular tenha consciência da relevância de diversos gêneros textuais
para o processo de letramento em Língua Inglesa, em especial das HQs. Assim, levantamos
os seguintes questionamentos:
1) Como ocorre o processo de letramento em língua inglesa de alunos do 1º ano do ensino
médio em uma escola privada através das HQs?
1a) Quais as implicações pedagógicas dessas HQs no processo de ensino-aprendizagem de
Língua Inglesa?
1b) Qual a concepção que esses alunos têm sobre o gênero HQs?
Esses questionamentos nos fez perceber que devido ao fato de os gêneros textuais
caracterizarem-se muito por suas funções comunicativas, seu uso na sala de aula pode
ajudar os alunos no processo de letramento em língua inglesa mais eficazmente e o gênero
HQ, em especial, que - conta, antes de tudo com ilustrações - tem a capacidade de tornar
esse processo ainda mais fácil e acessível. Além disso, acreditamos que a implementação de

uma sequência didática que explore essas HQs permite maior envolvimento, tanto do aluno
como do professor de língua inglesa e, consequentemente, desenvolve o letramento escolar.
Por esse ponto de vista, percebemos que os alunos se sentem mais aptos e com maiores
chances de obter um aprendizado mais coeso e significativo já que os mesmos se sentem
capazes de entender e produzir textos com conteúdos diversificados, ou seja, abordando
temas transversais.
Assim sendo, utilizaremos as práticas de letramento, que consiste no desenvolvimento das
habilidades e competências dos alunos em diferenciar como várias estratégias diferentes
podem ser aplicadas para o desenvolvimento da capacidade de ler, compreender e ter a
competência de discutir determinados gêneros, mesmo sem ter a real consciência do que o
que está realmente acontecendo é um processo de letramento em uma língua estrangeira.
Diante do que foi exposto, esse trabalho tem como objetivo geral analisar o papel do gênero
HQ no processo de letramento em Língua Inglesa e mais especificamente, verificar a
concepção que os alunos têm desse gênero, identificar e apresentar a sequência didática
para o desenvolvimento das HQs em sala de aula e verificar a relevância da utilização desse
gênero no processo de letramento em Língua Inglesa.
Para tanto, essa pesquisa apropriou-se de informações sobre o processo de letramento no
ensino-aprendizagem em língua inglesa, bem como os tipos de letramento, autônomo e
ideológico e as implicações do processo de letramento em língua inglesa.
A importância da utilização de gêneros textuais adequados às idades dos alunos também foi
levada em consideração no decorrer dessa pesquisa.
Os quadros das HQs foram analisados com base no Interacionismo Sócio-discursivo (ISD)
proposto por Bronckart, onde contemplaremos o folhado textual, especificamente a
infraestrutura do texto.
METODOLOGIA
A seguinte pesquisa foi elaborada de acordo com um processo conhecido como pesquisAção
ou pesquisa-ação, na qual pesquisador e pesquisados participam ativamente de todo o
processo de investigação com a pretensão de obter resultados relevantes para o
melhoramento e desenvolvimento das práticas pedagógicas. De acordo com alguns
pesquisadores a pesquisa-ação teve seu início a partir dos trabalhos elaborados por Kurt
Lewin em 1946, quando trabalhava junto ao governo norte-americano, suas pesquisas
iniciais tinham por finalidade a mudança de hábitos alimentares da população e também a
mudança de atitudes dos americanos frente aos grupos éticos minoritários.
Este tipo de pesquisa tem a intenção de inovar e transformar as ações praticadas pelo
pesquisador com a ajuda dos pesquisados. Ela se torna importante à medida que essa
transformação é percebida muito claramente, já que o pesquisador tem um maior contato
com os pesquisados, fazendo com que os resultados sejam observados gradativamente e se
necessário for, sejam feitas mudanças no processo de investigação, para que este se adeque
à realidade do ambiente no qual a pesquisa está acontecendo.
A definição de tal pesquisa pode ser dada de acordo com Franco, no seu artigo sobre
Pedagogia da Pesquisa-Ação, ao se referir a este tipo de investigação ela diz que a partir de
observações feitas em recentes trabalhos de pesquisa-ação aqui no Brasil, ela poderia dar
pelo menos três conceituações diferentes para caracterizar esse tipo de pesquisa; a primeira
é a pesquisa-ação colaborativa, quando a busca de uma transformação é solicitada pelo
grupo de pesquisados, a segunda é a pesquisa-ação crítica, que é a que foi realizada nesse

trabalho, que define o fato de essa transformação ser percebida como necessária a partir
dos trabalhos iniciais do pesquisador com o grupo de pesquisados, decorrente de um
processo que valoriza a construção cognitiva da experiência, sustentada por reflexão crítica
coletiva, com vistas à emancipação dos sujeitos e das condições que o coletivo considera
opressivas, essa pesquisa vai assumindo o caráter de criticidade e, então, tem se utilizado a
conceituação de pesquisa-ação crítica, e tem ainda a pesquisa-ação estratégica, onde a
transformação é previamente planejada sem a participação dos sujeitos, e apenas o
pesquisador acompanhará os efeitos e avaliará os resultados de sua aplicação.
A decisão de fazer uma pesquisa desse tipo se deu pelo fato da percepção da necessidade de
mudanças nas práticas pedagógicas nas aulas de Língua Inglesa e no processo de letramento
dessa disciplina e também na importância de se levar em conta a opinião dos alunos em
relação às práticas dos professores.
Esta pesquisa foi realizada em uma escola no interior da Bahia, que tem 100 funcionários,
sendo 40 professores e outros 60 profissionais divididos em pessoal de secretaria e serviços
gerais, a escola funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno, sendo este último
somente com turmas de EAD e tem um total de 1200 alunos divididos nos turnos matutino e
vespertino. Todas as salas de aula são amplas e possui ar-condicionado, lousa digital,
computador com internet e data-show. A turma pesquisada foi o 1º ano B do Ensino Médio,
composta por 15 meninos e 15 meninas, todos na faixa-etária de 14 a 15 anos. A
pesquisadora é egressa do curso de Letras com Habilitação em Inglês e Português da
Faculdade Sete de Setembro e concluiu a Pós-graduação em Linguística Aplicada ao Ensino
de Língua Inglesa, da mesma Faculdade, a professora-pesquisadora leciona inglês há 17
anos, sendo 5 na escola pesquisada.
A pesquisa-ação se torna importante à medida que, com ela, o pesquisador e os pesquisados
estão constantemente trocando informações, para que as transformações pretendidas
aconteçam naturalmente, sem que seja forçada e nem manipulada nenhuma ação, a não ser
que esta seja previamente acordada entre as partes, a partir dessa pesquisa também se
consegue perceber as dificuldades e as diferentes inteligências dos pesquisados, já que eles
participam de todas as etapas da pesquisa e têm ciência de que seus pontos de vista serão
levados em conta quando no ato da análise dos dados coletados pelo pesquisador, eles
também se sentem confortáveis pelo fato de não haver uma obrigação em se identificar
quando os mesmos forem responder aos questionários propostos pelo pesquisador. Este
tipo de trabalho faz com que o professor-pesquisador sinta como está o desenvolvimento de
sua prática e com isso consiga melhorá-la a ponto de tornar as suas aulas mais eficazes e o
aprendizado dos seus alunos mais significativo.
Os elementos utilizados para a coleta de dados dessa pesquisa foram as Histórias em
Quadrinhos (a partir daqui HQs) da Turma da Mônica, a elaboração de HQs pelos alunos em
grupo e os questionários que foram aplicados pelo pesquisador ao final das etapas do
trabalho com as HQs.
Para iniciar o trabalho, a professora-pesquisadora levou para a sala de aula uma história
retirada da revista “Monica´s Gang”, chamada “The Shadows of Life” que é uma versão do
Mito da Caverna de Platão, que já havia sido trabalhada em português pela professora de
Filosofia. As páginas da historinha foram exibidas na lousa digital em tamanho grande, para
que os alunos tivessem uma boa visão das imagens e pudessem fazer comentários sobre a
história, depois os alunos receberam uma cópia da mesma, mas dessa vez os textos foram
apagados dos balões para que os eles tentassem se lembrar do conteúdo da história e
reescrevê-la utilizando as suas próprias palavras. Essa etapa do trabalho foi realizada com a

turma dividida em grupos de 5 alunos cada, ao término dessa segunda etapa, foi pedido aos
grupos que eles mesmos criassem uma HQ com desenhos de temas variados, que ficaria à
escolha do grupo, e os textos (diálogos) da história fossem criados em inglês, esse
direcionamento foi dado com a intenção de analisar se o fato de as HQs conterem desenhos
em uma ordem cronológica facilitaria o processo de letramento dos alunos em Língua
Inglesa. Alguns desses dados foram analisados e expostos ao longo desse trabalho de
pesquisa.
5. ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A partir deste ponto, apresentamos a análise de uma das HQs produzidas pelos participantes
desta pesquisa. Como bem pontua Bronckart (1999) antes de qualquer análise textual devese levar em consideração o contexto da produção do texto. Sendo assim, apresentaremos a
seguir o contexto de produção das HQs, focalizando apenas os aspectos do mundo social
(BRONCKART, 1999).
- lugar social de produção: sala de aula do colégio, campo desta pesquisa;
- momento histórico de produção: de 04 a 29 de julho de 2011;
- posição social do emissor: alunos do alunos do 1º B, do turno matutino;
- posição social do receptor: professora de língua inglesa desta turma, a autora deste estudo;
- propósito comunicativo: desenvolver a prática de leitura e de escrita em Língua Inglesa;
Como já foi explicado anteriormente, a primeira HQ que os alunos tiveram contato foi “The
Shadows of Life” retirada da revista Monica´s Gang. Depois eles foram incentivados a
produzirem suas próprias HQs, em grupos entre cinco e seis alunos, com temas variados,
que foram escolhidos por eles mesmos. Cabe ressaltar que a professora-pesquisadora não
interferiu em nenhum momento.
Em virtude da extensão desta pesquisa, analisaremos apenas uma das HQs produzidas por
esses alunos, que será chamada de HQ1. A escolha dessa HQ foi feita de acordo com a
sequência de entrega dos trabalhos, ela foi a primeira a ser entregue e foi produzida por um
grupo composto por meninas que tem entre 14 e 15 anos.
HQ 1: A love Pre-history
No plano mais geral dessa HQ, podemos observar que o grupo de alunos seguiu
corretamente as características que atendem o gênero textual que foi solicitado pela
professora pesquisadora, a História em Quadrinhos.
A HQ1 é constituída por cinco quadros cuja temática abordada é o amor, o que se percebe
logo pelo título “A Love Pre-History”, como era de se esperar devido a idade e ao fato de
todas serem meninas em uma idade que elas costumam estar apaixonadas. Os textos dos
balões são curtos – característica que é comum desse gênero. O texto, bem como as
ilustrações foram elaborados na escola – ambiente que proporciona situações como as
expressas durante toda a história: as meninas sendo observadas pelos meninos que fazem
comentários sobre a beleza e o comportamento delas. A figura 1 ilustra essa situação.

Figura 1 – Trecho da HQ1 produzida pelo grupo de meninas
No texto da Figura 1 acima se pode observar que elas descreveram uma situação que é
muito comum na vida delas tanto na escola quanto fora dela: as meninas se sentem sempre
sendo observadas pelos meninos e a ilustração mostra o que de certa forma elas se
“produzem” para essa situação, esse é um processo que podemos caracterizar tendo como
base o modelo de letramento autônomo, apresentado por Street (1984; 2003) já que
situações como essa fazem parte do dia a dia das meninas e meninos desde pequenos, e que
eles não precisam ter nenhum conhecimento “acadêmico” para saber o que essa situação
representa. A única coisa que elas procuraram modificar em relação a realidade delas foi o
período no qual a história se passa. O texto enquadra-se no discurso interativo e na
sequência descritiva (BRONCKART, 1999), uma vez que demonstra a conversa entre os
participantes do diálogo, a partir da descrição do que eles estão observando, como ilustra a
primeira frase da HQ: “That chick fancies you!”. Notamos também a presença da marcação
dos pronomes (demonstrativos “that”, pessoais “you, she” e indefinidos “anything”) para a
descrição das pessoas e da situação, o uso de slangs como chick o que é bastante comum da
idade deles, de termos como fancy para descrever uma situação de “estar a fim de” e do
modal would para falar sobre uma situação que o personagem acha praticamente impossível
de acontecer. Na sequência, os quadros 2 e 3 demonstram as atitudes dos amigos quando
eles se deparam em situações como as relatadas na HQ1.

Figura 2 – Quadros 2 e 3 da HQ1
Nos quadros 2 e 3 da HQ1, percebe-se o uso de frases imperativas como “Go on!”, “Trust
me!” para dar ênfase a atitude que o amigo quer que o outro tome em relação a situação
que está sendo vivenciada por eles, o que explicita discurso interativo. O uso de adjetivos

como “tired, dumped, crazy” também aparece nos dois quadros para descrever como os
personagens da HQ estão se sentindo.
No quadro 2 aparece um desvio linguístico da norma padrão, culta, no que concerne ao uso
gramatical do verbo to be (ser, estar) após a preposição “of” (o qual deveria está no
gerúndio “being”), o que não interfere na interpretação da HQ1. Já nos quadros 4 e 5
seguintes pode-se perceber uma das características do período “pré-histórico”, que é
sempre apresentado tendo um homem com traços e atitudes grosseiras, que é mencionado
no título do texto.

Figura 3 – Quadros 4 e 5 da HQ1
Nesses dois quadros finais da HQ1 percebe-se uma característica do período pré-histórico,
que é o homem batendo na mulher com a intenção de fazê-la ficar apaixonada por ele, pois
o mesmo está exibindo sua forma física, e também como, de certa forma, as meninas veem
as atitudes dos meninos em relação a como se aproximar delas, muitas vezes de maneira
não tão gentil. Esta aproximação que nem sempre ocorre de forma sutil e apaixonada como
elas gostariam, o que nos faz inferir, porém, essa brutalidade não as faz deixar de gostar
deles, como ilustra a frase final é “Hi, I´m loving you! Marry me?”. Esse fato, mais uma vez,
caracteriza uma realidade vivenciada e típica da idade delas.
A sequência textual descrita no texto é, em sua maior parte, dialogal, porque os
personagens se mantêm comentando quadro a quadro o comportamento da menina que
está sendo observada, e quando um dos personagens comenta que a menina está “a fim” do
outro, este logo trata de se colocar em uma posição de “pobrezinho”, este fato acontece no
primeiro quadro, quando um deles menciona “As if! She would never want anything with
me!” em resposta a primeira fala “That chick fancies you”, embora algumas vezes nos
deparamos com uma sequência argumentativa “Trust me! She is crazy for you!” e “That chick
fancies you”. É possível dizer que os aspectos exemplificados dessa HQ, apontam para o
momento pelo qual essas alunas estão passando. Isto reforça o fato de que é importante
abordarmos temas que fazem parte do dia a dia dos nossos discentes, para que ele se sinta
como parte integrante desse processo de letramento que fará com que ele se torne um
cidadão mais crítico e integrado na sociedade.

CONCLUSÃO
Durante a realização desse trabalho pode-se perceber facilmente o quanto é importante que
o professor faça uso do gênero HQ nas salas de aula, não só de Língua Inglesa, mas também
das outras disciplinas, já que esse tipo de texto atrai a atenção dos alunos e os leva a
continuar a prática da leitura para outros âmbitos, como em sua casa, em uma roda de
amigos, etc, fazendo com ele se sinta mais seguro ao realizar essa atividade.
O comportamento dos alunos durante a leitura e a produção das HQs foi surpreendente; os
grupos interagiram muito, mesmo os alunos que não tinham muita habilidade em desenhar,
participaram ativamente durante todo o processo de elaboração das HQs. A aula tornou-se
produtiva, significativa, interativa e muito divertida, atraindo a todos.
Diante dessas reações foi notório o quanto a escolha dos materiais e recursos que o
professor seleciona para utilizar na sala de aula é importante para fazer com que os alunos
se interessem pela disciplina e pelo conteúdo que ele está ensinando. Quando os alunos se
sentem motivados a fazer algo, eles se empenham ao máximo, eles questionam e dão
opinião sobre o trabalho que está sendo realizado e a maior recompensa para um professor
é ver sua aula terminar e os alunos não quererem sair da sala porque o que eles estão
aprendendo tem significado.
O processo de escolha do tema desse trabalho também contou com a participação dos
alunos; a professora-pesquisadora conversou com vários deles sobre o tema HQ antes
mesmo de começar a elaboração do projeto. Por esse motivo, quando o projeto foi lançado
para esses alunos, eles se sentiram ainda mais motivados a participar, já que eles também
fizeram parte da escolha do tema.
A importância de se trabalhar com um gênero HQ é que o professor consegue reunir, em um
mesmo texto, a linguagem verbal (os textos dos balões) e a não verbal (as imagens). Isto
facilita muito o processo de compreensão dos alunos, já que o gênero em questão se torna
ainda mais interessante quando eles percebem que estão conseguindo entender toda a
situação mesmo que esta situação não esteja sendo descrita em sua língua materna.
Os alunos conseguiram desenvolver toda a sua criatividade durante a produção dessas HQs;
os grupos se subdividiram para organizar a elaboração das HQs passo a passo. Outro fator
interessante é que alguns grupos decidiram primeiro escrever a história que seria contada,
enquanto outros grupos fizeram primeiro os desenhos para depois começar a escrever a
história, com isso eles perceberam o quanto pode ser motivador, desafiante e complexo a
produção de um material, que a maioria das pessoas considera “simples” como a HQ.
A construção desse processo de letramento mediado pelas HQs é muito relevante, pois
normalmente elas trazem textos que podem ser compreendidos com certa facilidade por
vários tipos de leitores, mesmo exigindo destes um processo muito mais complexo do que
eles imaginam. É perceptível também que os alunos conseguem adquirir autonomia na
leitura e na escrita em Língua Inglesa, quando os mesmos são constantemente estimulados a
realizar atividades, nas quais as habilidades de leitura e compreensão, que fazem parte dos
eventos de letramento, são exigidas.
Esta pesquisa também buscou mostrar o quanto é importante o professor ter cuidado na
escolha de um gênero textual adequado para os alunos e como essa escolha pode interferir
no seu processo de ensino-aprendizagem. Outro fator relevante é o fato desses alunos se
sentirem motivados a criar e produzir materiais na língua-alvo que eles percebem que
melhoram o seu processo cognitivo, fazendo com que seu aprendizado tenha significado.
É importante ressaltar que a professora-pesquisadora ficou surpresa com a participação em

massa e o empenho dos alunos na produção das referidas HQs, pois a mesma achava que
eles não teriam habilidade suficiente na leitura e na escrita para a elaboração desse gênero
textual. Esse sucesso na elaboração do projeto deixou a todos – tanto os alunos quanto a
professora-pesquisadora – muito satisfeitos com a realização e o sucesso dessa atividade, o
que foi muito gratificante.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é investigar os principais
desafios linguísticos encontrados no setor comercial na
fronteira Brasil/Venezuela, contemplando as cidades de
Pacaraima (BR) e Santa Elena de Uairén (VE). Dessa
forma, a pesquisa aqui empreendida caracteriza-se
como qualitativa e quantitativa, com a utilização de
investigação bibliográfica e pesquisa de campo. A coleta
dos dados foi realizada mediante aplicação de entrevista
semiestruturada que incluí relato de experiência, além
da observação da realidade local com visitas à fronteira.

Participaram desta pesquisa vinte sujeitos que residem
na fronteira, especificamente na cidade de Pacaraima.
Da análise dos resultados, observou-se que a maioria
dos informantes utiliza uma terceira língua,
caracterizada como portunhol, como veículo de
comunicação no setor comercial. Foi percebido também
que a situação linguística desta fronteira é movida por
conflitos gerados a partir das mesclas não só entre
línguas, mas também entre as culturas de dois povos
diferentes que convivem nesse espaço fronteiriço.

PALAVRAS-CHAVE: Português, Espanhol, Fronteira, Comunicação e Comércio.

THE POSSIBILITIES OF THE BORDER: A LOOK AT THE BETWEEN-PLACE BRAZIL-VENEZUELA
ABSTRACT

The objective of this study is to investigate the
main linguistic challenges encountered in the
commercial sector in Brazil / Venezuela, contemplating
the cities of Pacaraima (BR) and Santa Elena de Uairén
(VE). Thus, the research undertaken here is
characterized as qualitative and quantitative, with the
use of bibliographic research and field research. Data
collection was performed by applying a semi-structured
interview that included experience reporting, and
observation of local conditions with visits to the border.

Twenty subjects participated in this research to reside at
the border, specifically in the town of Pacaraima.
Analyzing the results, it was observed that most of the
respondents use a third language, characterized as
portunhol as a vehicle of communication in the
commercial sector. Also was also noted that the
linguistic situation of this boundary is driven by conflicts
generated from mixtures not only between languages,
but between two different cultures of people who live in
this border area.

KEY-WORDS: Portuguese, Spanish, Border, Communication and Commerce

AS POSSIBILIDADES DA FRONTEIRA: UM OLHAR SOBRE O ENTRE-LUGAR BRASIL-VENEZUELA
INTRODUÇÃO
Dentre as fronteiras do Brasil com os demais países hispano-americanos, é na fronteira
com a Venezuela que se caracteriza o cenário desta pesquisa. Para tanto, buscamos em primeiro
lugar mostrar o fator histórico da fronteira, do lado brasileiro está o município de Pacaraima, que
é a porta norte de entrada rodoviária do Brasil, com população de 11.423 habitantes, segundo o
IBGE (2013).
Pacaraima está a 1.000m de altitude, aproximadamente, em relação ao nível do mar,
possui um clima agradável, com sede municipal e postos da Receita Federal, Polícia Federal e
Fundação Nacional de Saúde. A distancia de Boa Vista, capital do estado de Roraima, é de
aproximadamente 214Km, e sua economia baseia-se no comércio realizado na fronteira com a
cidade venezuelana. O município foi criado por Lei Estadual nº 96 de 17 de outubro de 1995.
Ao lado venezuelano está Santa Elena de Uairén, situada ao sul do estado Bolívar, fundada
no ano de 1923, com a população aproximadamente de 25.000 habitantes.

Figura 1 – Mapa do Estado de Roraima
O objetivo desta pesquisa qualitativa e quantitativa é verificar os principais desafios
linguísticos da região de fronteira Brasil-Venezuela, considerando as práticas linguísticas
utilizadas neste local. Sendo as principais línguas em contato é o castelhano ou espanhol e o
português. Buscou-se responder a seguinte pergunta que norteia o trabalho: Como se dá a
interação linguística entre brasileiros e venezuelanos no comércio local da fronteira BrasilVenezuela? E as seguintes sub perguntas: a) os brasileiros fazem uso do português com regras
normativas ou mesclam seu idioma com o castelhano? b) há uma boa interação comunicativa

entre os brasileiros e venezuelanos? e c)existe aceitação cultural entre brasileiros e
venezuelanos?
Diante disso, foi utilizada a pesquisa bibliográfica com a contribuição de autores que
abordam esta temática, pesquisa de campo com coleta de dados e registros feitos durante as
visitas técnicas realizadas na fronteira Brasil-Venezuela; e, por último, análise dos dados com
resultados parciais, pois a pesquisa está em andamento.

Figura 2 – Fiscalização da entrada para Venezuela.
MATERIAIS E METODOS
A linguagem é a expressão de um comportamento social e o contato de diferentes línguas
pode ocasionar conflitos ou resultar na evolução e no descobrimento de uma interlíngua nesse
novo espaço fronteiriço, como afirmam alguns pesquisadores. Em vista disso, proponho a
discussão as noções sobre língua(gem), portunhol, conflito linguístico e comunicação, com a
contribuição dos teóricos dos estudos linguísticos e culturais, tais como: Bhabha (1998)
Pesavento (2002), Sturza (2004), Amorim (2010), Martins (2002) e outros. Os dados gerados são
de março de 2013 a abril de 2014.

Figura 3 – Fronteira Brasil-Venezuela
Com a evolução linguística surgem novas características fronteiriças existentes a partir do
desenvolvimento da sociedade, com isto esta investigação é de cunho qualitativo e quantitativo,
onde agregaremos conhecimentos conforme a pesquisa for direcionada.

A observação realizada durante a execução da pesquisa, através de visitas in loco foi de
grande importância, fizemos perguntas que antes de irmos a campo já havíamos elaboradas e
foram surgindo novas perguntas durante o transcorrer dos diálogos realizados com os sujeitos da
pesquisa.
A pesquisa qualitativa que segundo Chizzotti (2003).
Recobre, hoje, um campo transdisciplinar, envolvendo as ciências humanas e sociais... e
adota multimétodos de investigação para o estudo de um fenômeno situado no local em
que ocorre, buscando tanto encontrar o sentido desse fenômeno quanto interpretar os
significados que as pessoas dão a eles (CHIZZOTTI, 2003 p. 221).

Dessa forma, designamos o local físico e social, buscando respostas em diversas áreas do
saber e utilizamos como sujeitos de pesquisa brasileiros que moram em Pacaraima e trabalham
em Santa Elena de Uairén e venezuelanos que moram em Santa Elena de Uairen e trabalham em
Pacaraima, são sujeitos que cruzam diariamente a fronteira e mantém contato direto com
falantes do português e do castelhano.

Figura 4 – Comércio de Santa Elena de Uairén
Realizamos visitas técnicas ao local para contextualizar melhor o cenário da pesquisa,
totalizando seis visitas a fronteira Pacaraima(BR)/Santa Elena(VE) para investigar e obter a
análise dos dados. Além de percebermos o contato e a intensidade das variações linguísticas nos
sujeitos da pesquisa, estivemos inseridas na mesma comunidade de fala, no entre-lugar, daí
percebemos de perto o surgimento de fenômenos que acontece a parti do convívio entre duas
ou mais línguas em um mesmo espaço geográfico.
O principal fenômeno encontrado na zona fronteiriça desta região é o portunhol. Para
Amorim (2010), existe uma diferença entre o conceito de dialeto empregado por linguistas e
dialeto como expressão popular. Aquele se caracteriza como variante de uma língua
mutuamente entendida, e este geralmente se define como uma linguagem minoritária ou não
escrita, e ainda como uma variante sem prestígio. Já Sturza (2004) que afirma que o portunhol é
uma interlíngua que está no meio do processo de aquisição, onde há uma mescla de duas línguas
tanto gramatical quanto discursivamente. A mesma autora ainda afirma que El fenômeno
portunhol “designa uma prática linguística deficitária, uma passagem entre uma língua e outra,
por isso nem uma língua, nem outra”. Sturza (2006: 131).

"... as fronteiras, antes de serem marcos físicos ou naturais, são sobretudo
simbólicas. São marcos, sim, mas sobretudo de referência mental que
guiam a percepção da realidade ... produtos desta capacidade mágica de
representar o mundo por um mundo paralelo de sinais ... são,
sobretudo, culturais ... são construções de sentido, fazendo parte do jogo
social das representações ... (PESAVENTO, 2002, p. 35-6).
Segundo a autora a fronteira passa a ser definida como um espaço de trânsito, uma
terceira dimensão, um entre lugar, passagem, de acordo com esse conceito, fronteira “... aponta
sentidos socializados de reconhecimento.” (PESAVENTO, 2002, p. 36)
Existente na fronteira um bom respeito, apesar das diferenças culturais, da migração, da
forte cultura indígena, prevalece o respeito mutuo em que brasileiros e venezuelanos tentam de
uma boa forma, compreender e serem compreendidos.
A fronteira não representa apenas uma línea de defesa que divide dois países, mas sim um
lugar em condições favoráveis ao diálogo, ao intercâmbio, ao ir e vir, que segundo Martins (2002
p.36) “... a fronteira é um limite sem limite, que aponta para o além". Defende a autora que a
fronteira é um terceiro lugar, um entre-lugar, onde se encontra novos sujeitos, novas
construções e novas percepções de mundo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos por esta investigação nos trazem informações sobre o contato das
línguas portuguesa (BR) e castelhano (VE), na fronteira Brasil-Venezuela. De acordo com Bhabha
(1998 p.19) é na fronteira que “encontramo-nos no transito em que espaço e tempo se cruzam
para produzir figuras complexas de diferença e identidade, passado e presente, interior e
exterior, inclusão e exclusão", diante dessa afirmação, foi neste tão complexo espaço que
verificamos o ato comunicativo e percebemos que os brasileiros na tentativa de compreender os
venezuelanos falam, fazem uso do portunhol, favorecendo a interação desses dois povos no ato
comunicativo, mantendo uma boa relação comercial. Observamos também que as relações
comercias fronteiriças com o país, o MERCOSUL e ALCA são fatores positivos que beneficiam a
união do Brasil com a Venezuela.
A entrevista semiestruturada feita aos moradores da fronteira compunha-se de questões
subjetivas e objetivas, será analisada cada uma delas para posteriormente apresentar os
resultados obtidos das vinte entrevistas feitas individuais, dadas em termos percentuais de
respostas para cada item em relação ao total dos entrevistados, com a apresentação de gráficos
nas questões quantitativas. Assim, os percentuais serão encarados como quantitativo do total
daquele item, e não como ordem de classificação. As questões foram divididas em duas partes,
da 1ª a 4ª estão relacionados às informações pessoais, da 5ª a 12ª estão relacionadas às línguas,
ao bilinguismo individual e a cultura local.
1ª questão: Qual seu sexo e sua idade? A estatística foi a seguinte: 40% do sexo feminino e 60%
do sexo masculino. Dos 20 aos 55 anos.
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Figura 5 – Gráfico relacionado aos gêneros dos sujeitos da pesquisa
2ª questão: Qual sua nacionalidade? 50% brasileiros, 50% venezuelanos.
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Figura 6 – Gráfico relacionado à nacionalidade dos sujeitos da pesquisa
3ª questão: Reside em que cidade? 40% em Santa Elena, 60% em Pacaraima.
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Figura 7 – Gráfico relacionado à naturalidade dos sujeitos da pesquisa
4ª questão: Quanto tempo vive nesta região de fronteira? 20% menos de 3 anos, 0% de 3 anos a
5 anos, 80% mais de 6 anos.
5ª questão: sobre bilinguismo individual. Percentual relacionado aos idiomas português e
castelhano ou espanhol. 60% compreendem bem, 30% compreendem razoavelmente, 10%
compreendem pouco; 35% leem bem, 35% leem razoavelmente, 30% leem pouco; 40% escrevem
bem, 5% escrevem razoavelmente, 55% escrevem pouco; 45% falam bem, 15% falam
razoavelmente e 40% falam pouco.

Compreende
Lê

Bem
Razoavelmente

Escreve

Pouco

Fala
0

10

20

30

40

50

60

Figura 8 – Gráfico relacionado ao bilinguismo individual dos sujeitos da pesquisa
6ª questão: Com quem e onde você faz uso da língua portuguesa? 60% responderam em casa,
50% com vizinhos e amigos, 80% no trabalho, 50% quando fazem compras em Santa Elena, 60%
quando fazem compras em Pacaraima, 10% na escola, 80% com desconhecidos.
7ª questão: Com quem e onde você faz uso da língua castelhana? 50% responderam em casa,
60% com vezinhos e amigos, 80% no trabalho, 70% quando fazem compras em Santa Elena, 50%
quando fazem compras em Pacaraima, 20% na escola, 80% com desconhecidos.
8ª questão: Você sentiu dificuldades em aprender uma segunda língua? Quais dificuldades? 70%
disseram sim, 30% não. Respostas mais frequente (falta de compreensão, falam rápidos,
necessita falar devagar, no comprendo, los brasileiros queda haciendo correcciones, hay
necesidad, me gustaría aprender portugués, dialecto todo, comprensión).
9ª questão: Na sua opinião você mantém uma relação fluida com o outro? Entende o que te
falam e é compreendido? (Sim é muito compreensiva; um pouco; boa compreensão; si
comprendo lo que dicen; relación comunicativa bien; tento fazer com que entendam, mas
preciso melhorar; mucho o entiendo se no que repitan los brasileiros; no, tengo que mejorar; si
poço.
10ª questão: Que importância tem o castelhano para você? (não tem muita importância pois os
venezuelanos sabem português; é importante por estarmos na fronteira; es vivencia para todos
los venezolanos; muito importante pelo trabalho; es lo que hablo; es mi lengua materna; es la
segunda mas hablada; mucho mas que português;
11ª questão: Que importância tem o português para você?(muita importância para a
comunicação; muita importância é minha língua materna; fronteira comunicasión; sou brasileiro
é minha língua materna; tengo que aprender, conocimiento relación; estando en Brasil hay
importância de hablar; es importante porque quiero vivi em Brasil; algo hermoso me gusta;
12ª questão: Você se identifica com a cultura do outro? 60% reponderam sim, tanto quanto a do
meu país; 40% sim, mais prefiro a do meu país; 0% prefiro a cultura do outro; 0% não gosto nem
da cultura do outro nem do meu país.
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Figura 9 – Gráfico relacionado à aceitação da identidade cultural
Os resultados obtidos por essa investigação realizada na fronteira Brasil-Venezuela mostra
que o português e o castelhano são duas comunidades linguísticas diferentes, na qual estão em
contatos, são línguas irmãs que por estarem na região fronteiriça exigem a necessidade de se
relacionar, trocar informações, de compreensão e ser compreendido. Esse novo espaço sobre a
perspectiva de Bhabha, “[...] que a fronteira se torna o lugar a partir do qual algo começa a se
fazer presente.” (BHABHA, 1998, p. 24), para o autor é neste entre lugar que surgem novos
fenômenos, no qual se fazem presentes, como a interação e o surgimento do portunhol,
defendido por autores citados por esta pesquisa.
CONCIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos dados analisados, observamos que as diferenças linguísticas e culturais existente
na zona fronteiriça, torna esse espaço conflituoso, onde os sujeitos da pesquisa utilizam a língua
do outro como forma de comunicação, pois tentam compreender e serem compreendidos, a
partir dessa ideia constatou que à necessidade de utilização do portunhol no comercio tanto de
Pacaraima como de Santa Elena, defendido como uma mescla do português com o espanhol por
alguns autores e devido a necessidade de obter uma boa comunicação neste entre-lugar fazem
uso da mistura dos idiomas onde não fala bem nem o português nem o espanhol. Santos (2008)
defende que o portunhol é resultado de uma mistura entre duas línguas, o português e o
espanhol, podendo ser compreendido como um dialeto fronteiriço. Contudo podemos concluir
que existe uma boa relação entre moradores da fronteira, mais que também é grande a
necessidade de valorização do nosso idioma apesar do respeito mostrado pelos integrantes da
pesquisa. Percebe-se a fronteira como um terceiro espaço onde as línguas e diferenças culturais
estão em constante contato e nosso conhecimento é construído além das fronteiras.
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RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo verificar se a
introdução da disciplina Língua Inglesa aliada ao uso das
mídias, no 5º ano do Ensino Fundamental I, em uma
escola pública de Maceió irá contribuir para o melhor
desenvolvimento das habilidades linguísticas dos alunos
com relação ao aprendizado de um novo idioma (inglês).
Aqui relatar-se-ão as atividades desenvolvidas pelos
aprendizes, bem como o tipo de mídia utilizada, durante
o período da pesquisa. A importância desse estudo
deve-se ao fato de não termos, ainda, muito material
teórico produzido acerca da introdução da língua inglesa

em séries iniciais na escola regular, principalmente no
ensino público. O uso das mídias vem para aproximar o
ensino do idioma com elementos que fazem parte da
vida cotidiana de nossos alunos desmistificando a ideia
de que o Inglês é muito difícil ou inacessível
principalmente para o aluno de escola pública.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de inglês, ensino fundamental I, mídias

THE EARLIER THE BETTER – USING MEDIA AND IMPROVING SECOND LANGUAGE AQUISITION
WITH A 5TH GRADE GROUP IN A PUBLIC SCHOOL
ABSTRACT
This research aims to verify if the introduction of English
as a second language using media resources in a group
of 5th grade in a public school in Maceió will contribute
for the improvement of the students' linguist skills. The
activities developed by the researcher will be described
as well as the kind of media used during the process.

The importance of the study lays in the fact that very
few researches have been made about the introduction
of a second language ,and its benefits, earlier in public
schools.

KEY-WORDS: English as a Second Language, Ensino Fundamental I, media

THE EARLIER THE BETTER: O USO DAS MÍDIAS VALORIZANDO O ENSINO DA LÍNGUA
ESTRANGEIRA EM UMA TURMA DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

1 INTRODUÇÃO
É inegável a importância que a língua inglesa desempenha em nossas vidas atualmente.
De ações cotidianas como ir ao Shopping Center e comer um hot dog, à divulgação de resultados
de pesquisas científicas em congressos técnicos, a realidade é que o Inglês tornou-se a língua
franca da comunicação internacional. Aquele que a desconhece por completo terá sérias
dificuldades para se colocar no mercado de trabalho atual, que se torna cada vez mais
competitivo.
A legislação brasileira no que diz respeito à Educação (Lei de Diretrizes e Bases e
Parâmetros Curriculares Nacionais), prevê a introdução de uma língua estrangeira obrigatória a
partir do 6º ano do Ensino Fundamental. É facultada à escola a introdução desse novo idioma na
Educação Infantil e no Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano). A grande maioria das escolas
particulares brasileiras já o fazem, mas o mesmo não ocorre na Escola Pública. Esses alunos
passam a ter contato com o novo idioma a partir do 6º ano. Essa é uma disciplina completamente
nova para eles e muitos iniciam o ano letivo bastante motivados para o aprendizado da língua.
Esse nível de motivação vai declinando a medida que os bimestres avançam e várias hipóteses
podem ser lançadas para explicar esse fenômeno: a quantidade excessiva de alunos em sala de
aula, o que não favorece o desenvolvimento das habilidades linguísticas (principalmente o
listening ou compreensão auditiva e o speaking ou fala); a falta de preparo dos professores para
o ensino da língua estrangeira em escolas regulares; o material didático (livros do Programa
Nacional do Livro Didático) que muitas vezes exige um conhecimento prévio do idioma por parte
do aluno e a introdução tardia da língua para um aluno que, carregado de filtros emocionais
sente vergonha de falar e dificuldades em compreende-la. O que fazer então para motivar essa
criança para o aprendizado do idioma? Como lidar com as dificuldades de um material didático
nem sempre adequado a realidade em que ele se insere? Como tornar o aprendizado de um
novo idioma efetivo e significante na escola pública?

Essa pesquisa se propôs a acompanhar uma experiência de introdução do ensino de
Língua Inglesa em uma turma do 5º ano de uma escola municipal, localizada no bairro do
Benedito Bentes II na periferia da cidade de Maceió, estado de Alagoas. A disciplina foi lecionada
pela pesquisadora que elaborou um relatório descritivo das atividades desenvolvidas com os
alunos, bem como os resultados obtidos. Espera-se que a inserção desse novo idioma mais cedo
na vida escolar do aluno, o instrumentalize para um efetivo uso da língua em séries posteriores,
sem gerar a desmotivação e consequentemente a não aprendizagem relatada anteriormente.
As aulas foram mediadas pelo uso de mídias, visto que os alunos não possuiam material
didático fornecido pelo poder público, nessa faixa etária. Foram utilizados vídeos didáticos
(coleção

Magic

English

da

Editora

Abril),

sites

com

jogos

educativos

(http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/) , além de músicas e outros recursos didáticos
(jogos de tabuleiro, quebra cabeças, flashcards, trabalhos com fotografias)
A importância dessa pesquisa deve-se ao fato de não termos, ainda, muito material
teórico produzido acerca da introdução da língua inglesa em séries iniciais na escola regular,
principalmente no ensino público. O uso das mídias vem para aproximar o ensino do idioma com
elementos que fazem parte da vida cotidiana de nossos alunos desmistificando a ideia de que o
Inglês é muito difícil ou inacessível. Percebe-se assim que a medida que o aluno da escola
pública, da periferia, passa a ter um maior contato com o idioma do mundo globalizado, isso
tende a facilitar inclusive a sua mobilidade econômica e social.
A seguir, discutiremos os arcabouços teóricos que serviram de base para a execução da
pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Como foi dito anteriormente pouca produção teórica foi feita acerca da inclusão do
inglês no Ensino Fundamental I na escola pública. Assim, para essa pesquisa, as teorias que
justificam a introdução do idioma nesse nível da escola regular baseiam-se em duas vertentes.

A primeira delas defende a introdução da língua inglesa como algo inerente ao processo
de globalização que vivenciamos atualmente. Aquele que não consegue se comunicar com
propriedade acaba perdendo seu espaço. E em se tratando de comunicação, o idioma escolhido
para facilitar as relações internacionais é sem dúvida o Inglês. A língua inglesa hoje vem
desempenhando o mesmo papel que a língua latina nos primórdios da nossa história. Isso porque
à semelhança de Roma, os Estados Unidos na era atual possuem o comando do imperialismo no
mundo.
A língua inglesa é falada hoje por mais de 400 milhões de pessoas como primeira língua
e por mais de 300 milhões como segunda língua. O inglês é a língua oficial de viagens
internacionais e de trabalhos acadêmicos e científicos. É inegável, portanto, a sua importância na
vida de todos, inclusive na daqueles que moram em países que não o tem como primeira ou
segunda língua o que é o caso do Brasil. CELANI (1996) atesta que o desconhecimento de uma
língua estrangeira constitui, muitas vezes, um entrave que fecha o acesso ao mundo moderno,
que impede o consumo de conhecimentos produzidos no estrangeiro, além de cercear a
contribuição ativa e eficiente na produção e no desenvolvimento científico e tecnológico
internacional.
HIGGINS (2009) menciona que mais do que uma língua franca o Inglês também se
mistura à cultura local. Quantos exemplos de uso da língua vislumbramos em nomes de
restaurantes e vitrines de lojas? O idioma já está alojado em nossa vida e em nossa cultura e seu
estudo se faz necessário até para que possamos entender melhor essa multiculturalização. A
preocupação é integrar o aluno a esse mundo plural e heterogeneamente constituído em que
vivemos.
Partindo desse pressuposto recorremos a teoria Vygostkiana para lembrar que o
desenvolvimento humano ocorre por meio de uma interação dialética entre o indivíduo e o meio,
mundo físico e social, e suas dimensões culturais e interpessoais, do qual faz parte desde o seu
nascimento. "O indivíduo ao mesmo tempo que internaliza as formas culturais, as transforma e
intervém em seu meio. É, portanto, na relação dialética com o mundo que o sujeito se constitui e
se liberta” (REGO, 1997, p.94)

Moita Lopes ainda afirma que:
"Se a educação quer fazer pensar ou talvez pensar para transformar o mundo de
modo a se poder agir politicamente, é crucial que todo professor e, na verdade
todo cidadão entenda o mundo em que vive e, portanto, os processos sociais,
políticos, econômicos, tecnológicos e culturais que estamos vivenciando. Não se
pode transformar o que não se entende. Sem a compreensão do que se vive, não
há vida política" (MOITA LOPES, 2003, p.31)

Sendo assim, percebemos o aprendizado do novo idioma com um papel formador e
transformador. O aluno passa a ter a possibilidade de exercer uma ação protagonista nessa
sociedade globalizada em que vivemos. Citando ROJAGOPALAN (2009) o Inglês na atualidade não
é de ninguém, pertencendo a todos que dele façam uso por diferentes razões, nos mais variados
contextos.
A segunda vertente teórica prevê que quanto mais cedo o aluno tiver contato com o
novo idioma, maiores são as suas possibilidades de um efetivo aprendizado. Esse é um tema
polêmico, no entanto. Os resultados de estudos nessa área ainda não convergem. Alguns deles
atestam que por si só o início da aprendizagem de línguas na infância não pode ser considerada
uma vantagem. No entanto, todos concordam ele pode gerar confiança, motivação e um
aumento na autoestima do aluno se essa exposição ao novo idioma for feita com qualidade.
Celani diz que o aprendizado do novo idioma com crianças
“contribui para o processo educacional como um todo, indo muito além da
aquisição de um conjunto de habilidades linguísticas. Leva a uma nova percepção
da natureza da linguagem, aumenta a compreensão de como a língua funciona e
desenvolve maior consciência do funcionamento da própria língua materna.”
(CELANI, 2004, p121)

A qualidade das aulas ministradas é um fator de grande importância pois de acordo com
CAMERON (2001) as crianças na faixa etária entre 8 e 11 anos querem agradar ao professor mais
do que os colegas. Elas querem participar de uma atividade mesmo que não entendam como ou
porque. No entanto, eles também perdem o interesse muito rápido e não conseguem se manter
motivados em atividades consideradas complicadas.

A teoria do entanto que mais reforça essa intenção de começar o ensino de um novo
idioma mais cedo é a Hipótese do Período Crítico (LENNEMBERG, 1967). Segundo essa hipótese
as crianças aprendem melhor uma segunda língua antes da puberdade porque seus cérebros
ainda são capazes de usar os mesmos mecanismos utilizados na aquisição da primeira língua. A
Hipótese do Período Crítico sustenta que aprendizes mais velhos vão aprender de forma
diferente e particularmente a pronúncia nunca se aproximará da de um falante nativo. De acordo
com KING e MACKEY (2007) porém, não existe uma idade padrão para se começar a aprender
uma língua estrangeira. O “agora” será sempre o melhor momento, no entanto é inegável que
aquelas que têm contato mais cedo com o novo idioma apresentarão mais facilidade no
desenvolvimento de suas habilidades linguísticas. O que difere entre o ensino para crianças de 6
a 11 anos e o para adultos, por exemplo, é a abordagem que será utilizada. Crianças necessitam
de atividades mais lúdicas e comunicativas que façam com que elas tenham a sensação de
aprender brincando, enquanto que adultos necessitam em sua maioria de esquemas mentais
para gramática e vocabulário no novo idioma.
Essa ludicidade, no entanto, se não for bem trabalhada pelo professor em sala de aula
poderá gerar desmotivação e desinteresse das aulas. O ideal é que a introdução do novo idioma
ocorra a partir de atividades diferentes daquelas a que estamos acostumados no nosso dia a dia
de ensino formal – livros e cadernos (mídia impressa). Nesse ponto, o fato de não existir livro
didático na escola pública para alunos do EF primeiro ciclo, exige dinamicidade e criatividade por
parte do professor. Outras mídias surgem como grandes aliadas nesse momento, pois
possibilitam uma maior variedade nas atividades propostas em sala de aula. Mas, segundo
SANTOS (2009), não se trata, no entanto, de apenas assistir TV, vídeos, navegar na Internet, etc.,
apenas para relaxar; é necessário haver a possibilidade de interação e aprendizagem. Segundo
MOON (2000) é necessário que proporcionemos às crianças oportunidades de uso real da língua
em sua aprendizagem. Eles devem enxergar um significado naquilo que estão aprendendo, caso
contrário a desmotivação é certa.

3 RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Foi escolhida para essa pesquisa uma turma de 5º ano vespertino da referida escola
municipal localizada na periferia da cidade de Maceió. A turma era composta por 32 alunos,
sendo 18 meninas e 14 meninos entre 10 e 13 anos. Eles nunca haviam tido aulas de língua
estrangeira e estavam extremamente motivados para o início das atividades. As aulas foram
iniciadas na primeira semana de março de 2013 e se estenderam até a última semana de maio do
mesmo ano. Essa turma tinha uma aula de 50 minutos por semana.
Primeiramente foi realizado um trabalho de conscientização da importância do Inglês em
suas vidas cotidianas. Saimos para um passeio pelas ruas de Maceió e os alunos fotografaram
palavras e expressões em Inglês que encontrávamos em nomes de lojas, outdoors, anúncios
pintados em muros, entre outros. Fizemos um mural com essas fotos que ficou exposto no pátio
da escola, para que os alunos de outras séries também tivessem contato com a experiência. O
resultado dessa atividade foi extremamente produtivo e gerou uma reflexão acerca da inserção
dos estrangeirismos em nosso idioma.
Devido à ausência de material didático já citada anteriormente, optou-se por trabalhar
com três temas geradores – a escola, a família e animais. A cada mês foi desenvolvido um tema e
estrutura de trabalho era a mesma para cada tema e a seguir detalhada:
1ª aula – Apresentação do novo vocabulário através de slides produzidos no Power Point.
Prática oral.
2ª aula – Prática do novo vocabulário e das estruturas gramaticais. Essa atividade era feita
através de jogos educativos disponibilizados no site do British Council. Os alunos nessas aulas
eram conduzidos ao laboratório de informática.
3ª aula – Consolidação do novo vocabulário e estruturas. Os alunos assistiam a vídeos da
Coleção Magic English da Editora Abril.
4ª e 5ª aulas – Geralmente os alunos desenvolviam pequenos projetos relacionados ao
tema. Assim quando estudaram família eles montaram e apresentaram para o restante do grupo

a sua Family Tree (árvore da família). Esse momento em que os alunos trabalham em grupos é de
fundamental importância, pois eles se sentem mais a vontade para tirar as dúvidas e utilizar a
língua em contexto.
As aulas foram concluídas no final de maio, mas há intenção de continuar esse trabalho
no 2º semestre de 2013. A escola pretende incorporar o Inglês à sua grade curricular nas turmas
de 5º ano a partir do ano de 2014.

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo dessa pesquisa era verificar se ao final desse período de aulas os alunos teriam
evoluído em seu aprendizado do novo idioma. Após as observações feitas, pode-se concluir que
os alunos continuam motivados ao término dessas aulas tanto quanto estavam no início das
observações. Isso nos leva a crer que a introdução do nosso idioma ainda no Ensino Fundamental
I, aliada ao uso das mídias anteriormente descritas tem grandes possibilidades de facilitar e
alavancar o processo de aprendizagem de uma segunda língua por parte dos alunos.
Além disso os alunos desenvolveram habilidades orais e auditivas (SPEAKING e LISTENING)
nos momentos de interação com os jogos educativos e vídeos, além é claro dos momentos de
socialização dos projetos em que eles mostravam os trabalhos produzidos uns aos outros. Essas
habilidades orais e auditivas dificilmente são desenvolvidas em escolas regulares que muitas
vezes focam o ensino do novo idioma ao método gramática e tradução.
Essa pesquisa não para por aqui. Já que a escola municipal sede desse projeto irá tornar a
Língua Estrangeira – Inglês uma componente da grade curricular no ano de 2014, pretendemos
agora verificar possibilidades de início dessas aulas ainda mais cedo, em turmas do 3º e 4º ano.
Relembrando o que foi dito anteriormente, mesmo que não ocorra uma convergência
entre as correntes teóricas no que diz respeito a melhor idade para a introdução do novo idioma,
não há dúvidas de que se essa inserção for feita com qualidade, as crianças terão motivação para

continuar a aprender a segunda língua e consequentemente galgarem caminhos futuros que
conduzam a uma melhor colocação no mercado de trabalho.
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RESUMO
Recentemente vários autores têm criticado a falsa
neutralidade do ensino de LEs e apontado como este
ensino pode ser processado concomitantemente com a
conscientização do estudante acerca de sua realidade e
da realidade do “outro”. Assim é importante citar os
trabalhos que enfocam no desenvolvimento da
competência intercultural tais como Byram (2002) e
Kramsch (2001). Neste artigo, pretende-se mostrar
como a Interculturalidade pode ser trabalhada em sala
de aula juntamente
com uma abordagem
interdisciplinar como Content and Language Integrated
Learning (CLIL). Autores como Mehisto, Marsh e Frigols
(2008) bem como Meyer (2010) são os defensores do
CLIL que, resumidamente é a abordagem de ensino no
qual a LE é o meio de estudo de outras disciplinas (as

chamadas disciplinas conteúdo). Neste artigo, no
entanto, utilizou-se a concepção de CLIL que defende a
interação do ensino de LE com demais disciplinas
conteúdo do currículo escolar. Após a discussão sobre as
abordagens citadas, foram delineadas as bases para um
projeto sobre educação para direitos humanos que
integra as disciplinas/conteúdo: língua inglesa,
geografia, história, informática e filosofia e levar os
estudantes a refletirem sobre os direitos humanos e os
contextos sociais nos quais estão inseridos.

PALAVRAS-CHAVE: interculturalidade; CLIL; direitos humanos; inglês; ensino.

Human Rights Education and Intercultural approach: Possibilities in Brazilian schools
ABSTRACT
Recently scholars have criticized the false neutrality of
foreign language (FL) teaching and pointed out how the
FL teaching/learning can be processed concomitantly to
social awareness development. Some works deals with
the issues cited above, e.g Byram (2002) and Kramsch
(2001) who had treated them as intercultural
competence and intercultural communication. In this
article it is intended to show how interculturality can be
worked on classroom along with an interdisciplinary
approach such as Content and Language Integrated
Learning (CLIL). Authors such as Mehisto, Marsh and
Frigols (2008) and Meyer (2010) defend CLIL, that is,

briefly, an approach in which FL is the medium to study
the other disciplines of the curriculum (so called content
disciplines). This article, however, is based on another
precept of CLIL: the teaching of FL integrated to content
disciplines. After a discussion about CLIL and
intercultural approaches, it was structured the bases of
a project on human rights education which integrate
English, geography, history, technology and philosophy.
Presumably, the project is intended to encourage
students to think over their human rights and social
contexts where they live in.

KEY-WORDS: interculturality; CLIL; human rights; English; teaching

EDUCAÇÃO PARA DIREITOS HUMANOS E COMUNICAÇÃO INTERCULTURAL: UMA
POSSIBILIDADE PARA AS ESCOLAS DO BRASIL

INTRODUÇÃO
O modo como os linguistas aplicados concebem o ensino e o aprendizado de língua muda
juntamente com a sociedade. O mundo está sempre passando por transformações econômicas,
tecnológicas e comportamentais e, consequentemente, tais mudanças afetam fortemente a
língua e seu uso. O ensino comunicativo de línguas (ECL), por exemplo, tem influenciado o ensino
de inglês em grande parte dos centros de ensino do planeta, de fato, o mérito do ECL foi trazer
destaque ao uso da língua viva que é falada em contextos sociais e, como consequência, o ensino
de línguas passou a enfocar a comunicação real. No entanto, os falantes de hoje são
consideravelmente diferentes dos falantes os quais serviram de base para o surgimento do ECL
na década de 1960.
Atualmente, os interlocutores de um diálogo podem estar distantes quilômetros um do
outro e ainda assim compartilham ideias e conectam duas culturas distintas. Diferentes pontos
de vistas não são separados apenas por longas distâncias: um vizinho, um amigo, um colega de
classe ou de trabalho também podem representar o “outro”, ou seja: outro ponto de vista ou
outra cultura. Presumivelmente esta diversidade nem sempre é harmoniosa e frequentemente
conflitos podem acontecer e muitas vezes as pessoas não estão preparadas para estas situações.
Lugares onde muitas pessoas se reúnem podem configurar locais de conflitos culturais e a escola
se destaca nestes casos. Como os professores podem ignorar os desentendimentos culturais de
seus alunos? Ou melhor: como os professores podem lidar com esses desentendimentos dentro
da classe?
Certamente, uma consciência intercutural é uma necessidade que nasce em um cenário
global: um mundo no qual as fronteiras se dissolvem e onde questões como identidade,
cidadania e direitos humanos sempre vem a tona. Ironicamente, quanto mais o mundo se
interconecta, mais evidentes as diferenças e os conflitos culturais se tornam. Neste artigo é feita
uma discussão sobre como conceitos de competência comunicativa intercultural e Content and
Language Integrated Learning (Aprendizado de Linguas integrado ao Conteúdo daqui em diante:
CLIL) podem ser combinados para construir ações pedagógicas a fim de auxiliar o estudante a
desenvolver a consciência intercultural por meio da interação entre o ensino de língua inglesa
com outras disciplinas do currículo, recorrendo, também à educação para direitos humanos.

COMUNICAÇÃO INTERCULTURAL E O APRENDIZADO DE LÍNGUAS INTEGRADO AO CONTEÚDO
CLIL (do inglês Content and Language Integrated Learning, isto é: Aprendizado de Línguas
integrado ao Conteúdo) é uma abordagem de aprendizado que tem sido muito discutida
recentemente. Na Europa CLIL tem se tornado um ideal que abrange os objetivos da Educação
Científica. Percebe-se que a organização das disciplinas em uma escola ainda é muito
compartimentada, deste modo o conhecimento apresentado aos estudantes parece ser separado

em caixas (MEHISTO; MARSH; FRIGOLS, 2008 p.116). Na maioria das vezes as disciplinas não
interagem entre si o que dificulta um planejamento interdisciplinar que tenha como objetivo a
integração entre conteúdos. Com efeito, não é raro notar casos em que um mesmo assunto é
ensinado em duas disciplinas diferentes, o que gera desperdício de tempo, energia e motivação.
No caso do ensino de língua estrangeira o processo de isolamento é ainda pior.
Frequentemente o professor de inglês trabalha sozinho sem o diálogo com os demais
professores. O status de monolito da língua inglesa é reforçado pelos próprios estudantes e a
comunidade externa a escola, pois muitos estudantes e até mesmo a comunidade escolar ainda
consideram a língua estrangeira um estudo acessório e de pouca importância. No entanto, a
língua estrangeira pode ir além do aprendizado de um novo idioma e favorecer outros
conhecimentos compartilhados com diversas ciências, como afirmam Mehisto; Marsh; Frigols,
(2008):
“ Temas interdisciplinares e projetos criam pontes entre várias matérias ensinadas. Na
escola, nós trabalhamos para ajudar os estudantes a ganhar o conhecimento e
habilidades que eles precisam para obter sucesso no mundo real. (…) No cotidiano, nós
frequentemente precisamos aplicar simultaneamente habilidades aprendidas em varias
disciplinas, logo temas interdisciplinares e projetos são o que melhor refletem a
realidade do cotidiano.” (MEHISTO; MARSH; FRIGOLS, 2008 p.116)

O conceito de CLIL surgiu em 1994 a Europa, contudo as primeiras experiências
relacionadas a esta abordagem são mais antigas. Elas remontam a educação sumeriana cinco mil
anos atrás e também ao uso do latim usado para o ensino de matérias como Direito, Teologia e
Filosofia. Segundo os autores citados, esta abordagem não exclui o foco na língua maternal, para
eles CLIL busca apoiar o aprendizado de língua estrangeira ao mesmo tempo em que favorecem o
desenvolvimento da língua maternal. Na proposta do CLIL existe a possibilidade de uso de uma
língua que não é a língua nativa do estudante como meio de instrução e aprendizado primário,
secundário ou vocacional de matérias como matemática, ciências, artes e negócios.
Neste contexto o professor de línguas pode ajudar os estudantes a manipular o conteúdo
de outras disciplinas. Esta estratégia também reforça a aquisição de conteúdo ao mesmo tempo
em que melhora o aprendizado da língua, enfim, como resume Mehisto, Marsh e Frigols: “CLIL é
um instrumento para o ensino e aprendizado de língua e conteúdo” (Mehisto; Marsh; Frigols,
p.11, 2008). Os autores ainda destacam que os três objetivos do CLIL são: Conteúdo, Língua e
Habilidades de aprendizado.
No contexto brasileiro, o foco do CLIL deve ser a integração de varias matérias e a
organização de aprendizado por meio de temas interdisciplinares e projetos. Há muitas razões
pelas quais esta abordagem pode ser adotada nas escolas do Brasil:
•
•
•
•
•
•
•

Integração de disciplinas;
Apresentação de língua e conteúdo em sala de aula;
Acesso a materiais autênticos;
Uso de matérias atualizado retirados da mídia e outras fontes públicas;
Favorecimento da cooperação entre pares (estudantes e professores);
Negociação do significado da língua e do conteúdo entre os estudantes;
Atuação dos professores como facilitadores;

•
Construção do conhecimento a partir dos conhecimentos de mundo, habilidades
e experiência dos estudantes;
•
Transmissão de informação de forma amigável e de fácil compreensão.
(Adaptado de Mehisto, Marsh e Frigols, 2008)

Ao começar com projetos interdisciplinares os professores devem ter certeza de que há
uma atmosfera amigável na escola, porque este tipo de trabalho colaborativo é impossível de ser
feito sem cooperação. No contexto brasileiro é possível que haja um obstáculo: os professores
geralmente trabalham mais de 40 horas por semana, consequentemente há falta de tempo para
planejamento. No entanto, quando os professores conseguem resolver o problema do tempo
para planejar eles percebem que um planejamento prévio os leva a economizar tempo nas outras
etapas do projeto, além disso, os resultados provavelmente serão muito melhores do que
quando planejam sozinhos. Possivelmente, os professores podem estar abertos para tentar um
trabalho interdisciplinar, mas em muitos casos o que falta é um profissional que seja mediador
desse planejamento entre disciplinas. Assim, é importante que os profissionais se organizem para
escolher tópico para um projeto e planejar os materiais para a apresentação de conteúdo. Os
objetivos linguísticos (de língua materna e estrangeira) também estarão atrelados ao tópico
compartilhado pelas outras disciplinas envolvidas no projeto.
Esta abordagem é diferenciada, pois inclui o uso da língua estrangeira como instrumento
de sensibilização, percepção e discussão a respeito de tópicos a serem estudados mais
profundamente em disciplinas ditas: disciplinas conteúdo como História, Biologia, Geografia ou
Filosofia por exemplo. CLIL pode, portanto, promover a criatividade, a resolução de problemas, a
flexibilidade e o pensamento crítico. Percebe-se que CLIL é um caminho para a promoção de
aprendizado de língua por meio do conhecimento significativo para os estudantes, a abordagem
pode também, guiar os professores a um nível no qual os estudantes podem lidar com questões
em vez de respostas e trabalhar com assuntos do mundo real.
INTERLIGANDO A COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL E CLIL
Como se sabe o trabalho interdisciplinar no Brasil não é novidade, ou seja, não só as
tentativas do trabalho pedagógico por meio de ações integradoras entre as diversas matérias de
um currículo, mas também as pesquisas em relação ao tema têm ganhado adeptos nas últimas
décadas (FAZENDA, 2003; FERREIRA, 2010). A mais conhecida pesquisadora do tema Ivani
Fazenda considera a interdisciplinaridade como abertura ao diálogo com o próprio conhecimento
e a caracteriza pela “articulação entre teorias, conceitos e ideias, em constante diálogo entre si”.
Esta concepção é também a ideia geral de CLIL, como afirmam Mehisto, Marsh e Frigols (2008) a
essência de CLIL é a integração e para isso os autores destacam dois focos da abordagem:
1. Aprendizado de línguas incluso em aulas de outras disciplinas (Matemática,
História ou Geografia, por exemplo);
2. Conteúdo de ouras disciplinas usado nas aulas de línguas. O professor de línguas
pode trabalhar juntamente com professores de outras disciplinas para incorporar o
vocabulário, a terminologia e os textos de outras matérias em suas aulas.

Possivelmente a adoção do primeiro objetivo de CLIL citado acima encontraria alguns
obstáculos nas escolas públicas brasileiras. No entanto, com a cooperação dos profissionais de
uma escola, é possível adotar o segundo foco efetivamente em qualquer instituição de ensino no
país. De fato, na maioria dos locais onde o aprendizado acontece, existe a relação entre estes
quatro princípios: conteúdo, cognição, cultura e comunicação, ainda que, em muitas escolas, um
dos princípios prevaleça sobre os demais. Meyer (2010) afirma que CLIL é construído nestes
quatro princípios, contudo eles estão correlacionados de tal forma que o conhecimento e a
forma como ele é desenvolvido está intimamente interconectado com o aprendizado de uma
língua. A cultura, nestas conexões, é fundamental, pois como declara Meyer (2010) a consciência
intercultural cumpre um papel essencial em CLIL.
A afirmação de Meyer é extremamente pertinente para os propósitos deste artigo. A
autora entrelaça CLIL a um dos temas mais discutidos no campo do ensino de línguas atualmente:
o desenvolvimento da consciência intercultural por meio do ensino e aprendizado de línguas.
Na década de 1960 o conceito de competência comunicativa de Dell Hymes foi adotado
pelos linguistas aplicados a fim de construir um arcabouço teórico atualizado para o ensino de
segunda língua. Esta abordagem, chamada de abordagem Comunicativa, suplantou a
metodologia audiolingual (enquanto os linguistas estruturalistas e as teorias behavioristas
estavam em voga, a abordagem audiolingual era a metodologia mais utilizada para o ensino de
segunda língua) e estabeleceu as bases para o ensino Comunicativo de línguas (ECL). Desde sua
concepção o ECL tem sofrido mudanças porque sua estrutura nodal - a teoria da competência
comunicativa tem não só assimilado os avanços na Linguística e outras ciências, mas também as
transformações na sociedade. No Brasil o ECL é defendido e sugerido nos Parâmetros
Curriculares Nacionais para Línguas Estrangeiras Modernas (BRASIL, 2001) ainda que a noção de
competência comunicativa que o documento aborda esteja ultrapassada.
Atualmente, o ECL tem se preocupado com a comunicação intercultural entre os falantes
de diferentes línguas maternas que usam - por exemplo – o inglês como meio de compreensão
mútua. Contudo, o conflito cultural pode ocorrer mesmo em classes com estudantes da mesma
língua materna (KRAMSCH, 2001). No Brasil onde a miscigenação de culturas e grupos étnicos é
muito grande, a coexistência de diferentes grupos sociais pode ser, às vezes, problemática.
Ademais, os estereótipos de falantes de inglês e outros estrangeiros são muito arraigados na
sociedade brasileira, tais questões, possivelmente surgem na sala de aula de inglês e acarretam
um embate de identidades. Nestes casos o professor deve estar preparado para mediar tais
situações, agindo para ajudar os estudantes a desenvolver:
a) Habilidade de garantir um entendimento compartilhado por pessoas de diferentes
identidades sociais;
b) Habilidade de interagir com pessoas como seres humanos complexos e suas múltiplas
identidades e suas próprias individualidades (BYRAM, 2002)
Para tanto o professor deve rever seus conceitos de cultura, diversidade e globalização.
Globalização é um tema inevitável já que as nações e populações do mundo estão se interligando
em um único sistema global (CLOZET; LIDDICOAT; LO BIANCO 1999).
Dentro de mundo globalizado, as pessoas de culturas diferentes podem facilmente entrar
em contato umas com as outras e isso pode gerar conflitos quando certas características étnicas
e culturais vêm à tona. Logo, a escola, como uma microrrepresentação da sociedade, é um local

onde a diversidade cultural pode ser muito evidente, ou seja, os embates culturais possivelmente
podem eclodir em uma sala de aula de 35 alunos.
Um professor consciente interculturalmente esta livre de preconceitos e julgamentos
predeterminados, assim, o professor deve ser “capaz de sair de si mesmo e tomar outra
perspectiva que o permitirá trazer diferentes interpretações da realidade”. (AGUILAR, 2002).
Esta é uma das habilidades de um falante intercultural que estudiosos defendem como o objetivo
do aprendizado de língua estrangeira.
O Quadro Comum Europeu de Referencia para Línguas (CONSELHO DA EUROPA, 2001) já
tinha sugerido o ensino de línguas ligado ao desenvolvimento da competência intercultural.
Contudo, foi Michael Byram (2002) quem interligou a competência intercultural a competência
comunicativa desenvolvendo, assim uma abordagem adequada para o novo milênio: a
competência comunicativa intercultural (CCI). O modelo de Byram é interessante porque lida
com um novo modelo de falante de língua estrangeira (sobretudo inglês); este usuário da língua
é a pessoa que é “capaz de lidar com a complexidade e a multiplicidade de identidades e evitar
percepção das pessoas como dotadas de uma única identidade” (BYRAM, 2002, P.9).
Esta abordagem promove o desenvolvimento da dimensão intercultural no ensino de
línguas e, em suma:
•
Fornece aos estudantes competência intercultural bem como competência
linguística;
•
Prepara os estudantes para a interação com pessoas de outras culturas;
•
Capacita os estudantes a entender e aceitar as pessoas de outras culturas como
indivíduos com outras perspectivas, valores e comportamentos;
•
Ajuda os estudantes a ver que tais interações são experiências enriquecedoras;
(BYRAM, 2002,p.10)

Tudo isso pode ser feito ao mesmo tempo em que os estudantes aprendem habilidades
linguísticas. Como?
Em “Developing the intercultural dimension in language teaching” ( Desenvolvendo a
dimensão intercultural no ensino de línguas) Byram (2002) mostra como imbuir o ensino de
línguas com a dimensão intercultural. O autor enfatiza que ensinar a dimensão intercultural não
é a transmissão de informação sobre a cultura estrangeira. Diferentemente da ideia de “ensinar a
cultura da língua alvo”, o estudo da língua por uma perspectiva intercultural, está centrado na
interação das culturas e como as percepções que os estudantes têm das outras pessoas podem
influenciar no sucesso da comunicação.
Os professores de línguas podem implantar essa ideia no currículo escolar, ou seja, o
professor pode trabalhar alguns temas sociais e culturais em vez de apenas ensinar aspectos
linguísticos da língua alvo. A ideia é começar uma aula de línguas com temas que causem um
debate cultural, por exemplo: a maioria dos livros didáticos é composta por unidades e temas, os
professores podem utilizar estes temas e apresenta-los do ponto de vista intercultural. Os
estudantes poderiam ser solicitados a pensar em outras possibilidades e interpretações de um
dado tema, imagem ou texto. Todas as opiniões e possibilidades levantadas pelos estudantes (e
provavelmente pelo professor) serão inevitavelmente marcadas pelas sãs culturas.
A associação entre a dimensão intercultural do ensino de línguas e CLIL é inevitável, já que
a cultura é um dos princípios fundamentais da abordagem. De fato, quando um professor planeja

sua lição baseada em um tema e quer estender a discussão, ele pode contar com professores de
outras disciplinas, cada uma contribuindo para o desenvolvimento de uma compreensão geral da
temática escolhida. Para os estudantes, a associação entre CLIL e o ECL com foco na competência
intercultural é muito importante porque ocorre a ligação entre conteúdos das disciplinas ao
desenvolvimento das habilidades linguísticas. O beneficio é a integração do conhecimento
compartilhado e produzido na sala de aula e a efetividade do processo de aprendizado.
Segundo Byram (2002) o professor pode trabalhar a dimensão intercultural do ensino de
línguas usando os materiais que ele já adotou. Há uma enorme gama de questões explicitas e
implícitas dentro das unidades dos livros didáticos que podem incitar boas discussões. O
professor precisa estar sensível a estas questões e liga-las a realidade dos estudantes a fim de
tornar o aprendizado um processo contextualizado. A língua estrangeira pode ser um ponto de
partida para um debate etnográfico no qual os estudantes podem se expressar, já que a própria
sala de aula de línguas estrangeiras é um espaço de encontro de culturas (AGUILAR, 2002). Já que
as experiências individuais dos estudantes são marcadas por suas crenças e culturas, um debate
complexo deve levar a uma compreensão mútua e o respeito entre os estudantes. Por exemplo:
condições sociais e perspectivas do futuro são temas que podem interessar aos estudantes,
ademais, os professores podem encontrar a oportunidade de pensar sobre os problemas sociais.
Sabe-se que um grande número de jovens brasileiros reside em áreas pobres
consideradas de risco, lidando diariamente com a violência e o tráfico de drogas. Estas condições
afetam fortemente a percepção que muitos adolescentes têm de si mesmos e
consequentemente eles se tornam indiferentes à educação e, muitas vezes, desvalorizam o papel
da escola. Alguns estudantes, que não vivem nas situações citadas, também compartilham de
uma falta de interesse e confiança na educação. Nestes casos, é importante relembrar aos
estudantes o poder de transformação da educação. Na seção seguinte é apresentado um
planejamento que trata do poder de transformação da educação ao mesmo tempo em que
discute a violação de direitos humanos. A linha norteadora do planejamento esta na interação
entre CLIL e o desenvolvimento da consciência intercultural dos estudantes, tendo como ponto
de partida a sala de aula de língua estrangeira.
COLOCANDO EM PRÁTICA: ENSINO DE INGLÊS E A EDUCAÇÃO PARA A PAZ
Muitos jovens do mundo todo conviveram ou convivem em ambientes de alto risco, quer
pela situação política ou religiosa quer por questões socioeconômicas. Em muitos casos as
condições são tão hostis que nenhum direito resguardado pela Declaração dos Direitos Humanos
é garantido a essas pessoas. Contudo, os jovens das escolas brasileiras conhecem tais realidades?
O projeto aqui delineado pretende mostrar as adversidades em outras regiões do globo e levar os
estudantes a refletirem sobre tais realidades e também sobre a sua realidade.
O primeiro passo é a analise do vídeo “Os 30 artigos dos Direitos Humanos” em inglês
criado, dirigido e editado por Ani Boghossian. Depois o vídeo é comparado à própria declaração
dos direitos humanos (cópia em português). Os alunos também poderão comparar a declaração
dos direitos humanos com a constituição brasileira, ou pelo menos o artigo 5º da mesma. Esta
tarefa é importante, pois pode levar o estudante a perceber como a lei mais importante do Brasil
é claramente inspirada na declaração dos direitos humanos. Neste momento os estudantes são

solicitados a pensarem a respeito de suas realidades e a trazer casos nos quais os direitos foram
violados. Uma vez que eles podem reconhecer tanto os direitos da declaração quanto os da
constituição brasileira, eles podem perceber com mais clareza situações nas quais houve o ato
lesivo as leis citadas. A tomada de consciência de seus direitos é importante para os alunos, pois
como declara Starkey (2010) “um direito não é um direito se você não o conhece”.
O segundo passo é a leitura de diários de guerra escritos por jovens no século 20, como por
exemplo: Diários de Guerra – vozes roubadas de Zlata Filipovic e Melanie Challenger. (FILIPOVIC;
CHALANGER, 2008). Enquanto leem os textos, os estudantes devem reconhecer quais direitos
humanos foram violados durante os conflitos entre a primeira guerra mundial e a guerra do
Iraque. Além disso, os estudantes devem ser incentivados a citar casos nos quais os direitos
continuam a ser violados atualmente. A leitura dos diários poderá ser feita em pequenos grupos
e o professor auxilia o estudante a compreender os conflitos bélicos nos quais os textos estão
inseridos. Nesta etapa, a participação do professor de Geografia, Filosofia e História é
imprescindível. Cada professor contribui para a compreensão do contexto e os valores
relacionados às situações descritas nos diários. É importante ressaltar que os professores das
outras disciplinas não precisam dar aulas em língua inglesa, a tarefa deles é apresentar aos
estudantes o tema do ponto de vista de cada ciência.
Os professores de Geografia e História devem explicar as trajetórias geográficas e
históricas das guerras mencionadas nos diários. Estes profissionais podem também discutir sobre
as consequências das guerras e as sequelas destes embates nas gerações procedentes. É possível
que estes professores façam analogias entre os jovens que escreveram os diários e os jovens
brasileiros que vivem em áreas de risco. Em tais situações a questão deve ser tratada de um
ponto de vista sociológico e/ou filosófico.
Com a finalidade de explicar aos estudantes que situações similares ainda ocorrem
atualmente os estudantes devem assistir o documentário: Promessas (B.Z. Goldberg e Justine
Saphiro) e o filme Escritores da Liberdade de Richard La Gravanese no qual os estudantes podem
conhecer um pouco mais sobre a história de Anne Frank. De acordo com Osler e Starkey (2010) o
trabalho sobre cidadania deve se mover da análise de um diário de guerra para a análise da vida
cotidiana dos estudantes, a fim de fazê-los identificar em quais situações houve a violação dos
direitos humanos. Este é um movimento que se vai de uma situação real e bem conhecida par
um contexto particular. Esta atividade é feita com um questionário no qual os estudantes
identificam a presença ou ausência de escolas, quadras poliesportivas, eleição direta, serviços de
saúde entre outros elementos que garantidos pela declaração dos direitos humanos. Para
reforçar a compreensão, o professor pode pedir aos estudantes um sumário dos dois vídeos,
identificando os direitos que foram violados em ambas as situações. Outra possibilidade é pedir
aos estudantes para buscar similaridades entre os vídeos e as informações divulgadas pela mídia
a respeito de um contexto local dos estudantes, como por exemplo: notícias sobre as cidades
grandes, favelas ou até mesmo sobre novelas.
É importante levar os estudantes a comparar as informações do diário com as que foram
vistas nos materiais audiovisuais (documentários e filmes) e os resultados dessas comparações,
discussões e interpretações devem culminar na produção de dois pequenos vídeos em inglês:
Proposta 1: vídeo no qual os estudantes explicam quais direitos foram violados em um
contexto específico do diário de guerra que eles leram;

Proposta 2: vídeo no qual os estudantes deverão responder a pergunta: “Qual é a nossa
Guerra? ( What is our war?)”. Ainda que o Brasil não esteja (inteiramente ou diretamente)
envolvido em uma guerra, os estudantes podem ser levados a relacionar conflitos ao redor do
mundo com conflitos sociais locais, levando-se em consideração a violência, as manifestações e
os casos de corrupção e impunidade que vez por outra são aventados pela mídia. Esta proposta,
possivelmente, provoca uma discussão sobre como o povo brasileiro se percebe enquanto
cidadão e como ele percebe o outro, ou seja, seus compatriotas. A filmagem e a edição do vídeo
podem contar com a ajuda dos professores de Informática que podem até mesmo ajudar os
estudantes a divulgar o vídeo na Internet. A avaliação destas atividades pode ser feita por meio
de pequenos formulários respondidos por todos aqueles que assistissem aos vídeos e às peças
teatrais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, percebe-se que um projeto como este, que pretende ajudar os estudantes a
compreender e modificar suas realidades e/ou realidades adversas as quais eles podem entrar
em contato, deve ser divulgado na comunidade escolar e também em outras escolas. É
importante expor o trabalho dos estudantes, não só para valorizar a produção de conhecimento,
mas também para espalhar os ideais e os princípios aprendidos durante a execução do projeto.
Interessantemente, o processo de conscientização do estudante nasceu de uma aula de língua
inglesa, e acarretou numa confluência de saberes que apenas enriqueceu o processo de
aprendizagem acerca de um tema que geralmente não é tratado em sala de aula e/ou é tratado
de forma bastante expositiva. Note-se que, a efetividade do projeto depende exclusivamente de
um planejamento conjunto, no qual as disciplinas envolvidas possam saber exatamente como
devem atuar de forma a alcançar s objetivos do projeto. Além disso, buscar um embasamento
teórico é extremamente importante para saber aonde se quer chegar. Se por um lado CLIL é a
base metodológica para o trabalho de junção entre língua inglesa e as demais disciplinas, a
comunicação intercultural ou a ICC é o ideal ao ser alcançado com a execução do projeto. Afinal,
os estudantes conhecem aspectos socioculturais de outras pessoas para compreender suas
próprias realidades, perpassando não só pelas línguas materna e estrangeira, mas também por
conteúdos específicos de determinadas ciências.
Para o professor de inglês, um projeto como este, baseando-se em arcabouços teóricos
tão atuais, é de suma importância, já que provoca o deslocamento para uma zona incerta que
exige pesquisa e criatividade. Desta forma o professor deixa de lado a figura de profissional vazio
que apenas ensina a língua sem perceber ou se preocupar com os efeitos que esta língua causa
nos estudantes. Mais do que qualquer outro profissional, o trabalho do professor de inglês é
desenvolver o estudante brasileiro e capacita-lo a participar do conjunto de pessoas que querem
mudar o mundo.
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RESUMO

Esta pesquisa constitui-se de uma análise sobre as
concepções e práticas de leitura, na Educação
Profissional de Jovens e Adultos, especificadamente no
Curso Técnico de Agroindústria, do IFPB Campus Sousa,
a partir da investigação dos pressupostos teóricos que
têm sustentado o trabalho com a leitura, nos
documentos nacionais que respaldam o PROEJA
(Programa Nacional de Integração da Educação Básica
com a Educação Profissional na modalidade de Educação
de Jovens e Adultos), a fim de confrontá-los com visão
dos educadores envolvidos neste processo educativo.

Utilizamos a pesquisa documental e qualitativa como
suporte metodológico, tendo como instrumento de
coleta a aplicação de questionário aos docentes do eixo
tecnológico. Verificou-se nos documentos oficiais uma
concepção de leitura balizada na perspectiva
interacionista e discursiva, entretanto verificamos na
prática docente indícios de uma visão mais estruturalista
do ensino e aprendizagem da leitura.

PALAVRAS-CHAVE: Concepções. Leitura. Educação Profissional. PROEJA.
CONCEPTS AND PRACTICES OF READING IN PROFESSIONAL AND TECHNICAL EDUCATION
YOUTH AND ADULTS
ABSTRACT
This research consists of an analysis of the concepts and
practices of reading, Vocational Education for Youth
and Adults , specifically in of IFPB Campus Sousa
Technical Course in Agribusiness from the investigation
of the theoretical assumptions that have sustained the
work with reading in national documents that support
PROEJA ( national Programme for Integration of Basic
Education with Vocational Education in the form of
Youth and Adult Education ) in order to confront them
with a vision of educators involved in the education
process . We use documentary and qualitative research
as methodological support by analyzing the content in

front of the production conditions of the message and
the ideas presented , and also applied the technique of
the questionnaire to teachers of technological hub . It
was found in official documents a conception of reading
marked out on the interactional perspective, however
we found evidence of teaching practice in a more
structuralist view of teaching and learning of reading

KEY-WORDS: Conceptions. Reading. Vocational Education. PROEJA.

1.

Introdução
A proposta deste trabalho é divulgar o resultado de pesquisa sobre o processo de
formação para o desenvolvimento de uma compreensão do ato de ler, tendo em vista as
especificidades do público da PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação Básica com
a Educação Profissional na modalidade de Educação de Jovens e Adultos), no âmbito da educação
profissional e técnica.
Oferecer oportunidades significativas de leitura é tarefa da escola, garantindo a formação
humana ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito ao desenvolvimento para a
leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à
sociedade política. Considerando a EJA um campo de conhecimento específico, torna-se válido
compreender as reais necessidades de aprendizagem dos sujeitos em busca de um fazer que faça
diferença, e para tanto a investigação é o meio mais propício para se chegar a esse intuito.
2-Materiais e métodos
Neste estudo tivemos como objetivo geral analisar as concepções de leitura na Educação
Profissional de nível técnico integrado ao ensino médio na EJA, do IFPB, CAMPUS – Sousa. O
contexto da EJA se caracteriza como um campo emergente, tendo em vista seu aproveitamento
para a construção da inovação prática e teórica do fazer pedagógico. Conforme Di Pierro; Jóia e
Ribeiro (2001, p.58) o lugar da EJA ainda é tido “como marginal ou secundário, sem maior
interesse do ponto de vista da formulação política e da reflexão pedagógica”. Essa concepção é
incorporada por aqueles detentores de uma visão restrita de educação, por isso, é necessário
superá-la, fazendo emergir o reconhecimento do valor da educação como um bem público, com
vistas à democratização do acesso ao conhecimento.
Quanto ao percurso metodológico, este estudo adotou a pesquisa qualitativa como
aquela capaz de responder adequadamente às questões colocadas nesta investigação, conforme
aponta Chizzotti (2001) ao afirmar que na perspectiva qualitativa a questão estudada é
explicitada, revista e reorientada a partir do contexto e das informações das pessoas ou grupos
envolvidos na pesquisa.
São perfeitamente possíveis e necessários na investigação da pesquisa bibliográfica e
documental o conhecimento e a utilização da análise de conteúdo enquanto procedimento, no
âmbito de uma abordagem epistemologicamente apoiada no caráter qualitativo das ciências
sociais. Já que a análise de conteúdo requer descobertas de relevância teórica, utilizamos nesta
pesquisa a técnica do questionário, contendo 10 perguntas abertas e fechadas, a fim de
aprofundar a investigação do objeto em destaque, permitindo assim, maior análise dos conceitos
e ideias expostos pelos sujeitos educadores da instituição.
O questionário foi aplicado a seis professores da base tecnológica do Curso de
Agroindústria, de acordo com o número apresentado pelo quadro de docentes que atua no
PROEJA, no tocante às seguintes disciplinas: Segurança industrial, Processamento de leite e
derivados, Processamento de Pescados, Processamento de Frutas, Elaboração de Projetos
Agroindustriais, Processamento de carne, Cooperativismo e Associativismo. A escolha destes
sujeitos partiu do princípio de que a leitura norteia todas as práticas pedagógicas e a forma como
o professor concebe a leitura repercute no seu trabalho em sala de aula.

2. Resultados e Discussão
O primeiro passo da nossa pesquisa foi investigar como os documentos que respaldam a
educação de jovens e adultos, tais como Documento Base do PROEJA 1 e Diretrizes Curriculares
Nacionais para a EJA (Parecer CNE/CEB nº11/2000)2 abordam a questão da leitura ante às
especificidades da EJA, na educação ligada ao princípio do trabalho.
Ao analisarmos o texto do documento Base do PROEJA observamos um forte
direcionamento para o modelo interativo de leitura, quando cita:
(...) os sujeitos alunos deste processo não terão garantia de emprego ou
melhoria material de vida, mas abrirão possibilidades de alcançar esses
objetivos, além de se enriquecerem com outras referências culturais,
sociais, históricas, laborais, ou seja, terão a possibilidade de ler o mundo
no sentido freiriano. (BRASIL, 2006, p.26)
O exposto apresenta a perspectiva interacionista de leitura, defendida por Paulo Freire
(1995) ao abordar a importância do contexto social como elemento a ser considerado no
processo de leitura, a partir da valorização dos conhecimentos prévios do leitor, retirando a
leitura do âmbito individual, e vinculando-a ao âmbito social e aos campos político e ideológico.
Para Freire (1995, p.11) “A leitura de mundo precede a leitura da palavra, daí que a
posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquela”. Cresce então a
leitura interacionista que privilegia o sentido do texto atrelado ao conhecimento de mundo,
possibilitando a compreensão cada vez mais crítica das situações limites e a defesa pelas ações
pedagógicas ampliadoras da palavra mundo. Esta relação entre palavra e mundo nos faz
ponderar sobre o que devemos mobilizar para entender um texto. Para tanto concordamos com
Kleiman (2002, p. 13) quando afirma: “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”. Desta forma, a leitura é considerada um processo
interativo uma vez que o leitor utiliza justamente diversos níveis de conhecimento que interagem
entre si.
A publicação do Parecer (BRASIL, 2000) apresenta a EJA como uma modalidade da
educação básica no interior das etapas fundamental e média, e evidencia a adequação de uma
atuação pedagógica às necessidades e especificidades deste público heterogêneo, partindo do
princípio da contextualização e do reconhecimento de identidades pessoais e das diversidades
coletivas. A visão de leitura interacionista está contemplada no parecer, propondo a importância
dos sistemas de ensino da EJA se tornarem agência de letramento ao valorizar os aspectos sóciohistóricos da aquisição da linguagem.
A proposta do Documento Base (BRASIL, 2006, p.23) afirma que “é essencial conhecer
esses sujeitos; ouvir e considerar suas histórias e seus saberes bem como suas condições
1
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concretas de existência”, considerando a história da leitura do leitor, quando trata da
determinação histórica nos processos de significação. Entendemos que a relação dada do
discurso com a exterioridade desses sujeitos inscritos no contexto histórico-ideológico permite
admitir os múltiplos e variados modos de ler. Considera a leitura em dependência a diferentes
gestos de interpretação, compromissados com diferentes posições-sujeito e com diferentes
formações discursivas.
2.1 CONCEPÇÕES DE LEITURA DOS EDUCADORES DO PROEJA
Neste tópico, analisamos os dados coletados no questionário com seis educadores,
pertencentes ao quadro docente incluso no eixo tecnológico do Curso Técnico de Agroindústria
do IFPB/CAMPUS SOUSA na modalidade PROEJA, a fim de investigar os pressupostos teóricos que
têm sustentado o trabalho de leitura junto aos alunos deste curso. O referencial de análise para
esses dados se respalda na concepção de leitura, balizada na interação que favorece as relações
texto, autor e leitor.
Iniciamos a análise caracterizando o perfil leitor dos docentes, uma vez que compete à
escola desenvolver condições de produção de leitura, para tanto, a figura do professor torna-se
um estímulo à formação desta prática. Quando questionamos quanto ao hábito de leitura dos
educadores, o resultado apresentou uma unanimidade: todos os professores afirmaram serem
leitores.
Segundo Antunes (2009, p. 202) formar leitores é uma tarefa da escola e incluir a escola é
incluir prioritariamente a figura do professor “aquele que apresenta o livro, que expõe e lê o
texto, analisa-o, fala sobre ele, traz notícias sobre os autores, sobre novas publicações (...) enfim
que deixa o rastro de sua experiência de leitor”.
Quanto à frequência o quadro abaixo indica um resultado conciliatório com o item
anterior, apresentando uma frequência de leitura diária dos educadores sobre diversos tipos de
leitura como jornais, revistas, artigos, literatura moderna, periódicos e livros das áreas que
atuam. No curso técnico de agroindústria os educadores demonstraram realizar leituras que
correspondem predominantemente ao exercício profissional, envolvendo os conhecimentos
científicos da área, representando assim, menor índice de leituras que envolvam o tema
educação, processos e princípios educativos de uma maneira geral.
Figura 1- Frequência de leitura
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Com relação às concepções abordadas pelos educadores no que diz respeito à pergunta o
que é ler, as respostas envolveram diversas definições que poderiam ser categorizadas pela
aproximação de sentido em três núcleos, a saber: leitura enquanto produção de conhecimento,
leitura enquanto interação e leitura enquanto busca de sentido.
Para o núcleo ler enquanto produção de conhecimento três educadores afirmaram:
Ler é uma atividade extremamente importante, pois envolve diversos
conhecimentos, além de ser uma ferramenta para formar opiniões, por
meio da busca de informações. (EDUCADOR B)
Ler é um hábito para informação e lazer (EDUCADORA F)
É viajar no conhecimento. É adquirir experiências através de um texto ou
livro. (EDUCADORA D)
O que nos permite categorizar as afirmações acima são as aproximações conceituais dos
termos “envolve diversos conhecimentos”, “hábito para informação”, “viajar no conhecimento”.
Estas concepções dizem respeito à importância da leitura como porta de acesso ao
conhecimento, possibilitando a ampliação de ideias, concepções, enfim, tomar conhecimento do
vasto acervo cultural, patrimônio da humanidade. Entretanto, essas afirmações não nos portam a
um referencial que dê suporte à forma de conduzir a leitura com os jovens e adultos da educação
profissional a fim de alargar esta porta de acesso, tendo condições de processar melhor as
informações ou os conhecimentos a serem adquiridos durante o ato de ler.
No segundo núcleo, dois educadores apresentaram uma concepção de leitura mais ampla
que as anteriores, ao mencionarem:
É saber decifrar os sinais da escrita e entender o que o escritor que
expressar sobre determinado assunto. E assim, desenvolver o
conhecimento e o senso crítico. (EDUCADORA A)
Leitura é decifrar os caracteres escritos. A leitura completa inclui
compreensão e análise crítica dos textos lidos (EDUCADOR E)
No terceiro núcleo, a educadora C apresenta uma concepção de leitura enquanto
atribuição de sentido ao afirmar que ler é “entender o que os outros escreveram sobre vários

assuntos. É uma meditação”. Esta educadora restaura a ideia de que o leitor precisa alcançar o
significado através da meditação, caso contrário, a leitura não se realiza. Por isso, é necessário
que o leitor atue ativamente no processo da leitura, dando e tirando do texto seus sentidos
possíveis, configurando, assim, uma relação de metacognição ao traçar operações regulares para
abordar o texto.
Esta concepção tem algumas restrições porque envolve apenas o plano da busca dos
sentidos, entretanto não deixa transparecer o papel transformador da leitura, enquanto
envolvimento crítico. Assumir este desafio significa contemplar uma metodologia de ensino que
permite fazer emergir alunos pensantes, através de práticas de leitura que considerem o texto
um espaço aberto para que o leitor articule seu conhecimento de mundo com o do autor,
fazendo inferências autorizadas não autorizadas pelo texto.
Redimensionar os saberes docentes de professores da Educação de Jovens e Adultos, de
forma a tornar relevante o atendimento às especificidades deste público, implica investir na
formação docente. Para tanto, é importante conhecer, refletir sobre os documentos que tratam
da educação profissional integrada na modalidade EJA, a fim de vislumbrar práticas pedagógicas
mais comprometidas com este público, buscando formas de reinventar a didática cotidiana,
através de novas buscas e conquistas.
A figura abaixo apresenta o percentual de quantos educadores leram os documentos
oficiais que respaldam o PROEJA. É importante fazer este levantamento para saber até que ponto
os educadores estão interessados em conhecer melhor como esta modalidade tem sido tratada,
quais as diretrizes norteadoras e que princípios educativos subjazem, bem como analisar
possíveis contradições que possam vir a existir.
Figura 2 – Demonstrativo dos educadores que leram os documentos que respaldam o PROEJA
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Dos três educadores que leram, um justificou que fez a leitura dos documentos “apenas
para a realização de concurso, por isso não tenho propriedade, no momento para relatar a
proposta”. Isto implicar dizer que a essa leitura não teve como objetivo o público do PROEJA na
tentativa de atender suas necessidades de aprendizagens. Os outros educadores apresentaram
as seguintes justificativas.

Os documentos oficiais tratam da educação que integre os
conhecimentos gerais com os conhecimentos específicos para a formação
técnica seja através da prática social, cultural ou da leitura. (Educadora A)
A resposta da educadora A contempla a importância da formação integral através de uma
educação que ensina a pensar e ensina a fazer, articulando eixo tecnológico, aos princípios da
ciência, do trabalho e da cultura, sendo a leitura um veículo de conhecimento nesta articulação.
Por outro lado, a resposta não apresenta como abordar a leitura na EJA, ao considerar as
histórias de leituras dos alunos do PROEJA, bem como coloca Freire (1995) na defesa de uma
educação pautada em um método ativo, dialogal e crítico, buscando aliar a leitura do mundo à
leitura da palavra.
A educadora C assume a superficialidade de sua leitura em relação aos documentos
oficiais, ao afirmar: “Minha leitura destes documentos foram superficiais, mas pude
compreender que há uma preocupação quanto à prática da leitura, ou seja, a utilização deste
instrumento para a aplicação profissional.” enquanto que a educadora D justificou a não leitura
do documento da seguinte forma: “Não li os documentos oficiais porque a modalidade PROEJA
foi feita de forma repentina, sem prévio preparo de alguns profissionais”.
A tarefa de ser educador na EJA exige desafios, entre eles, a superação das lacunas na
formação, dialogando com o lugar em que está inserido, conhecer à configuração do público que
integra a EJA, inventando com os educadores meios pelos quais reinventem o modo de pensar e
concretizar sua prática pedagógica. O aprimoramento na formação do educador de EJA não se
faz por uma única maneira através de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento, seminários
etc., mas também por via interior, que é a autocrítica que cada educador deve fazer sobre seu
papel na sociedade e seu compromisso com a educação.
Já que nossa pesquisa versa sobre as concepções de leitura, os professores foram
questionados quanto aos textos utilizados nas aulas do Curso de Agroindústria. O resultado
mostrou uma diversidade textual conforme tabela abaixo:
Figura 3- Textos utilizados no curso de agroindústria
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Textos da internet
De acordo com Marcuschi (2005, p.19) “os gêneros textuais são fenômenos históricos,
profundamente vinculados à vida cultural e social. Fruto do trabalho coletivo, (...) contribuem
para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas. Sendo assim, o trabalho com textos tendo
em vista os diferentes gêneros amplia a competência dos educandos, porque medeia a interação

letrada, permitindo um encontro com as formas verbais de ação social, de forma a oportunizar
aprendizagens.
Tendo em vista a caracterização da leitura no curso profissionalizante de Agroindústria,
fizemos coleta de textos, no qual podemos destacar outros gêneros acrescidos à lista
apresentada na figura 3, tais como: fluxograma 3, rótulos de produtos agroindustriais, textos
instrucionais e textos imagéticos para que o educando identifique práticas relativas às disciplinas
de processamentos de produtos de origem animal e vegetal, bem como Microbiologia e
conservação de alimentos. Através desta coleta, observamos que os textos trabalhados pelos
educadores do curso de agroindústria exigem o desenvolvimento de competências que se dão
por meio de vários estilos de leitura a seguir: Leitura total ou intensiva, caracterizada pela
retirada de todas as informações do texto, leitura seletiva ao se voltar para a localização de uma
formação específica e leitura tópica para identificar informações pontuais no texto a fim de
localizar verbetes em enciclopédia, ou manual técnico.
Uma exigência comum entre as disciplinas do curso de Agroindústria é a compreensão do
fluxograma, espécie de esquema gráfico que permite um tipo de leitura item a item, para realizar
uma tarefa seguindo comandos que pressupõem uma ordenação necessária. De acordo com
Marcuschi (2005) há sequências discursivas que constituem os tipos textuais: narrativo,
expositivo, argumentativo e injuntivos4. A partir destes tipos de textos e dependendo das
propriedades sócio comunicativas são gerados diversos gêneros textuais. Enquanto que os tipos
textuais formam uma pequena quantidade, os gêneros são inúmeros, materializados em nossa
vida diária e apropriados para um determinado tipo de interação comunicativa.
Então, textos como fluxogramas e receitas, são gêneros que se filiam à tipologia injuntiva
porque se caracterizam por apresentar verbo no imperativo e constituem enunciados incitadores
à ação, através de comandos a serem praticados pelos interlocutores no processo de interação
comunicativa.
Uma das competências não identificadas nos textos da área profissional refere-se à leitura
de forma extensiva que é aquela onde ocorre em textos longos para fins de deleite.
É interessante destacar que estes textos são lidos em sua funcionalidade para atender as
exigências sociais do curso. Não é só ler por ler, ou para responder a um questionário, como são
ainda acontecem em atividades de metalinguagem nas aulas de língua portuguesa.
Fundamentalmente esta funcionalidade implica uma utilização de leituras que façam sentido
para o aluno, como resposta a uma necessidade vivenciada por ele, no caso, a funcionalidade do
referido curso em relação ao contexto social.
Quando questionados sobre como estão baseadas a leitura dos textos do Curso Técnico
de Agroindústria três docentes responderam que estão baseadas nas marcas deixadas pelo autor
para chegar à formulação das próprias ideias do leitor. Isto confirma a presença da leitura
enquanto interação, uma vez que o leitor interagiria para contribuir com os sentidos do texto,
através das marcas, pistas de sua autoria. O espaço para a leitura do ponto de vista discursivo é
considerado menor, conforme as respostas abaixo, pois o texto ainda autoriza a forma de atribuir
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o sentido. “Nem todo texto traz a verdade absoluta” (EDUCADORA A); “Acho importante não só
ler para aprender, mas também expressar suas próprias opiniões (ideias) e averiguar em
conjunto, se é pertinente ou não”. (EDUCADORA D)
Dos seis professores consultados apenas um afirmou a leitura enquanto historicidade,
abordando a questão de que há leituras previstas, mas que não são absolutas porque são
possíveis novas leituras, a partir do discernimento do leitor e de sua subjetividade na e da
exterioridade social. Sobre, isto afirma Orlandi (2008, p.88) “mas mesmo ao se reconhecer que
há leituras previstas para um texto, importa cuidar-se para que não se petrifiquem essas leituras
previstas, a fim de que possa acontecer a leitura nova, tanto quanto possível”.
A instauração de sentido de acordo com a historicidade do leitor, considerando os
diferentes gestos de interpretação a partir das diferentes posições do sujeito, não está em
evidência no contexto da educação profissional. Para Orlandi (2008, p.45), na leitura enquanto
paráfrase “tira-se do leitor o que se tirou do crítico, isto é a sua dinâmica”, deixando, portando o
leitor obrigado a reproduzir o seu modelo de leitura.
Ao se abordar a questão da leitura, é importante destacar os fatores determinantes na
compreensão leitora. Uma caracterização completa do processo da compreensão envolve
aspectos como as condições do texto, do leitor e as circunstâncias em que se dá o encontro entre
estes elementos.
Como no curso de Agroindústria há muita a utilização de textos técnicos, é preciso que o
professor amplie a clareza teórica sobre os fatores da compreensão leitora para detectar as
fontes de dificuldades e modos de facilitá-la. E assim, desenvolver competências para que este
leitor aprimore seu desempenho face à necessidade de compreender adequadamente o que
dizem os textos do Curso de Agroindústria.
Quanto ao questionamento - o que deve ser avaliado nas atividades de leitura percebemos que os educadores são inconsistentes teoricamente nas abordagens porque ora
determinam como critério avaliativo a capacidade de interpretação do texto, mas em certos
momentos priorizam a leitura enquanto extração, como categoria necessária ao leitor que atua
na educação profissional.
Conforme Educadora A, na avaliação da leitura a “capacidade de leitura, de compreensão
do texto, de gráficos, tabelas. A interpretação da escrita e dos dados e a formulação de opiniões”
são categorias prioritárias. A educadora deixa clara a importância da leitura crítica, não se
limitando ao sentido literal do texto, bem como a capacidade de compreensão distinta da
interpretação, já que esta estaria impregnada das experiências e opiniões pessoais.
Por outro lado, em outro momento, respondeu como competência necessária ao leitor a
extração do significado no lugar de atribuição do significado do texto.
Na verdade, quando priorizamos a extração do significado do texto impedimos de
considerar a leitura um ato de interpretação, pois tudo corresponderia à decodificação, já que o
texto passaria a ter significado preciso, voltado exclusivamente do texto para o leitor. Segundo
Coracini (2005, p.20): “ler é primeira e última instância, interpretar. Não se trata de perseguir a
unidade ilusória do texto, mas de amarrotá-lo, recortá-lo, pulverizá-lo”.
Os educadores foram unânimes em desconsiderar a leitura enquanto atribuição de
sentido, o que revela ausência da perspectiva de leitura enquanto ênfase no leitor, trazendo os
conhecimentos, as experiências adquiridas socialmente para a construção do sentido. Quanto à

competência fazer inferências autorizadas pelo texto (aspecto da interação) e fazer inferências
não autorizadas pelo texto (aspecto da perspectiva discursiva) podemos afirmar que os
educadores, de um modo geral, não opinaram sobre estas competências a serem desenvolvidas
na educação profissional.
4. CONCLUSÂO
Verificamos nos documentos oficiais que respaldam o PROEJA, a presença de uma
concepção interacionista de leitura, distanciando-se das práticas mecânicas de decodificação da
leitura para estabelecer a relação dialógica tão intrínseca no desenvolvimento da linguagem.
Esses documentos criticam a práxis pedagógica que tem como sustentáculo teórico da leitura o
modelo do estruturalismo linguístico em que ler é decodificar signos linguísticos.
Na Educação Profissional de Jovens e Adultos postula-se uma prática pedagógica que
atenda às necessidades de aprendizagem destes sujeitos e para tanto, essas concepções
apontadas são consonantes com o contexto onde seus sujeitos estão inseridos, de modo que se
desenvolva uma prática educacional baseada da constituição de cidadãos comprometidos com a
construção de sentido do ato de ler. As análises referentes às concepções dos educadores
mostraram, em sua maioria, uma presença da leitura enquanto interação, todavia, em
determinados momentos, há algumas contradições nas respostas quando se veem indícios de
uma visão mais estruturalista do ensino e aprendizagem da leitura.
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