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APRESENTAÇÃO

O II COLÓQUIO DE LÍNGUAS DO IFMA, promovido pelo Grupo de
Estudo, Formação e Linguagem - GEFORLIN (www.geforlin.com), localizado no
Departamento Acadêmico de Letras do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão, campus São Luís-Monte Castelo, acontece bienalmente, sob a
coordenação geral da Profª Drª Paula Francineti Ribeiro de Araujo. Este evento visa a
ser um importante espaço de debate e construções de ações pedagógicas voltadas para
os professores de línguas, em especial, para os docentes do estado do Maranhão. Nesta
segunda edição, trouxemos como tema “Múltiplos letramentos e Multiletramentos:
práticas de letramento no ensino básico, técnico e tecnológico”, objetivando propiciar
um espaço de debate e construção de ações pedagógicas que culminem em novos
procedimentos teóricos, didático-metodológicos para o ensino de línguas na educação
básica, técnica e tecnológica.
É notório o grande avanço alcançado nesta segunda edição com relação à
primeira. Contamos com um número bem maior de participantes aos quais propiciamos
palestras, mesas redondas, minicursos e sessões de comunicação sobre experiências
didático-pedagógicas e debates que reforçaram a importância das pesquisas sobre as
diferentes práticas de letramento dos professores de línguas.
Esperamos continuar a fazer cada vez melhor, pois acreditamos que a escola
deva ser um espaço também de oportunidades para que nós professores possamos
aprender cada vez mais para ensinar cada vez melhor.
Nossos sinceros agradecimentos à professora Regina Muniz, que não mediu
esforços para mais esta edição como também o apoio da FAPEMA, às professoras
Regina Ribeiro da Universidade Estadual do Ceará - UEC, Sueli Valezi do Instituto
Federal de Mato Grosso - IFMT, que proferiram as palestras de abertura; ao professor
Adair Vieira Gonçalves da Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD e à
professora a Eulália Leurquin, da Universidade Federal do Ceará-UFC, que vieram dar
sua parcela de contribuição em prol da pesquisa e da formação dos professores de língua
do nosso estado.
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UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE LITERATURA

Ana Silvina Ferreira Fonseca1
Reinaldo Vinícius Morais Pereira2
Thaylane Évelyn da Silva Santos3

INTRODUÇÃO
A literatura é um fenômeno social e como tal sua linguagem se agrega a
atividades sociais. Sendo assim, buscamos no Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), a
fundamentação teórica para este estudo, pois para os pesquisadores dessa teoria, a
linguagem tem papel fundamental no desenvolvimento das funções psicológicas
superiores dos seres humanos; a língua é tida como uma organização social que se
estrutura a partir de signos; e, os textos são produtos da atividade de linguagem em
funcionamento permanente nas formações sociais e, de acordo com as necessidades e os
interesses, essas formações originam diferentes espécies de textos, que expõem
características relativamente estáveis, os gêneros textuais. É a partir dessa concepção de
gêneros que resolvemos propor o ensino de literatura a partir do gênero romance.
Associado a essa concepção de gênero, acrescentamos o conceito de sequência didática,
conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um
gênero textual, oral ou escrito, com o objetivo de ajudar o aluno a dominar melhor um
gênero de texto, permitindo-lhe escrever, falar e ler de forma adequada em uma dada
situação de comunicação (SCHNEULWY; DOLZ, 2004).
A partir dessas concepções teóricas, este estudo objetiva demonstrar uma
sequência didática para o ensino do Romantismo e do Naturalismo a partir da leitura e
da análise das obras de Joaquim Manuel de Macedo e Aluísio Azevedo, utilizada com
alunos da segunda série do Curso Técnico de Química, do Ensino Médio Técnico
Integrado, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1

Professora de Língua Portuguesa do IFMA, e-mail: anasilvina@ifma.edu.br.
Discente do Curso Técnico em Química, Bolsista de Iniciação Científica do PIBIC-IFMA, e-mail:
reinaldovinicius63@gmail.com.
3
Discente do Curso Técnico em Química, e-mail: thaylanesilva13@gmail.com.
2
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IFMA, no sentido de proporcionar a esses alunos, de forma contextualizada e lúdica, a
construção de conhecimentos relativos à literatura, de forma colaborativa, pensada na
perspectiva de uma concepção de linguagem como interação entre sujeitos que
dialogam em diferentes situações da práxis social. O relato apresenta um enfoque
didático-pedagógico e se fundamenta em Bronckart (1999) e Dolz; Schneuwly (2004).
Dolz e Schneuwly (2004) entendem que o trabalho com gêneros necessita da
criação de um modelo didático para o gênero que se pretende ensinar, pois assim os
alunos conseguem compreender não apenas uma estrutura gramatical adequada, mas
também a desenvolver capacidades de linguagens como narrar, relatar, argumentar,
expor e descrever ações, bem como valorizar a reflexão sobre a língua, e aos poucos ir
transformando o ensino mais normativo em um ensino mais reflexivo. Estes autores
ainda afirmam que o trabalho com os gêneros serve para:
- prepará-los para dominar a língua em situações variadas,
fornecendo-lhes instrumentos eficazes;
- desenvolver nos alunos uma relação com o comportamento
discursivo consciente e voluntário, favorecendo estratégias de autorregulação;
- ajudá-los a construir uma representação das atividades de escrita e de
fala em situações complexas, como produto de um trabalho e de uma
lenta elaboração. (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p.42)

Ainda com base na concepção de gênero desenvolvida por Bronckart (1999) e
ampliada por Dolz e Schneuwly (2004), este estudo comunga com o que propõem estes
autores de que o ensino da comunicação oral e escrita deve acontecer de forma
sistemática, a partir do que eles denominam de sequência didática, ou seja, uma
“sequência de módulos de ensino, organizados conjuntamente para melhorar uma
determinada prática de linguagem (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 43)”; ou ainda,“o
conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um
gênero textual oral ou escrito que servem para dar acesso aos alunos a práticas de
linguagem novas ou dificilmente domináveis” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 82).
Sendo assim, é possível definir uma SD como uma sucessão planejada de atividades
progressivas e articuladas entre si, guiadas por um tema, um objetivo geral ou uma
produção; ou, ainda, um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar
um conteúdo, etapa por etapa, organizadas de acordo com os objetivos que o professor
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quer alcançar, envolvendo atividades de aprendizagem e de avaliação.
Foi pensando em ensinar a Literatura de maneira lúdica e criativa que traçamos
uma sequência didática para ser desenvolvida com alunos do Ensino Médio Técnico, no
sentido de tirá-los um pouco da tecnicidade e torná-los mais reflexivos, pois com o
trabalho desenvolvido, percebemos que o gosto pela leitura e a análise de obras
literárias mudou positivamente o olhar crítico dos alunos, uma vez que hoje esses
mesmos alunos aprenderam na prática e de maneira lúdica a se posicionar diante
daquilo que eles leem e escrevem.
O ensino da literatura propriamente dita começou com a exposição da
sequência didática que iria ser desenvolvida, o que era o trabalho a ser realizado e como
ele seria desenvolvido.
A partir dos pressupostos teóricos de Schneuwly e Dolz (2004), apresentamos a
definição, estrutura e os princípios teóricos da SD, os alunos foram conscientizados das
seguintes escolhas feitas:
1) Escolhas pedagógicas
Incluiu a possibilidade de avaliação formativa;
Insere-se em um projeto que motiva os alunos à leitura e análise das obras.
2) Escolhas psicológicas
A atividade de leitura e interpretação dos romances foi trabalhada em toda sua
complexidade; o procedimento proporcionou ao aluno uma consciência mais ampla de
seu comportamento de linguagem em todos os níveis; a transformação no modo de falar
e de escrever foi possível porque diferentes instrumentos de linguagem foram propostos
aos alunos.
3) Escolhas linguísticas
A atividade realizada os faz produzir textos e discursos;
A linguagem não é abordada como objeto único, mas algo que se adapta às
situações de comunicação.
4) Finalidades gerais
Preparar alunos para dominar sua língua nas situações mais diversas do
cotidiano; desenvolver no aluno uma relação consciente e voluntária com seu
comportamento de linguagem; construir no aluno uma relação de fala e de escrita em
situações complexas.
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2. METODOLOGIA
O estudo se deu a partir de uma pesquisa-ação, isto é, uma ação continuada,
sistemática e empiricamente fundamentada no sentido de aprimorar a prática de
compreensão e análise do gênero romance. Sendo assim, foram realizadas atividades em
classe e extraclasse que pudessem dar aos alunos subsídios para sua compreensão.
A sequência didática iniciou-se primeiramente com o estudo das obras mais
significantes para os movimentos literários, tais como “A Moreninha”, que representa o
Movimento Romântico e “O Cortiço”, que enfatiza a realidade social a partir do
Naturalismo. Com base nisso, foram lidos os livros, analisadas as estruturas, feito um
estudo do contexto histórico, uma análise dos tipos de personagens, do tipo de narrador,
do tempo, do espaço e do enredo, de maneira a destacar os elementos da sequência
narrativa. Além do mais, foram expostos em sala de aula slides com as características de
cada movimento e apresentação dos capítulos do livro didático através de mapas
conceituais que abordavam os principais aspectos de cada capítulo.
No Romantismo, foi verificada a subjetividade, uma realidade deformada,
fantasiada e imaginada e a valorização do sentimentalismo, enquanto no Movimento
Naturalista foi observada a objetividade e a expressão de uma realidade exacerbada,
representando os conflitos sociais e pessoais de forma crua, chocando o público com
temas como o adultério, o lesbianismo e a miséria.
Outras atividades foram desenvolvidas ao longo do semestre, como produção
de mapas conceituais que refletiram a organização do pensamento do aluno acerca dos
movimentos; exercicios de reforço que corroboraram para um aprendizado eficaz;
seminários que proporcionaram um estudo crítico do Brasil Colonial associando-o ao
Brasil contemporâneo; avaliações com questões objetivas e subjetivas, a apresentação
dos filmes de cada obra para a finalização do conteúdo. A culminância da sequência se
deu no II Colóquio de Línguas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão/IFMA, com a apresentação dos alunos abordando os romances estudados
e descrevendo seus aprendizados através da sequência didática desenvolvida.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O trabalho com os romances proporcionou ao alunado a capacidade de
construir um conhecimento, com critérios previamente designados e atividades
sistematizadas, fazendo-os entender sua estrutura textual de forma objetiva e crítica.
Bem como, proporcionou-lhe um domínio sobre os conteúdos apresentados,
fornecendo-lhe argumentos convincentes a partir da leitura e da análise das obras e
adquirindo capacidade de comprovar as relações existentes entre os tipos distintos de
personagens que desfilavam nas narrativas, obtendo aprendizagem acerca do conteúdo
referente à escola literária à qual o romance está inserido, seu contexto histórico, suas
características, principais autores, obras, relações com os outros movimentos literários,
abordagem dos problemas sociais existentes nas obras e análise comparativa entre os
tipos de moradia descritos em cada romance, o comportamento feminino, a relação e
descrição do negro em cada movimento etc.
Além desses aspectos, foi observada uma maior fluência verbal dos alunos na
hora de apresentar os seminários e os mapas conceituais referentes aos conteúdos
apresentados. Vimos neles não apenas alunos que reproduzem o que leem, mas alunos
que questionam e têm respostas para os questionamentos a eles direcionados.

4. CONCLUSÃO

O estudo realizado pela sequência didática contribuiu para a formação crítica
dos alunos da segunda série do Curso Técnico em Química, do Ensino Médio Técnico
Integrado do IFMA, pois foram explorados nos dois romances aspectos referentes ao
comportamento humano, em que foi observado que no Romantismo, por exemplo, o
negro era visto de forma distorcida da realidade, isto é, não era interessante mostrar para
a sociedade seu sofrimento, mas sim um negro animado e divertido, ao passo que no
Naturalismo o sofrimento desse negro, o medo, a fadiga, a discriminação e a violência
sofridos eram evidenciados e levados à exaustão. Do mesmo modo, a questão da
mulher, que no Movimento Romântico era vista de forma idealizada, feita para o
casamento e os afazeres domésticos, já o Movimento Naturalista apresenta uma mulher
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ousada, forte, destemida. Também, destaca-se em “O Cortiço” a questão das
desigualdades sociais originadas a partir das relações de trabalho que começaram a
surgir no país, como o próprio surgimento dos cortiços. Então, nestas contraposições de
ideias é exposta a maneira como os autores representaram o seu tempo, a sua época, a
ponto de Aluísio escrever sobre o lesbianismo, algo totalmente repudiado no
Romantismo.
Por fim, vimos que os alunos puderam de fato obter um conhecimento
sistemático do ensino da literatura brasileira, conhecendo os seus principais
representantes e agregando assim entendimento para as raízes dos problemas sociais
brasileiros.

REFERÊNCIAS
AZEVEDO. Aluísio de. O mulato. Rio de Janeiro,
BRONCKART, J. P. Atividade de linguagem, textos e discursos. Por um
interacionismo sociodiscursivo. São Paulo: Educ, 1999.
MACEDO, Joaquim Manoel de. A morenhinha.
SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. Gêneros
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A PUBLICIDADE NA SENZALA: MEMÓRIA E IDENTIDADE DO SUJEITO
NEGRO
Ana Lourdes Queiroz Da Silva4
INTRODUÇÃO
A temática do racismo é uma marca que transversaliza nossa história. A
construção de uma identidade marcada pelo preconceito é uma realidade manifestada
nos mais diversos tipos de discurso.
Questiona-se como o ethos (identidade dita ou mostrada) se inscreve na
memória coletiva através dos discursos produzidos a partir das práticas discursivas que
movimentam a História. Como o ethos relaciona o linguístico e o não linguístico,
construindo imagens identitárias que se inscrevem na memória coletiva, cristalizando
um problema social que é o preconceito?
Neste trabalho, analisamos o ethos discursivo da mulher negra que se constitui
a partir da análise de textos de gênero anúncio publicitário, pois é na instância do
discurso que as escolhas linguísticas e estilísticas se manifestam, demonstrando o modo
como as representações do mundo foram historicamente delimitadas e cristalizadas a
partir de práticas discursivas que têm como produtos os discursos que revelam o
comportamento dos sujeitos no ato de interação social.
Como aporte teórico, apresenta-se a Análise do Discurso (doravante AD),
enquanto um campo de pesquisa cujo objetivo é compreender os diversos sentidos que
irrompem historicamente e atingem os sujeitos sociais, por meio das diversas
materialidades que circulam socialmente. Para tanto, o trabalho será fundamentado na
proposta discursiva de Dominique Maingueneau (2008, 2010,2015), sob o enfoque da
Nova História desenvolvida em Michel de Certeau (1982), que refunda sua proposta de
análise, utilizando, para tanto, as noções elaboradas pela Arqueologia do saber, as quais
constituem ideias-força para o estilo de AD contemplada nesta pesquisa
(MAINGUENEAU, 2008, p.31).

4

SILVA mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras, da Universidade Federal do Maranhão;
Professora do Magistério Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus São
Luís/Monte Castelo; e-mail: anaqueiroz@ifma.edu.br
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Dessa forma, o texto está dividido em dois momentos. Em primeiro lugar,
apresentaremos uma contextualização dos pressupostos teóricos mais amplos da Análise
do Discurso (AD), destacando o ethos (MAINGUENEAU, 2001, 2008, 2015) enquanto
categoria a ser analisada. Em seguida, apresentaremos a análise de peças publicitárias, a
fim de constatar como acontece a construção do ethos da mulher negra, considerando o
movimento do processo discursivo da história até sua manifestação no fio textual
discursivo.
O trabalho objetiva a reflexão acerca de metodologias que oportunizem a
dinamicidade no ensino da leitura e interpretação em sala de aula. Além disso, propõese, através das análises, identificar como o ethos se inscreve historicamente,
exteriorizado através das práticas discursivas constantes no discurso dos anúncios
publicitários, enquanto instrumento de seleção, controle e silenciamento de uma
memória discursiva sedimentada no preconceito racial.
Consideramos que esta pesquisa traz uma contribuição relevante ao ensino
contextualizado, quando constatamos as enormes lacunas na prática da leitura e
intelecção, identificado nas mais diversas áreas de conhecimento. Isso comprova a
importância de se estudar tal abordagem, bem como de aprofundar os estudos nessa
temática.

2.

METODOLOGIA

Ao compreender o ethos, objeto desta pesquisa, como um posicionamento
lateral ao discurso, escolhemos os postulados da AD Francesa como o itinerário teóricometodológico que permitirá a análise da materialização das representações da identidade
do negro, inscritas nas formações históricas no gênero anúncio publicitário, uma vez
que a categoria em tela é construída em duas bases: a decodificação linguística e o
tratamento inferencial dos enunciados para a construção da imagem do outro.
Iniciaremos nosso procedimento através da coleta de dados nos textos do
gênero anúncio publicitário, da Campanha da Duloren. Sob esta perspectiva,
apresentaremos a metodologia de análise do corpus proposto, observando os seguintes
critérios: 1º. Critério: histórico. Fazemos alusão às práticas discursivas que

18

movimentam a história e produzem discursos como produtos, nos quais repousam
enunciados que mantêm certa regularidade e que se inscrevem historicamente,
fundamentando as diversas formas que o sujeito pode assumir discursivamente. 2º.
Critério: Analisamos a cena enunciativa e a forma como o ethos discursivo se manifesta
nesta etapa. A AD Francesa participará como a teoria no desvelamento dos discursos
que atravessam as materialidades que circulam socialmente e estão presentes nas ações
de linguagem através da publicidade. Nesta etapa, dar-se-á o último momento, com
vistas no esclarecimento da forma como o ethos é processado e construído socialmente,
relacionando memória e história (MAINGUENEAU, 2008).

3.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os discursos, produtos de práticas, nos reconduzem aos mitos fundadores de
uma forma atualizada. Esses produtos, articulados pela história, autorizam a força que
exerce determinados poderes que circulam socialmente. Sob a temática da pacificação
das comunidades cariocas, a propaganda em tela, apresenta um dos mais notórios
programas de Segurança Pública implantado no final de 2008, as Unidades de Polícia
Pacificadora (UPP). O programa propunha a parceria entre os governos e diferentes
atores da sociedade civil, objetivando a retomada permanente de comunidades dominadas
pelo tráfico, assim como a garantia da proximidade do Estado com a população. A
“pacificação” teria ainda a missão de oportunizar o desenvolvimento social e econômico
destas comunidades, através do poder público e de investimentos do setor privado.

FIG. 1: Anúncio Duloren (2012)
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Articulado à sugestiva situação de confrontamento entre uma mulher negra
(moradora da comunidade) e uma autoridade policial, a campanha da Duloren, lançada no
primeiro semestre de 2012, sobre o mote “Pacificar foi fácil. Quero ver dominar.”, é
ambientada na comunidade da Rocinha, pacificada em 13 de novembro de 2011. A alusiva
relação sexista, machista e racista objetifica, diminui e orienta a criação simbólica da
identidade da mulher negra (ethos mostrado), que saiu do espaço das senzalas e foi para a
literatura sob o mesmo estereótipo: “boa de cama e de fogão”. Para Maingueneau (2015, p.
19).
De maneira geral, o discurso publicitário contemporâneo mantém, por
natureza uma ligação privilegiada com o ethos; ele busca efetivamente
persuadir ao associar os produtos que promove a um corpo em
movimento, a uma maneira de habitar o mundo. Em sua própria
enunciação, a publicidade pode, apoiando-se em estereótipos validados,
“encarnar” o que prescreve.

Sob a temática da luta por uma sociedade “melhor”, mais organizada, o negro,
materializado na sensualidade latente da mulher, continua resistindo à ordem e à lei,
evocando a memória do cativo e relacionando-o à uma história de lutas e resistência,
ratificando a materialização da ideologia racista através do texto: “Pacificar foi fácil.
Quero ver dominar.”5 Para Achard (1999, p.8), a análise da construção discursiva do
sentido e o seu funcionamento repousa sobre o seguinte fundamento:

(...) a memória não pode ser provada, não pode ser deduzida de um
corpus, mas ela só trabalha ao ser reenquadrada por formulações no
discurso concreto que encontramos. O implícito de um enunciado,
não contém sua explicitação, não se pode provar que ele tenha existido
em algum lugar. O que funcionariam seriam os operadores
linguageiros imersos em uma situação, que condicionam o exercício
de uma regularidade enunciativa (...). Através das retomadas e das
paráfrases, produz-se na memória um jogo simbólico que constitui
uma questão social.

Percebemos que a cenografia se inscreve em uma formação discursiva, na ilusão
de manter estável o processo de produção de sentidos a partir de um enunciado.
Para Barros (2014, p.34) “a estratificação social no Brasil Colonial (embora isto ocorra também em
outras sociedades e tempos) fundou-se no deslocamento imaginário da noção desigualadora de ‘escravo’
para a coordenada de contrários fundada sob a perspectiva da diferença entre homens livres e escravos.
Nesta perspectiva, um indivíduo não está escravo, ele é escravo”.
5
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Com efeito, tomar a palavra significa, em graus variados assumir um
risco; a cenografia não é simplesmente um quadro, um cenário, como
se o discurso aparecesse inesperadamente no interior de um espaço já
construído e independente dele: é a enunciação que, ao se
desenvolver, esforça-se para constituir seu próprio dispositivo de fala”
(MAINGUENEAU, 2001,p.87).

A alusiva relação sexista, machista e racista objetifica, diminui e orienta a criação
simbólica da identidade da mulher negra (ethos mostrado), que saiu do espaço das senzalas
e foi para a literatura sob o mesmo estereótipo: “boa de cama e de fogão”.
No texto imagético ora analisado, o anúncio publicitário se apropria de imagens
estabilizadas de uma corporalidade que é colocada para enunciar o lugar do sujeito negro
(ethos dito): a mulata se vale da sua sensualidade e embriaga, mas, na verdade, ainda está
presa à condição escrava, desumana, de assédios e violências (ethos mostrado). Segundo
Martins (2011, p. 50 e 51), a imagem do sujeito negro encontra-se fortemente arraigada na
literatura do século XIX, e cita:
O negro bom (estereótipo da submissão), o negro ruim (estereótipo da
crueldade nativa e da sexualidade sem freios); o africano (estereótipo da
feiúra física, da brutalidade rude e da feitiçaria ou da superstição); o
crioulo (estereótipo da astúcia, da habilidade e do servilismo enganador);
o mulato livre (estereótipo da vaidade pretenciosa [sic] e ridícula); a
crioula ou a mulata (estereótipo da volúpia) [...] (BASTIDE, 1972, p. 22
apud MARTINS, 2011, p. 51).

A história e memória entrelaçam-se na materialização da tensão entre o discurso
da democracia racial e do discurso racista.
Para Maingueneau (2015, p. 19),
De maneira geral, o discurso publicitário contemporâneo mantém, por
natureza uma ligação privilegiada com o ethos; ele busca efetivamente
persuadir ao associar os produtos que promove a um corpo em
movimento, a uma maneira de habitar o mundo. Em sua própria
enunciação, a publicidade pode, apoiando-se em estereótipos validados,
“encarnar” o que prescreve.

Nesse viés, o ethos discursivo apresenta-se como elemento constitutivo do
sujeito à medida que se materializa, ao reivindicar uma corporalidade, uma forma de
habitar o mundo. No caso dos anúncios em tela, através do corpo e enunciado, a
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dispersão do sujeito negro se dá no corpo que fala como objeto sexual ou como
mercadoria do sistema escravocrata. A dispersão deste sujeito histórico é ratificada na
lateralidade enunciativa onde é travada a luta entre o discurso racista, o discurso sexista
e o da democracia racial6.

A imagem da mulher negra, e especialmente da mulher mestiça, como
fortemente sexualizada e dona de uma sensualidade exacerbada, é uma
representação comum da mulher “de cor” na produção cultural
brasileira, estando na literatura desde o período colonial (...) podemos
apontar a valorização do corpo da mulher negra e as referências
diretas à questão erótico-sexual como características comuns aos
anúncios colocados nessa categoria (MARTINS, 2011, p. 55).

O anúncio publicitário então racializa os sujeitos ali dispostos e, atrelado ao
enunciado, promove a dispersão desses sujeitos, evocando os discursos que corroboram
na construção dos ethé ali dispersos. Para Maingueneau (2008, p.221), a imagem
discursiva de si é, assim, ancorada em estereótipos, um arsenal de representações
coletivas que determinam, parcialmente, a apresentação de si e sua eficácia em uma
determinada cultura.
O cotejamento do ethos dito e do ethos mostrado materializa o estereótipo
sexista, racista e machista da mulher negra que necessita munir-se de sua sexualidade
para garantir a liberdade e o reconhecimento social. As materialidades construídas, por
meio da publicidade, são formas de desvelar vozes silenciadas socialmente.

4.

CONCLUSÃO

A construção de identidades sociais é produto resultante da relação de forças,
impostas por elites simbólicas que têm o poder de classificar, definir ou nomear. No
universo desta temática, os textos empíricos apresentam-se como laboratórios ideais
6

Termo cunhado por Freire (1933), que de forma otimista, propõe que o Brasil serviria de modelo para a
humanidade futura por causa da múltipla miscigenação racial, processo que se estenderia a uma metarraça
universal. Assim, à medida em que esta metarraça se afirmar, as democracias superarão, de fato, as
diferenças étnicas, e procurarão diminuir as desigualdades sociais e culturais da população (STRIEDER,
2001, p.14).
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para a observação da realidade construída nos mundos formais, transversalizadas pela
história, munindo o sujeito de formações discursivas que determinam o que pode ou não
ser dito. Atestam ainda que a linguagem, espaço da materialização da ideologia,
constitui-se em uma extensão fundamental das possibilidades de armazenamento da
memória, o que postula a existência de representações anteriores que se materializam e
circulam, consolidando-se em representação social na prática discursiva. Os trechos da
peça publicitária aqui apresentados demonstram, através das modalizações, vozes
enunciativas e escolhas lexicais, como a força oculta, denominada controle do discurso,
influi nos sentidos das palavras se transforma em detrimento do lugar social e do
momento histórico. O ethos do negro constitui-se clivado pela ideologia racista e
materializa-se na instabilidade e conveniência de ser negro. Através das escolhas
lexicais, do lugar social de onde falam os sujeitos, materializadas na linguagem desses
discursos, o sentido é construído, submetido à circulação, ou não, e relaciona história e
memória, comprovando que o ethos do negro ainda tem o seu cerne nos embates da
ideologia de cor.
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O DILEMA DE NÊGO CHICO: A ANÁLISE DO DISCURSO COMO
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA AOS ESTUDOS DA LINGUAGEM E DA
MEMÓRIA NO AUTO DO BUMBA-MEU-BOI EM SÃO LUÍS DO
MARANHÃO
Jean Carles Ribeiro Chagas7

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo analisar à luz da Análise do Discurso,
fundamentada segundo as teorias de Michel Foucault (1971), as múltiplas possibilidades
do estudo da Memória oral, da História e da Linguagem no Auto do Bumba-meu-Boi
sobre os seguinte aspectos: os sujeitos discursivos condicionados a esta manifestação
cultural; os "atos de fala" implícitos nos enunciados discursivos; a formação discursiva
intencionalizada na ênfase do “dito” e “não dito”; os aspectos pertinentes que englobam
o conhecimento do estudo sócio-histórico e cultural do Bumba-meu-Boi na cidade de
São Luís do Maranhão.
Para dialogarmos sobre o referido tema, levantaremos questões sobre as
múltiplas formas discursivas e elementares teorizadas por Mircea Eliade (1994) ao
levantarmos questões sobre os estudos do Mito, bem como, os estudos reflexivos
relacionados ao sentido do discurso (2001a) e conceitos e aplicações do discurso
segundo as teorias de Maria do Rosário Gregolin (1995), sobre o estudo da História e da
Memória referenciadas em Jacques Le Goff (1990) e os estudos sobre memória e
reprodução de sentido referenciadas através dos discursos de Pierre Achard (1999).
Diante de tais referências, analisaremos o Auto do Bumba-meu-Boi como uma
manifestação folclórica que, já há algum tempo, os estudos relacionados ao seu
conhecimento, tem traçado linearmente pontos investigativos ainda a serem melhor
compreendidos, principalmente, quando a intenção investigativa, além de sua origem,
seja a incessante busca pelos diversos conceitos e fragmentos que compõem uma
possível totalidade nos estudos relacionados aos meios socioculturais em que os sujeitos
7
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(São Luís-MA). Tutor a Distância do Programa PROFUNCIONÁRIO IFMA-MA.
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ligados a esta manifestação se encontram.

2.

METODOLOGIA

A Partir dos referenciais teóricos, traçaremos o nosso método investigativo na
intensão de compreendermos as principais reflexões a cerca da Análise do Discurso e
logo em seguida analisaremos os aspectos pertinentes ao entendimento da Memória e da
História contadas e repassadas sobre o nosso referencial temático: o Auto do Bumbameu-Boi. Neste momento, falaremos sobre a memória coletiva e oral e de como ela
ganhou seu status “mítico-histórico” a apartir do seu status e espaço discursivo de
formação e circunstância complexa de controle e deslocamento dos sistemas de
instituições discursivas, bem como as vontades de verdades e de saberes que se
mesclam ao ato mítico realizado.
Logo em seguida, seguindo as reflexões de Mircea Eliade, analisaremos suas
reflexões sobre o sagrado e profano (1992) em que o “Auto” se apresenta, dialogando
assim sobre o desejo que se afirma em muitas “formas de si” ao mesmo tempo implícito
em um “sentimento” coletivo e contínuo, reflexão explicada também por Michel
Foucault em “A Ordem do Discurso” (1971, p. 2) em seu pensamento que diz: “(...) não
é simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é também aquilo que é o
objeto do desejo”.
Tomaremos como parte fundamental no processo de elaboração metodológica,
o vídeo documentário Rio do Mirinzá (2007) gravado no bairro do Maracanã em São
Luís do Maranhão. Nele, o cantador Humberto do Maracanã narra, segundo o seu ponto
de vista tradicional e discursivo, a história de Catirina e Nêgo Chico.
A abordagem narrativa de Humberto do Maracanã nos posicionou em algumas
interrogações ao relacionarmos com as teorias dos autores neste trabalho referenciados,
entre eles os sujeitos em suas formações discursivas, teoria foucaultiana, marcada
massissamente nos estudos de Gregolin sobre Análise do discurso e materialidades do
seu sentido.
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3.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Diante tais reflexões sobre os estudos da materialidade do sentido, Gregolim
(1995, p.13) pode nos orientar que há um entendimento por trás do rito enunciativo:
“(...) O discurso é um objeto, ao mesmo tempo, linguístico e histórico; entendê-lo requer
a análise desses dois elementos simultaneamente.” É nessa perspectiva que
analisaremos os possíveis papéis dos sujeitos em seu espaço discursivo, principalmente
sobre o surgimento de tais discursos em determinados espaços que os discursos se
traduzem, sobre isso a autora aborda ainda: “diz respeito às formas significantes que
levam uma sociedade a interpretar-se e a compreender-se através dessa interpretação”
(GREGOLIN, 2001a, p. 21).
Após a análise das teorias, discutiremos sobre os possíveis “interditos” sociais
em que o sujeito se mescla e se funde, se transforma segundo os seus pares bem como o
seu fortalecimento, a reinvenção e a afirmação de suas tradições. O que seria de fato a
perpetuação do Auto do Bumba-meu-boi? Por que e como atualizamos este discurso
durante tanto tempo sem que percebamos os seus reais propósitos?
O vídeo documentário “Rio do Mirinzá” (2007), produzido pelo Ministério da
Cultura, se propôs a mostrar, como uma comunidade discursiva trata deste assunto de
forma clara e apropriada. No documentário, Humberto do Maracanã, cantador (cantor)
do Bumba-meu-Boi do Maracanã, bem como outras pessoas que fazem parte daquela
comunidade, narram e reafirmam o enredo do Auto, que de alguma forma, é
devidamente reconhecido por todos.
Tal questionamento nos posiciona frente a um ângulo histórico de apropriações
e sentidos onde, talvez, o que se mostre atualmente possa não ser a referência fidedigna
aos que os sujeitos materializam e tomam como propriedade, aquilo que eles tenham
fortalecido e somado, agora, à sua cultura identitária legitimada de fé, de resistência, de
linguagem, de História e de Cultura.
Não há sociedade onde não existam narrativas maiores que se contam,
se repetem e se fazem variar (...) coisas ditas uma vez e que se
conservam, porque nelas se imagina haver algo como um segredo e
uma riqueza (...) que estão na origem de certo número de atos novos
de fala que os retomam (...) são ditos, permanecem ditos e estão ainda
por dizer (FOUCAULT, 1971, p.6).
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4.

CONCLUSÃO

A História se fundamenta mais uma vez como uma das metodologias mais
influentes no interesse à análise investigativa e social. De certa forma, ela acrescenta
conexões justapostas para a possível “gênesis” do processo científico de abordagem em
Análise do Discurso.
Neste trabalho trocamos informações que as divergem e se aproximam,
tornando-as configurantes e fundamentais na produção de sentido e memória,
encontrando aberturas que fortaleceram as reflexões da AD.
Através deste objeto dissertamos sobre as unidades discursivas que englobam o
Auto do Bumba-meu-Boi, bem como, as formações sócio-discursivas perenes que se
entrecruzam na construção de inúmeros enunciados que existem por trás do universo
folclórico e tradicional que se manifesta na história de Catirina e Nêgo Francisco.
Acrescentamos aqui as principais ideias que fazem deste ser espacial uma
causa para o estudo da oralidade da escrita, bem como seus saberes e fazeres, suas
intenções e aquilo que perpetua em sua sociedade discursiva e o faz disseminador de
seus atos de fala perante os seus pares condicionantes “na manifestação de seus atos”,
neste caso, uma breve investigação exemplar do “Auto do Bumba-meu-Boi”.
Foi entrecruzando os nossos argumentos que nos orientamos e nos salientamos
a descrever este sujeito discursivo, este ser que se apropria de algo já dito e o toma
como seu em um reforço fundamentador de suas necessidades, do mais, é a este que
mais nos focamos. Ele, ser fundamentador em suas múltiplas esferas, tanto educacionais
quanto naturais. Um ser empírico que se entregou a uma ideia já constituída e hoje
reforça a nossa maior intenção que é a de torná-lo um ser científico em todas as suas
ações.
Portanto, entendemos a Análise do Discurso como instrumento de
investigação, é um reforço que vem a acrescentar não apenas aos estudos da área de
Letras, mas sim, toda uma cadeia de esferas sociais e disciplinas afins, traçando em um
evento mítico todas as circunstâncias da linguagem humana como um todo.
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INTERCÂMBIO DA LÍNGUA DO TRONCO LINGUÍSTICO MACRO JÊ
CANELA COM A LÍNGUA PORTUGUESA, NO IFMA, CAMPUS SÃO LUÍS
MARACANÃ
Maria do Socorro Coêlho Botelho8
Ana Maria Ramos Fonseca9
Herliton Rodrigues Nunes10
Mauricio Canela11
INTRODUÇÃO
O Projeto Intercâmbio da Língua do Tronco Linguístico Macro Jê Canela, com
a Língua Portuguesa no IFMA/NEABI Campus Maracanã, ao longo do tempo tem
questionado: Como contribuir com os estudantes indígenas Canela, diante dos desafios
na aprendizagem da Língua Portuguesa? Desta forma, pesquisadores e pesquisadoras
do IFMA/NEABI/Campus São Luís Maracanã, reuniram com os estudantes indígenas
para ouvi-los sobre o referido problema. Ocasião em que foram constatadas as
dificuldades dos indígenas sobre a Língua Portuguesa, principalmente, quando se tratam
das regras gramaticais, na escrita e na fala. Neste sentido, os pesquisadores e
pesquisadoras do IFMA/NEABI,12 acataram a proposta dos indígenas em oferecer uma
oficina de intercâmbio linguístico, para os estudantes indígenas e não indígenas. Esta
experiência possibilitou aos nativos de se expressassem na Língua Canela, ensinando os
nãos indígenas a aprendê-la. Vale ressaltar, que esta experiência teve início em
novembro de 2012, na culminância da Semana da Consciência Negra, realizada no
IFMA/Campus Codó, ocasião em que o estudante Romário Canela, apresentou uma
oficina de intercâmbio linguístico, para uma seleta plateia de pesquisadores e
pesquisadoras do Estado do Maranhão e outros Estados, o que possibilitou o
entendimento da necessidade de se buscar alternativas para garantir a inclusão dos
estudantes nas suas diversidades, porque se observa que:
8
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A escola entrou na comunidade indígena como um corpo estranho,
que ninguém conhecia. Quem a estava colocando sabia o que queria,
mas os índios não sabiam, hoje os índios ainda não sabem para que
serve a escola. E esse é o problema. A escola entra na comunidade e
se apossa dela, tornando-se dona da comunidade, e não a comunidade
dona da escola. Agora, nós índios, estamos começando a discutir a
questão (FREIRE, 2004:28).

Observa-se que os indígenas têm pouca inserção nas escolas brasileiras e
quando buscam estudar fora de suas aldeias, enfrentam desafios de diferentes ordens,
especialmente, em referência a comunicação, haja vista o quase total desconhecimento
da língua portuguesa, o que pode ser caracterizado como um ato de exclusão,
especialmente, em razão da falta de iniciativa nas instituições educacionais para o
cumprimento das Políticas e programas educacionais de Ações Afirmativas,
especialmente quanto à realização de formação continuada, sobre a educação escolar
indígena contribuindo para que esta política educacional seja aplicada também fora das
aldeias, cuja cultura, “[...] possui sua sabedoria para ser comunicada, transmitida e
distribuída, por seus membros; são valores e mecanismos da educação tradicional dos
povos indígenas (...) que podem e devem contribuir na formação de uma política e
práticas educacionais adequadas” (Brasil. MEC, 2005).
O Maranhão tem oito povos indígenas, classificados em dois troncos
linguísticos: Macro Jê e Tupi. No tronco Tupi estão os Tenetehara (Guajajara), os Awá
(Guajá), os Kaapor (Urubu); e no tronco Macrojê encontram-se os Krikati, os Pukobiê
(Gavião), os Ramkokamekrá e Apãniekra (Canela) e os Krepu’kateyê, cujas Línguas
precisam ser estudadas, valorizadas e preservadas. Ao se estudar esta temática, optou-se
por uma pesquisa natureza etnográfica, pela possibilidade de os pesquisadores e
pesquisadoras se aproximarem do povo Canela13, com o propósito de observar como
vivem em suas comunidades e fora delas, objetivando promover a valorização da sua
cultura e da sua Língua.

13

Em razão do IFMA Campus Maracanã ter estudantes oriundos daquele povo, os quais
participam enquanto discentes como pesquisadores do NEABI local.
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2. METODOLOGIA

Ao utilizar-se da pesquisa etnográfica, recorre-se à técnica da observação
participante, quando se constata os anseios e as preocupações dos estudantes indígenas
em aprender a Língua Portuguesa. Destaca-se, que os protagonistas deste projeto, foram
os indígenas Leonel Canela e Romário Canela, os quais, possibilitaram que os outros
estudantes indígenas da mesma etnia (Celso Krokô Canela, Dario Kapey Canela, José
Kadete Canela, Jakson Alma Canela, Josely Cuma Hhej Canela e Maurício Canela),
aprimorassem os conhecimentos no IFMA, possibilitando-lhes entender a diversidade
multicultural do IFMA Campus Maracanã, onde convivem diferentes comunidades
culturais e “características sociais” (HALL, 2003, p 52). Nesta perspectiva, em se
tratando do IFMA, é importante que seja observado como se dão as práticas
pedagógicas compartilhadas dos saberes indígenas nos Campi, haja vista que esta
instituição de ensino ocupa esta territorialidade.
Para se estudar esta temática, os pesquisadores estiveram “face a face” com os
sujeitos pesquisados em todo o percurso da pesquisa, acompanhando os estudantes
indígenas e não indígenas na troca das experiências linguísticas, observando as suas
alegrias, preocupações, anseios e esforços para enfrentar as barreiras que surgiam no
processo da aprendizagem da Língua Portuguesa. Destaca-se que todas essas questões
foram registradas no diário de campo (LAPASSADE, 2005). Registra-se, que o desejo
de estudar dos estudantes indígenas Canela, sempre ficou muito explícito, em todos os
encontros do intercâmbio linguístico, pois, “a despeito de todas as vicissitudes que eles
sofreram, eles continuam a sobreviver e a crescer” (CROCKER, p. 54, 2009), nas suas
atitudes e determinações.
Quanto ao processo metodológico, será de suma importância à divulgação do
glossário da Língua Canela no processo interdisciplinar e que o mesmo seja apresentado
pelos indígenas nas atividades pedagógicas, nos seminários, congressos, entre outros
espaços que contribuam para o acompanhamento e a implementação das políticas de
ações afirmativas voltadas para o desenvolvimento integral dos estudantes, indígenas e
não indígenas.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A educação escolar indígena exige de todos os profissionais da educação
aprofundamento científico sobre a mesma, pois a trajetória histórica de luta que os
indígenas travam para resistir e defender a demarcação da sua territorialidade levou-os à
consciência da necessidade de buscarem novos conhecimentos científicos, por isso, urge
no âmbito do IFMA que as políticas de ações afirmativas sejam inseridas nos debates
das semanas pedagógicas, assim como, nos seminários, congressos e outras atividades
voltadas para a defesa e garantia dos direitos dos povos indígenas, bem como que seja
incluído no planejamento institucional, a estratégias que assegurem o acesso desta
demanda nos Campi. Necessita-se estudar mais de perto a realidade vivenciada por eles
no âmbito escolar, pois se verifica que ainda existem muitas dificuldades nas
instituições escolares, para implementar as atribuições pedagógicas, recomendadas pelo
Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro- Brasileira,
Africana e Indígena, o qual possibilita a ampliação do diálogo entre as instituições de
ensino nas esferas públicas e privadas.
Vale ressaltar, que os Artigos 26 A, e 79- B, acrescidos à Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Brasileira-LDB-9.394/96, determinam a inserção nos currículos
escolares das escolas públicas e privadas dos conteúdos sobre as diversidades,
ressalvando nesse estudo, os de História e Literatura Africana, Afro-brasileira e
Indígena. Dessa forma, focam-se as atenções para os estudantes indígenas que saem de
suas aldeias para estudar em outras instituições educacionais e muitas vezes abandonam
e retornam às suas aldeias. No caso dos estudantes indígenas do IFMA/Campus São
Luís Maracanã, buscou-se alternativas que contribuísse para melhorar a autoestima
desses jovens. Embora se tenha constatado que com todo esforço desprendido, ainda
houve evasão.
Dessa forma, para melhor aprofundar esta temática, os autores, Lapassade
(2005), Hall (1992); Crocker (2009) entre outros, assim como as Legislações, citadas
acima, que instituíram a implementação das Políticas Educacionais de Ações
Afirmativas, vêm corroborar para melhor se entender as práticas linguísticas e culturais
dos estudantes indígenas, possibilitando, divulgar e publicar estas experiências para que
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outros profissionais da educação possam utilizar nas suas salas de aula, assim como
promover a formação de valores éticos e morais a partir do estudo sobre a Educação
Escolar Indígena, haja vista, o Brasil ser um país multicultural e multilinguístico.
Destaca-se que a concretização desta prática se deu na apresentação de um
glossário com as palavras da Língua Canela, em várias atividades pedagógicas no
âmbito do IFMA e ao seu entorno e que a oficina integrou a Programação da Semana
dos Povos Indígenas do IFMA Campus Maracanã e da Culminância da programação do
IFMA NEABI em Santa Inês- MA, em abril de 2013, na I Mostra de Pesquisa do
NEABI do IFMA realizada em agosto\2013 no IFMA Campus Bacabal. Foi realizada a
oficina também IFMA\ Campus Maracanã e Codó em novembro de 2014. Registra-se,
também, que em outubro de 2014, houve a apresentação na Semana Nacional de
Ciências e Tecnologia, no Shopping São Luís14. Realizou-se também a oficina no mês
de maio de 2015, durante o Seminário Intercultural da temática indígena no
IFMA\Campus Imperatriz; na Escola Aydê Chaves, na Vila Esperança - Maracanã, em
parceria com o PIBID; no mês de agosto de 2015 na II Mostra de Científica que foi
realizada no IFMA\Campus São Luís Maracanã e no I Seminário Nacional de NEAB’s
e NEABI’s e ou Grupos Correlatos da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica no realizado no período de 17 a 21 de novembro de 2015, no Campus
Belém do IFPA.

Figura 1 – Sessões de estudo da Língua Portuguesa – IFMA Maracanã
14

http://www.fapema.br/site2012/index.php?option=com_content&view=article&id=2595%3Aradiouniversidade-fm-2014&catid=34%3Asuperior&Itemid=92
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Figura 2 – Sessões de estudo da Língua Portuguesa – IFMA Maracanã

Figura 3 – Apresentação do Glossário Língua Canela/IFMA Codó 2012.
Urge a compreensão e o compromisso dos profissionais da educação para
garantir o cumprimento das legislações vigentes sobre a educação escolar indígena, pois
chega-se à conclusão de que tudo passa pela defesa e garantia do direito de que os
brasileiros e as brasileiras indígenas têm de estudar e manter a sua cultura em todos os
sentidos. Os profissionais da educação deveriam estar preparados para adequar as suas
competências no acompanhamento das diversidades que se incluem na escola.

35

REFERÊNCIAS
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acessado em 29 de julho de
2016.
CROCKER, Willian H.; CROCKER, Jean G. Os Canelas: parentes, ritual e sexo em
uma tribo da chapada Maranhense. Ed. Em português da 2ª ed. Em inglês. Rio de
Janeiro: Museu do índio, 2009.
FREIRE, José Ribamar Bessa. Trajetória de muitas perdas e poucos ganhos. In: Educa
ção Escolar Indígena em Terra Brasilis - tempo de novo descobrimento. Rio de
Janeiro: Ibase, 2004.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A Ed.
2000.
LAPASSADE, Georges. As microssociologias. Brasília: Liber Livro, 2005. v. 9.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E
DIVERSIDADE (SECAD/MEC). Educação Escolar Indígena: diversidade sócio
cultural indígena ressignificando a escola. Brasília, 2007. Disponível em:
http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/bib_cad3_ed_indi_div_esc.pdf. Acessado em
28 de julho de 2016.

36

AS PRÁTICAS LINGUAGEIRAS EM INTERAÇÃO DE SERVIÇO
Paula F. R. de Araujo
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a rede federal de educação profissional no Brasil ampliouse significativamente. Ao mesmo tempo, vivenciamos várias reformas mais ou menos
relevantes, devido à necessidade de adaptar a Escola às novas expectativas decorrentes
das evoluções sócio-econômicas e aos novos conhecimentos sobre o conteúdo das
disciplinas escolares, elaborados no campo científico e para as quais os jovens devem
estar preparados.
De acordo com a LDB, em vigor, o mais importante da experiência curricular no
Ensino Médio passa a ser o trabalho. Em seu art. 36, inciso I, destaca-se a importância
atribuída à Língua Portuguesa, como instrumento de comunicação de acesso ao
conhecimento e exercício da cidadania.
Nesse cenário, preconizado pela LDB e também postulado pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais, o ensino de língua, outrora centrado nos conteúdos tradicionais
de ensino de língua focado na nomenclatura gramatical e na história da literatura, é
deslocado para um segundo plano. O objetivo principal do ensino de línguas e condição
fundamental para a integração na vida social e profissional passou a ser ensinar os
alunos a produzir e compreender uma diversidade de textos orais e escritos.
Dessa maneira, em 2009, propusemos uma reformulação das ementas dos cursos
de Ensino Médio Integrado, com base no aporte teórico-metodológico do
Interacionismo Sociodiscursivo, visando desenvolver as capacidades de linguagem
necessárias nos alunos para agir em contextos diversos. Para tanto adotamos os gêneros
de texto a serviço de três grandes objetivos:
1) Os objetivos que dizem respeito à ação de linguagem: saber escolher um
gênero de texto em determinada situação de comunicação;
2) Os objetivos que dizem respeito ao gerenciamento dos tipos de discurso que
entram na composição do texto e que condicionam sua infraestrutura global;
3) Os objetivos que dizem respeito ao domínio dos mecanismos linguísticos
(sintáticos, lexicais, prosódicos etc.) que asseguram a coerência e a coesão
de um texto.
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Foi sobre esses três objetivos de ensino, que, nós, professores do Departamento
Acadêmico de Letras, redefinimos as seis (6) competências para a disciplina de
Português, que deveriam ser desenvolvidas pelos alunos dos cursos técnicos integrados
e que passaram a nortear os novos Planos de Cursos. Duas competências em cada ano,
evidenciando-se diferentes níveis de complexidade ao longo dos seis módulos, além de
contemplar as especificidades do curso, assim distribuídas:
QUADRO 1: COMPETÊNCIAS PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO
Ano
Módulo 1

Língua
Apropriar-se das noções das
técnicas e dos instrumentos
necessários para desenvolver
as capacidades de expressão
oral e escrita da ordem do
RELATAR as ações, em
situações de comunicação
diversas: biografia, fatia de
vida, depoimento, notícia,
reportagem etc.

Módulo 2

Módulo 3

Compreender e analisar as
produções literárias em prosa
de LP (do Trovadorismo ao
Arcadismo),
bem
como
apropriar-se das noções, das
técnicas e dos instrumentos
necessários para desenvolver
as capacidades de expressão
oral e escrita da ordem do
NARRAR: conto, crônica,
romance etc.
Apropriar-se das noções das
técnicas e dos instrumentos
necessários para desenvolver
as capacidades de expressão
oral e escrita da ordem do
EXPOR e DESCREVER as
ações, em situações de
comunicação
diversas:
seminário, manual, artigo
científico etc.

Módulo 4

Módulo 5

Literatura

Compreender e analisar as
produções literárias em prosa
de LP (do Romantismo ao
Simbolismo), bem como
apropriar-se das noções, das
técnicas e dos instrumentos
necessários para desenvolver
as capacidades de expressão
oral e escrita da ordem do
NARRAR: conto, crônica,
romance etc.
Apropriar-se das noções das
técnicas e dos instrumentos
necessários para desenvolver
as capacidades de expressão
oral e escrita da ordem do
ARGUMENTAR as ações,
em situações de comunicação
diversas: debate, resenha
crítica, artigo de opinião,
carta do leitor, carta ao leitor,
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editorial etc.)
Módulo 6

Compreender e analisar as
produções literárias em prosa
de LP (do Modernismo ao
Pós-Modernismo), bem como
apropriar-se das noções, das
técnicas e dos instrumentos
necessários para desenvolver
as capacidades de expressão
oral e escrita da ordem do
NARRAR: conto, crônica,
romance etc.

Fonte: Produzido pela autora.

Porém, no decorrer dos anos seguintes, mais precisamente até 2016, nas ementas
dos cursos modulares (concomintante e subsequente) e mesmo nas dos cursos
integrados não constavam os gêneros de texto específicos das áreas profissionais dos
cursos ofertados.
A nosso ver, o ensino de língua na formação técnica deve direcionar-se,
principalmente, para esse sentido. De acordo com Bahktin (1988), não basta as pessoas
dominarem magnificamente uma língua, para logo depois se engajarem em certa esfera
da comunicação verbal e se sentirem desamparadas, pelo simples fato de não
dominarem, na prática, as formas dos gêneros de uma dada esfera. Interessamo-nos,
então, em conhecer o conjunto de gêneros de textos com os quais, nós professores e
estudantes, não estamos familiarizados, como também, os fatores que influenciam sobre
a organização desses textos, para que pudéssemos preencher esta lacuna.
E a melhor forma de fazê-lo, de acordo com Bazerman (2005), foi solicitar às
pessoas da própria instituição de ensino e das empresas onde os estudantes de
eletrotécnica e eletromecânica estagiam que nomeassem os gêneros de textos que eles
necessitariam ler e escrever.
Elencamos como nosso objetivo principal promover o levantamento dos
gêneros de texto do eixo tecnológico controle e processos industriais que os alunos
dos cursos técnicos de Eletrotécnica e de Eletromecânica são requeridos a ler e
escrever, em situação de estágio no IFMA e nas empresas concedentes.
Especificamente, objetivamos também: (1) descrever o contexto de produção das
interações nas quais os estagiários se engajam; (2) circunscrever e definir o conjunto de
gêneros, os sistemas de gêneros e os sistemas de atividades das esferas profissionais
desses cursos.
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Para concretizar nossos objetivos, me pareceu pertinente, fazer as seguintes
questões de pesquisa: quais gêneros de textos são lidos e produzidos pelos
estagiários de Eletrotécnica e Eletromecânica para realizarem as várias atividades
que lhes são requeridas durante o estágio? Onde, como, para quem e por quê?
Considerando que uma ação de linguagem deve reunir e integrar os parâmetros
do contexto de produção, tais como um determinado agente os mobiliza, quando
empreende uma intervenção verbal (BRONCKART, 2008), no ambiente profissional do
qual faz parte, procuramos saber em qual situação da atividade de linguagem os gêneros
de texto são utilizados.
Neste

estudo, nos

foi

possível apreender o contexto

de

produção

(BRONCKART, 2007; 2008), os conjuntos de textos, sistemas de textos e sistemas de
atividades

(BAZERMAN,

2005)

como

também

a

rotina

com

relação

à

compreensão/interpretação e produção desses gêneros, com os quais, nós professores e
alunos, não estamos familiarizados, como já dissemos, mas necessitamos conhecer em
que ocasiões são lidos e escritos, com que propósito e como os estagiários produzem e
utilizam esses textos em situação de serviço para que possam participar das discussões
no campo da formação profissional.

2. METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de campo documental-qualitativa, que se propõe a
produzir novos conhecimentos, criar novas formas de compreender os fenômenos e dar
a conhecer a forma como estes são desenvolvidos. Na abordagem qualitativa, “o sujeito
observador é parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos,
atribuindo-lhes um significado” (CHIZZOTTI, 2008, p.79).
As técnicas que utilizamos, foram: a observação participante que nos
possibilitou o contato direto com o fenômeno observado, por meio de visitas técnicas
(seis no total) às três empresas concedentes, a fim de levantar os gêneros de textos das
esferas profissionais utilizados em seu contexto de serviço.
Este estudo constou de três etapas cronologicamente ordenadas, conforme o
desenho metodológico adotado:
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- A primeira etapa consistiu em um trabalho preparatório de negociação com o
Departamento de Integração Escola-Empresa, os Departamentos de Eletrotécnica e
Eletromecânica e as empresas concedentes com a Instituição; na aplicação de um
questionário estruturado (dez perguntas sendo cinco fechadas e cinco abertas) ao
professor-orientador e estudantes do IFMA e nas visitas técnicas às empresasconcedente, onde entrevistamos supervisores de estágio, estagiários e gerente de
operação.
Na segunda etapa, realizamos a transcrição das entrevistas com os estagiários,
professor-orientador e supervisores, além de fazer a interpretação dos questionários.
Na terceira etapa, em primeiro lugar, descrevemos os contextos de produção das
interações nas quais os estagiários se engajam nas empresas; em segundo lugar,
descrevemos o conjunto de gêneros, os sistemas de gêneros e os sistemas de atividades
das empresas-concedente nas esferas profissionais de eletrotécnica e eletromecânica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Passaremos a apresentar de forma parcial, as duas abordagens que embasaram
este estudo, pois ambas têm em comum o mesmo caráter social da linguagem e se
complementaram para a realização dos nossos objetivos: a interacionista sociodiscursiva
(BRONCKART, 2006, 2007) e a sociorretórica (BAZERMAN, 2005, 2006, 2007).

3.1 A abordagem interacionista sociodiscursiva

Quando nos encontramos em uma determinada situação, inserida em uma esfera
de atividade humana específica, para interagirmos socialmente, precisamos utilizar uma
diversidade de espécies de gêneros de textos, articulados às nossas necessidades, aos
nossos interesses e às condições de funcionamento das formações sociais no seio das
quais são produzidos.
Se cada gênero ocupa uma função própria em uma prática social, cada texto a
especifica. Sendo assim, os textos podem ser definidos como correspondentes
empíricos/linguísticos das atividades de linguagem de um grupo, e um gênero de texto
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como o correspondente empírico/linguístico de uma determinada ação de linguagem
(BRONCKART, 2007).
Como os contextos sociais são muito diversos e evolutivos, no curso da história,
no quadro de cada comunidade verbal, são elaborados diferentes espécies de gêneros de
textos que apresentam características comuns e ajudam a organizar e estabilizar nossas
ações diárias com destaque no mundo do trabalho, pois cada profissional executa
atividades próprias, mediadas pela linguagem, e exigem conhecimentos acerca do
contexto de produção, ou seja, da situação de produção onde se encontra o trabalhador
que tem de ler e produzir um texto.
Esses parâmetros estão reagrupados em dois conjuntos: o primeiro refere-se ao
mundo físico e o segundo, ao mundo social e ao subjetivo.
O contexto físico, definido por quatro parâmetros precisos: o lugar de produção
(o lugar físico em que o texto é produzido); o momento de produção (a extensão do
tempo durante o qual o texto é produzido); o emissor (a pessoa, máquina, que produz
fisicamente o texto oral ou escrito); o receptor (a(s)) pessoa (s) que recebem
concretamente o texto.
Os estudantes de Eletrotécnica e Eletromecânica, ao iniciarem seu estágio
supervisionado para tomar conhecimento sobre o estágio no âmbito nacional, precisam
ler sobre o que dispõe a Lei 11.788/2008; a Resolução que define as normas de estágio
supervisionado para os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de
Graduação do IFMA; o Termo de Compromisso para firmar compromisso com a parte
concedente; o Termo de Distrato, para desistir do estágio; escrever o Plano de Estágio
Supervisionado antes de iniciar o estágio, e um Relatório de Atividades de Estágio
pelo menos a cada seis meses durante o estágio. Trata-se, portanto, da identificação de
parte de um trabalho por meio de um rol de gêneros de textos que o estudante, no
exercício de sua função, é levado a ler, escrever.
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QUADRO 2: CONTEXTO FÍSICO: CONJUNTO DOS GÊNEROS DE TEXTO REQUERIDOS PELO IFMA
GÊNERO DE
TEXTO

LUGAR DE
PRODUÇÃO

MOMENTO DE
PRODUÇÃO

EMISSOR

Lei 11.788/2008

RECEPTOR
As
pessoas
envolvidas
no
estágio: estudantes,
professores etc.
As
pessoas
envolvidas
no
estágio: estudantes,
professores etc.

MEC

Indeterminado

Especialistas
que
trabalham para o MEC

Diretoria
de
ensino
técnico e Diretoria de
ensino superior

Indeterminado

Especialistas
que
constroem as normas e
resoluções internas do
IFMA

Departamento
Integração
Empresa

de
Escola-

Antes do estágio

Funcionários
do
Departamento
de
Integração
EscolaEmpresa

Aluno e Empresaconcedente

Termo de distrato

Departamento
Integração
Empresa

de
Escola-

Da desistência do estágio

Funcionários
do
Departamento
de
Integração
EscolaEmpresa

Empresa-concedente

Plano de Estágio

Departamento do curso

Início do estágio

Aluno orientado pelo
professor-orientador

Coordenação
Curso

do

A cada seis meses e/ou no
final do estágio

Aluno orientado pelo
supervisor

Coordenação
Curso

do

Resolução

Termo
compromisso

de

Relatório
de Empresa-concedente
Atividades
de
Estágio
Fonte: Produzido pela autora.

Na empresa Elétrica Visão, durante a vistoria de um equipamento (momento de
produção), na oficina (lugar de produção) o técnico de Eletromecânica (emissor) redige
a Ficha de Peritagem destinada ao setor comercial da empresa (receptor). Após a
vistoria (momento de produção), no setor comercial (lugar de produção), o técnico
redige uma Proposta a ser enviada ao cliente (receptor). Após a aceitação da proposta
pelo cliente (momento de produção), na oficina (lugar de produção), o técnico envia um
Laudo técnico ao cliente (receptor). E, por último, após a elaboração do laudo técnico
(momento de produção), no setor de qualidade (lugar de produção), o técnico (emissor)
redige o Teste de ensaio para o cliente (receptor).
QUADRO 3: CONTEXTO FÍSICO: SISTEMAS DE GÊNEROS DE TEXTO DA ELÉTRICA VISÃO

GÊNERO DE
TEXTO

LUGAR DE
PRODUÇÃO

MOMENTO DE
PRODUÇÃO

EMISSOR

RECEPTOR

Ficha de Peritagem

Oficina

Durante a vistoria do
equipamento

Técnico

Setor comercial

Proposta

Setor Comercial

Após a vistoria do
equipamento

Setor comercial

Cliente
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Laudo Técnico

Oficina

Após a aceitação da
proposta pelo cliente

Técnico

Cliente

Teste de ensaio

Setor de Qualidade

Após a elaboração do laudo
técnico

Técnico

Cliente

Fonte: Produzido pela autora.

Todo texto também se inscreve no quadro das atividades de uma formação social
que implica o mundo social e o mundo subjetivo. Esse contexto sociossubjetivo pode
ser decomposto também em quatro parâmetros principais: o lugar social (no quadro de
qual formação social, de qual instituição ou, de forma geral, em que modo de interação
o texto é produzido: escola, empresa etc.); a posição social do emissor (que lhe dá seu
estatuto de enunciador): qual é o papel social que o emissor desempenha na interação
em curso: (papel de professor, papel de aluno, papel de estagiário, papel de supervisor,
papel de gerente etc.?); papel social do receptor (que lhe dá seu estatuto de destinatário):
qual o papel social atribuído ao receptor do texto: papel de aluno, papel de professor,
papel de supervisor etc.?); o objetivo (ou os objetivos) da interação: qual é, do ponto de
vista do enunciador, o efeito (ou os efeitos) que o texto pode produzir no destinatário?
Para facilitar a compreensão do leitor, no Quadro 4, reproduzimos o contexto
sociossubjetivo do conjunto dos gêneros de textos requeridos pela instituição.
No quadro de suas atividades administrativas (lugar social), especialistas do
MEC (emissor) ou Presidente (enunciador), redigem a lei destinada aos estagiários e
funcionários de instituições de ensino (destinatários), para apresentar-lhes as normas
nacionais sobre estágio supervisionado (objetivo).
QUADRO 4: CONTEXTO SOCIOSSUBJETIVO: CONJUNTO DOS GÊNEROS DE TEXTO REQUERIDOS PELO IFMA
GÊNERO DE
TEXTO

LUGAR SOCIAL

Lei 11.788/2008

POSIÇÃO SOCIAL
DO RECEPTOR

MEC

Resolução

Termo
compromisso

POSIÇÃO SOCIAL DO
EMISSOR

IFMA

de

Presidente da República

Estudantes,
professores etc.

Reitor

Estudantes,
professores etc.

OBJETIVO
Conhecer as normas
nacionais sobre o
estágio
supervisionado.
Conhecer as normas
do IFMA sobre o
estágio
supervisionado.

Departamento
Integração
Empresa

de
Escola-

Chefe do Departamento de
Integração Escola-empresa

Gestor da Empresaconcedente

Firmar compromisso
com
a
empresa
concedente

Departamento
Integração
Empresa

de
Escola-

Estagiário

Termo de distrato

Gestor da Empresaconcedente

Desligar o estagiário
da
empresaconcedente

Plano de Estágio

Departamento do curso

Estagiário

Coordenador do curso

Descrever
as
atividades que serão
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desenvolvidas
durante o estágio de
acordo com o Projeto
Pedagógico do Curso
Relatório
de Empresa-concedente
Atividades
de
Estágio
Fonte: Produzido pela autora.

Estagiário

Coordenador do curso

Relatar as atividades
desenvolvidas
durante o estágio

Na Elétrica Visão, no quadro de suas atividades técnicas, (lugar social), técnicos
de Eletrotécnica e Eletromecânica (emissor), redigem a Ficha de peritagem destinada
aos funcionários do setor administrativo da empresa (destinatários), correspondente à
atividade que envolve a avaliação elétrica e a mecânica do equipamento para abrirem
uma Ordem de serviço (objetivo). Nesse procedimento, uma das coisas que não pode
faltar são as fotos para evidenciar ao cliente o que está descrito na ficha e que deverá
constar no Laudo Técnico.
Para facilitar a compreensão do leitor, no Quadro 5, reproduzimos o contexto
sociossubjetivo do conjunto dos gêneros de textos requeridos pela Elétrica Visão.
QUADRO 5: CONTEXTO SOCIOSSUBJETIVO: SISTEMAS DE GÊNEROS DE TEXTO DA ELÉTRICA VISÃO

GÊNERO DE
TEXTO

LUGAR SOCIAL

POSIÇÃO SOCIAL DO
EMISSOR
DESTINATÁRIO

POSIÇÃO SOCIAL
DO RECEPTOR

OBJETIVO

Ficha de Peritagem

Elétrica Visão

Técnico de eletrotécnica e
de eletromecânica

Administrativo

Abrir uma Ordem de
Serviço

Ordem de Serviço

Elétrica Visão

Funcionário do setor
comercial

Empresário

Laudo Técnico

Elétrica Visão

Técnico

Empresário

Teste de ensaio

Elétrica Visão

Técnico

Empresário

Apresentar as
cláusulas do (s)
serviço (s) a ser (em)
prestado (s), prazo,
garantia etc.
Justificar o serviço
Desenvolver as
atividades de
testagem do
equipamento

Fonte: Produzido pela autora.

Ao analisarmos o texto (ficha de peritagem) efetivamente produzido, quem fala
e quem é o responsável pelo o que é expresso, é o agente-produtor (os técnicos de
eletrotécnica e eletromecânica da Elétrica Visão) que se exprime em seu próprio nome,
ou seja, a partir da posição sociossubjetiva assumida na intervenção verbal em curso. A
ele é atribuída a responsabilidade do que é expresso.
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3.2 A abordagem sociorretórica

Para Bazerman, os gêneros são fatos sociais sobre os tipos de atos de fala que as
pessoas podem realizar e sobre os modos como elas os realizam. Para o autor, os fatos
sociais são as coisas que as pessoas acreditam que sejam verdadeiras e, assim, afetam o
modo como elas definem uma situação.
Os gêneros tipificam muitas coisas além da forma textual. “São parte do modo
como os seres humanos dão forma às atividades sociais” (BAZERMAN, 2005, p.31).
No IFMA, por exemplo, ao solicitarem uma vaga de estágio, os estudantes têm
necessariamente de respeitar os formatos padronizados dos textos anexados ao
regulamento que os orientam no sentido de como deverão apresentar as informações
solicitadas. De acordo com Bazerman, essa forma de adoção de formas de enunciados
padronizados é chamada de tipificação.
A noção de tipificação é essencial para que se desenvolvam as interações de
serviço, pois é através delas que um dado mundo se torna um mundo compreensível. Ao
criarmos formas tipificadas ou gêneros, somos levados a tipificar as situações nas quais
nos encontramos.
Para responder: quais gêneros de textos são lidos e produzidos pelos estagiários
para realizarem as várias atividades em situação de estágio, nos baseamos nos conceitos
propostos por Bazerman (2005) de conjunto de gêneros, sistema de gêneros e sistema
de atividades, para caracterizar como os gêneros se configuram e se enquadram em
organizações (instituição e empresas), papéis (estudantes, orientadores, supervisores e
gerente) e atividades (no estágio, na instituição e nas empresas), cada um deles
englobando um aspecto diferente dessa configuração.
Um conjunto de gêneros refere-se à coleção de gêneros de textos que uma
pessoa num determinado papel tende a produzir. Ao catalogar todos os gêneros que as
pessoas utilizam quando exercem um papel profissional, elas são levadas a ler e
escrever e, desse modo, podemos identificar uma boa parte do seu trabalho. Ou seja,
todas as formas escritas com as quais o aluno-estagiário deverá se envolver para realizar
suas atividades durante o estágio supervisionado para se comunicar com o departamento
de integração escola-empresa, com o professor-orientador, com o coordenador do curso
e com seu supervisor.

46

Um sistema de gêneros refere-se aos diversos conjuntos de gêneros utilizados
por pessoas que trabalham juntas de uma forma organizada, e também às relações
padronizadas que se estabelecem na produção, circulação e uso desses documentos.
O sistema de gêneros captura as sequências regulares com que um gênero segue
um outro gênero, dentro de um fluxo comunicativo típico de um grupo de pessoas,
conforme observamos.
Na esfera institucional, a realização do estágio supervisionado envolve um
conjunto de gêneros produzidos pelo Departamento de Integração Escola-empresa
responsável pelo estágio, que são entregues aos estudantes para que possam apresentálos às empresas concedentes como o Termo de Compromisso, o Termo de Distrato etc.
Para que o estudante realize o estágio precisa respeitar as normas expressas na
Resolução que define como fatos sociais requeridos, elaborar com o professororientador e a parte concedente o Plano de Estágio Supervisionado, considerando o
perfil profissional estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso, entregar o Plano de
Estágio ao coordenador do curso, apresentar pelo menos um Relatório das Atividades de
Estágio a cada seis meses.
Na esfera empresarial, a parte concedente necessita celebrar Termo de
compromisso com o campus e o estudante e zelar por seu cumprimento; entregar, no
final do estágio, o Termo de Realização do Estágio, indicando as atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estudante e enviar ao
campus a cada seis meses o Relatório de Atividades.
Bazerman relaciona “o sistema de atividades junto com o sistema de gêneros,
pois ambos focalizam o que as pessoas fazem e como os textos auxiliam as pessoas a
fazê-lo em vez de focalizar os textos com fins em si mesmo” (BAZERMAN, 2005, p.
33).
Nas companhias onde intervimos, o sistema de atividades é organizado,
principalmente, em torno de gêneros de textos escritos (ou digitalizados) aos quais os
alunos não estavam familiarizados, como exemplo, podemos citar: Booking, Padrões
Coorporativos ou Normas, Contrato de Perspectivas, Ficha de Peritagem, Teste de
ensaio, Laudos Técnicos e tipos diversos de Relatórios, todos eles padronizados pela
própria empresa.
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EXCERTO 1 – entrevista com o aluno-estagiário na AMBEV. Eu só consigo
operar o meu sistema de CO2, se eu tiver de posse dos padrões operacionais e
os padrões coorporativos. Os padrões são o princípio da companhia. Eu
preciso saber o que é uma Caldeira, eu preciso saber como ligar uma caldeira,
como desligar uma caldeira, e tudo isso tem padrões, esses padrões, eles
regem a minha operação nas caldeiras.
EXCERTO 2 – entrevista com o supervisor de estágio de eletromecânica da
ALCOA. O estagiário da área técnica não tem como fugir do gênero técnicocientífico: manuais de equipamentos, relatórios científicos advindos de outras
experiências na área. O gênero principal da área técnica vai ser o manual:
manual de equipamentos específicos, manual de equipamentos de área,
manual de acoplamento magnético, ele é específico. Aí, ela (referindo-se à
estagiária), ela tem outros equipamentos: transportadora de correia,
automação, exaustores que são catálogos nossos, da própria planta, são
manuais nossos de equipamentos, guardados mesmo.

Na AMBEV, quando o estagiário entra na empresa, em primeiro lugar, ele se
insere no processo de integração para que possa fazer um estudo sobre como cada parte
da companhia funciona, ele faz uma integração geral, não só na parte que pretende
estagiar, mas em cada área da fábrica que envolve Processo, Segurança, Utilidade,
Engenharia Técnica, Vazamento etc. Ao final desta integração, ele produz um Booking,
isto é, um relatório contendo o que ele aprendeu no dia-a-dia em cada setor.
EXCERTO 3 – entrevista com a supervisora de estágio da AMBEV. É
quando ele se forma, é a formatura do estágio para que, a partir desse
momento, ele entre em área, é aí que ele vai conseguir atuar em área, aí ele
entra numa segunda integração que é a integração de mão-de-obra da área.

Na segunda integração, ele faz um novo Booking, mais específico, no qual
descreve cada atividade que ele faz no dia-a-dia e, ao final da integração, ele entrega ao
seu supervisor, formalizando assim sua formatura, propriamente dita na área. Nesse
Booking, são inseridas todas as atividades que eles executam, além do padrão técnico,
do parecer técnico do supervisor e da avaliação do supervisor sobre a integração.
Em seguida, ele realiza as atividades que lhe são designadas e vai ser treinado
nas habilidades necessárias para desenvolver um Projeto ou Planilha no formato Excel,
que deverá ser entregue à sua supervisora.
EXCERTO 4 – entrevista com a supervisora de estágio da AMBEV. [...] Vai
constar o que a gente quer, por exemplo, a gente vai definir uma meta e essa
meta vai ter que ser cumprida num decorrer do tempo, vai constar toda nossa
estratégia para obter esta meta. É um projeto de estágio, podemos chamar
assim. A apresentação é bem informal, ele senta comigo em frente ao
computador e me mostra e vou dizendo pra ele o que ele tem de melhorar, o
que ele vai aperfeiçoar ou vai deixar daquela forma que já está bom.
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Na ELÉTRICA VISÃO, ao iniciar o estágio, o ideal é que o aluno-estagiário
passe por todas as áreas: peritagem, montagem, preparação de peças, bobinagem e teste
(ou laboratório de ensaio). Os Procedimentos são os primeiros textos lidos pelos
estagiários, compreendidos no sistema de gêneros em rede disponibilizado em cada área
da empresa por meio de terminais. Caso, o estagiário tenha alguma dúvida referente à
atividade que deverá realizar, ele pode acessar um Procedimento, de onde ele estiver.
Logo, que o equipamento chega na empresa, é gerada uma Ordem de Serviço e
automaticamente um número de identificação pelo sistema, daí esse equipamento passa
a ser identificado por esse número. Feita a Ordem de Serviço, o equipamento vai para o
setor de Peritagem, onde vai ser aberto o motor e avaliado pelo estagiário com a
supervisão de um técnico experiente.
EXCERTO 5 – entrevista com o gerente de operação da Elétrica Visão. [...]
Pra ver o que realmente foi o problema/aí vamos verificar, abrir a tampa
dianteira, ver se ela não está quebrada, se ela tá trancada/ avalia o alojamento
do rolamento/ faz uma avaliação/ ver se está ok ou se não está/ e aí ele (o
estagiário ou técnico) vai botar se tá boa ou se não tá/ se não está bom o que
que tem de fazer/ aí ele vai avaliando tudinho e aí ele vai preparando a
peritagem.

Como pudemos observar, o sistema de gêneros de texto faz parte, portanto, do
sistema de atividades da empresa, que organiza o trabalho do estagiário, sua atuação e
sua realização, de acordo como definido por Bazerman (2005, p. 33).

4. CONCLUSÃO
Esta pesquisa nos possibilitou captar tanto as singularidades dos gêneros de texto
produzidos em situação de estágio, como conhecer os que são requisitados aos
estagiários de Eletrotécnica e Eletromecânica para desenvolver suas atividades nas
empresas concedentes.
Entretanto, necessitamos ampliar pesquisas desta natureza em outras esferas
profissionais e aprofundar os estudos desses gêneros. Nossa intenção aqui foi motivar os
professores da educação profissional para que reflitam sobre a necessidade de fazermos
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profundas alterações nos programas dos cursos técnicos, visando à inserção desses
gêneros de texto nos planos de curso, que necessitam ser ensinados aos estudantes, para
que possam experienciar de modo produtivo o universo do mercado de trabalho.
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DO LOCAL AO GLOBAL: PERCEPÇÕES DISCENTES SOBRE A LÍNGUA
INGLESA NO INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ CAMPUS LARANJAL DO
JARI
Ednaldo João das Chagas15
Allini Paulini Nascimento Silva16

INTRODUÇÃO
O interesse pela aprendizagem de línguas estrangeiras, especialmente o inglês,
cresceu consideravelmente nas últimas décadas no Brasil. Pode-se afirmar que esse
crescimento é um reflexo da aproximação entre culturas distintas e que tem contribuído
de forma significativa para o processo de ensino nas escolas regulares, as quais
passaram a valorizar ainda mais a inserção de idiomas estrangeiros aos currículos. No
Brasil foi oficializado o ensino de línguas estrangeiras modernas como obrigatório na
educação básica desde 1996 com a criação da nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB, a lei 9394/96. Integradas ao eixo Linguagem, Códigos e
suas Tecnologias, as Línguas Estrangeiras, atualmente, são caracterizadas como
‘Modernas’. Para os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1999, p. 147), “as
Línguas Estrangeiras Modernas – LEM assumem a condição de ser parte do conjunto de
conhecimentos essenciais que permitem ao estudante aproximar-se de várias culturas,
propiciando sua integração com o mundo globalizado”. As Orientações Curriculares
para o Ensino Médio – OCEM (2006), por sua vez, enfatizam que o professor de línguas
deve visualizar o ensino como um processo de construção de significados.
Motivado pela importância da língua estrangeira para o ensino técnico, este
trabalho visa investigar a relevância atribuída ao Inglês pelos estudantes do curso de
Informática do Instituto Federal, Ciência e Tecnologia do Amapá - IFAP – Campus
Laranjal do Jarí, assim como suas perspectivas na aquisição desse idioma. De forma
mais ampla, esta pesquisa busca discutir a relação entre teoria e prática no referido
curso por meio da verificação das expectativas dos discentes em relação à apropriação
local da Língua Inglesa.
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2. METODOLOGIA
Este trabalho tem como base a presença da língua inglesa na esfera da
educação profissional. Dessa forma, o ambiente de pesquisa definido foi o Instituto
Federal, Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP - Campus Laranjal do Jarí. O referido
Campus do IFAP está localizado na Rua Nilo Peçanha, nº 1263 – Bairro Cajarí, no
município de Laranjal do Jarí, Amapá. Dentre os cursos ofertados no campus, o de
Informática, na modalidade subsequente, foi escolhido em virtude de algumas variáveis
que o diferencia dos demais, tais como: histórico e estrutura consolidada; ter sido
ofertado desde a implantação do campus; dispor de laboratórios técnicos e corpo
docente específico. Além disso, outro ponto importante para tal direcionamento é a
hipótese da relação direta e interdisciplinar do curso com o idioma Inglês,
principalmente em termos de estrutura e funcionamento.
A coleta de dados foi efetuada nos meses de Junho e Agosto de 2013,
adequando-se tanto à possibilidade de contato com o público alvo, quanto ao
cumprimento do cronograma de atividades da pesquisa. O instrumento de coleta de
dados utilizado foi constituído essencialmente por questionário, o qual foi direcionado
ao objeto de estudo da pesquisa: à língua inglesa no ambiente de sala de aula.
Foram aplicados cinquenta e dois questionários entre os estudantes de duas
turmas: uma de ingressantes e outra de concluintes. Acredita-se que investigar os
discursos dos participantes nesses dois momentos distintos possa ser significante para o
presente estudo.
Após a coleta, todos os dados foram catalogados, criando-se variáveis de
acordo com os propósitos da pesquisa. A catalogação permitiu organizar as informações
obtidas, e dessa forma criar gráficos que evidenciam as concepções dos estudantes do
curso de informática a respeito da apropriação da língua inglesa a partir da realidade
local.
Posteriormente, a análise dos dados foi feita com base na vertente pós-crítica
de ensino, que envolve os Letramentos Críticos no ambiente de sala de aula de língua.
Procurou-se, nesse momento, verificar se as informações coletadas estavam em
consonância, ou não, com as perspectivas teóricas adotadas. Observar os dados sob essa
perspectiva pode dar suporte para entender, de forma contundente, a realidade do
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processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa na visão dos estudantes
investigados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste tópico, busca-se desenvolver uma discussão em relação aos dados
obtidos no decorrer da pesquisa. Para isso foram criadas categorias de análises visando
facilitar a interpretação e entendimento dos respectivos dados.
A priori, a ênfase foi dada às concepções e reflexões do aprendiz de língua
estrangeira na modalidade e curso específico do IFAP.

Para isso, o destaque foi

atribuído ao interesse por língua (s) estrangeira (s) dos investigados, como se constata
nos dois questionamentos iniciais. Primeiramente perguntou-se: Você se considera um
estudante com interesses no aprendizado de línguas estrangeiras? A partir dessa
pergunta, foram direcionadas as seguintes possibilidades aos investigados: Se sua
resposta for SIM: Qual o seu interesse específico na aprendizagem de língua
estrangeira? Ou Se sua resposta for NÃO: O que especificamente lhe faz sentir
desinteressado da aprendizagem de línguas estrangeiras?
Para sistematizar as respostas atribuídas a essa questão priorizou-se por
fragmentá-la em dois momentos, destacado abaixo na figura 1 e figura 217. No primeiro
momento, através da figura 1 foi levado em consideração apenas o interesse ou não
quanto à aquisição de línguas estrangeiras pelos investigados; na figura 2 foram
destacados os interesses específicos dos participantes quanto à aprendizagem da língua.

Subdividir as questões em dois momentos, exemplo: questão 01 – figura 1 / questão 01 - figura 2, foi
um processo de sistematização adotado para melhor interpretar os dados obtidos.
17
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Figura1. O interesse na aquisição de LEs. IFAP, 2013.

Figura 2. Objetivos de aquisição de LEs. IFAP, 2013.

Com a análise dos dados foi possível perceber que 94% dos pesquisados se
consideram interessados na aquisição de línguas estrangeiras. Tais informações se
mostram relevantes e animadoras, pois, constatou-se a nítida importância dada pelos
estudantes que participaram da pesquisa em se tratando da presença de línguas
estrangeiras no cotidiano.
Mesmo com o alto índice de aceitação das LEs, demonstrado pelos alunos
investigados, é importante levar em consideração o número de sujeitos (6%) que não
demonstram interesse para o aprendizado por esse tipo de linguagem. Com isso,
também foi possível notar que dentre as turmas pesquisadas apenas membros da turma 2
[formadas por alunos ingressantes] se enquadram nessa porcentagem de 6%. Esses
dados permitem inferir que o desinteresse apresentado pode ter raízes em um ensino
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pouco significante durante a educação básica. Outro ponto que pode nos auxiliar a
entender tal posicionamento é a presença, de forma impositiva, de determinadas LEs no
âmbito educacional e social.
É perceptível que a demonstração de interesse em adquirir conhecimentos pode
ser considerada um bom sinal para que se obtenha êxito na relação entre ensino e
aprendizagem. Quando esse interesse é voltado para línguas estrangeiras às
possibilidades de formação do indivíduo como membro atuante na sociedade
contemporânea aumentam consideravelmente, uma vez que o acesso a outras línguas
tornou-se atualmente um recurso facilitador do processo de inclusão social.
Quanto as possíveis causas para o interesse, ou não, pela aprendizagem de LEs
no cotidiano escolar destacam-se três variáveis, conforme a figura 2. Primeiramente, foi
constatado que para grande parte dos estudantes envolvidos na pesquisa o processo de
aquisição de línguas estrangeiras se dá principalmente pela possibilidade de ampliação
de conhecimentos - 39%. Com isso é possível entender que a expressão “ampliar os
conhecimentos” remete à ideia do aprendizado de novos idiomas como forma de
proporcionar maiores oportunidades tanto para o aumento da escolarização quanto para
o conhecimento e aproximação de culturas diferentes.
O segundo aspecto de maior relevância obtidos na pesquisa aborda a exigência
do mercado de trabalho quanto ao domínio de uma ou mais línguas. No discurso dos
pesquisados é possível constatar a concepção mercadológica em função da
aprendizagem de língua estrangeira. Como se pode observar na passagem abaixo:
AT0218: (...) Apesar de gostar da língua inglesa, eu quero aprendê-la
por necessidade também. A tecnologia se renova a cada dia e ela estar
em todas as áreas. No entretenimento, produtos eletrônicos, etc. Por
ser também uma ferramenta muito importante hoje no mercado de
trabalho.

Nesse discurso ainda está arraigada ideias mercantilistas de ensino de inglês, as
quais na contemporaneidade foram revistas pela perspectiva crítica do ensino de línguas
e ponderadas por Rajagopalan (2003). Para o autor o ensino de línguas vincula-se a
objetivos formativos e a concepção mercadológica do idioma deve ser superada e
18

O termo AT foi criado pelo pesquisador para facilitar a caracterização das turmas tanto na construção
do perfil quanto na análise dos demais dados da pesquisa. AT01 foi usado para Alunos da Turma
concluintes e AT02 para os alunos Ingressantes.
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substituída por um ensino inclusivo, fortalecendo a formação do indivíduo socialmente
engajado.
O terceiro ponto de destaque em relação à justificativa para o interesse por LEs
é a possível afinidade da área com o curso de Informática, pois, mais de 20% do público
alvo acredita que podem utilizar a(s) língua(s) estrangeira(s) como ferramenta para
melhor aproveitamento dos conhecimentos adquiridos no curso em destaque.
Mesmo envolvendo duas turmas em momentos distintos no curso, concluintes
e ingressantes, grande parte dos sujeitos se intitulou pré-disposto a adquirir LEs. Quanto
às justificativas para esse posicionamento foram expostas principalmente as
possibilidades de construção e ampliação de conhecimentos tanto no âmbito específico,
a área da informática, quanto âmbito macro, atendendo principalmente a propósitos
interculturais.
Ainda investigando as realidades do aprendiz de Língua Estrangeira no IFAP,
partiu-se da seguinte indagação: Se você pudesse escolher várias línguas estrangeiras
para estudar, quais escolheria em ordem de interesse? (Numere: 1 – 2 – 3 na ordem de
seu interesse, sendo o algarismo 1 atribuído à língua de maior interesse):
•

Inglês – Francês – Espanhol - Outra: especifique.

Entendendo que os estudantes investigados estão abertos ao processo de ensino aprendizagem de LEs, inicialmente constatado, torna – se pertinente destacar as LEs de
maior importância para os referidos estudantes em ordem de interesse. Representado
pela figura 3, são expostas as informações de acordo com as opções entre as três
principais línguas estrangeiras que contextualizam o ensino público no Brasil: Inglês,
Francês e Espanhol.
100%

86%

80%

63%

62%

60%
40%
20%

27%
2%

12%

23%

15%

10%

0%

1ª Opção

Inglês

2ª Opção
Françês

Espanhol

3ª Opção

Figura 3. Línguas estrangeiras escolhidas em ordem de interesse. IFAP, 2013.
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De acordo com os dados, 86% indicaram o inglês como destaque quando se busca
aprender uma língua estrangeira. Com esse alto índice de preferência detectado é
possível inferir que o resultado está vinculado a três fatores, os quais contextualizam
tanto o âmbito da pesquisa quanto o meio social na contemporaneidade:
1. A relação entre a informática e o idioma inglês;
2. A forte presença da língua inglesa em escalas globais;
3. O fato de ser a principal língua estrangeira presente no histórico escolar do
público alvo, como destacam Cox; Assis – Peterson (2008) em suas pesquisas sobre a
realidade do ensino de Inglês na escola pública.
Nas demais variáveis segunda língua estrangeira mais citada foi à língua
espanhola, abrangendo 63% dos investigados. Tais dados contrariam as expectativas
iniciais da pesquisa, uma vez que o estado do Amapá faz fronteira com a Guiana
Francesa. Esses dados confirmam a sobreposição do espanhol em relação ao francês e
contribui para consolidação da política nacional de inserção do referido idioma no
ensino médio a partir de 2005, com a lei 11.161.

4. CONCLUSÃO
Desenvolver pesquisas no campo da linguagem torna-se relevante na sociedade
contemporânea, pois a habilidade de se comunicar com coerência e eloquência tem
ganhado destaque nas principais esferas sociais. Entende-se por comunicação coerente a
possibilidade do cidadão moderno socialmente inserido ter conhecimento e se possível
fluência em línguas estrangeiras de representatividade global.
Dessa forma constata que o interesse pelo o idioma inglês no ambiente de
pesquisa é bem representativo e tem propósitos profissionais bem definidos. Direcionar
o presente estudo pra essa vertente é gratificante não só para o pesquisador, mas
também para a área da linguagem. A ênfase nas concepções discentes em se tratando da
relevância dada à língua inglesa é relacionada a duas vertentes principais: uma no
âmbito social e outra no âmbito profissional. Quanto às perspectivas de apropriação de
LEs é unânime o discurso de interesse, importância e dedicação dos envolvidos com o
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ensino – aprendizagem de língua inglesa em sala de aula. Assim, conhecer as
perspectivas discentes sobre a apropriação da língua inglesa com finalidades
profissionais é o pontapé inicial para a possibilidade de pesquisa existente no Vale do
Jarí, pois, características multiculturais presentes nessa região merecem que outros
estudos na área da linguagem sejam aplicados e desenvolvidos.
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ANGLICISMOS EM CONTEXTO ANTROPONÍMICO: AJUSTES
FONÉTICO-FONOLÓGICOS PRODUZIDOS POR FALANTES DO
PORTUGUÊS BRASILEIRO

Suzana Maria Lucas Santos19

INTRODUÇÃO
Em decorrência do processo de globalização e, sobretudo, com o advento das
novas tecnologias, a língua inglesa tem se firmado cada vez mais como a língua da
comunicação universal, e consequentemente, como a maior fonte de empréstimo às
demais línguas naturais do mundo contemporâneo (FARACO, 2001).
No atual contexto social brasileiro, observa-se uma grande avalanche de
anglicismos20 já incorporados ao léxico da língua portuguesa nas mais diversas áreas,
entre elas, na antroponímia. O nome próprio de pessoa, o antropônimo, passou a ser
desejado, sobretudo pelas classes sociais economicamente menos favorecidas, muitas
vezes, como forma de ostentar beleza, sofisticação e poder, valores internacionalmente
atribuídos à língua inglesa. O antropônimo, portanto, carrega consigo valores
simbólicos fortemente associados aos falantes da língua de origem do empréstimo
(BAKHTIN, 1992).
O campo antroponímico na temática do estrangeirismo tem se constituído
enfoque investigativo de várias pesquisas em nosso país, sobretudo em uma perspectiva
sócio-histórico-cultural, levando-se em consideração as manifestações ideológicas que
circundam o ato de dar nome às pessoas (CUNHA, 2006; MEXIAS SIMON e
OLIVEIRA 2004, TESCH, 2010).
Todavia, o cerne de investigação do presente trabalho, reside na esfera
linguística descritiva, particularmente no que diz respeito às adaptações de natureza
fonético-fonológicas realizadas pelos sujeitos brasileiros em contexto de língua inglesa.

19
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portuguesa.
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Calcada em pressupostos teóricos da fonologia não-linear (GOLDSMITH, 1990; HOGG
e McCULLY 1999; SELKIRK, 1980), a pesquisa propõe analisar a produção oral dos
antropônimos que penetraram no léxico do português brasileiro (PB), principalmente
via pronúncia do inglês norte- americano, por reconhecer a maior influência desse
dialeto no âmbito da língua inglesa.
O estudo se justifica por sua importância em verificar a influência de outras
línguas, em especial o inglês americano, como fonte de empréstimos ao léxico do PB,
especialmente no que se refere à criação de nomes próprios de pessoas. Considera-se
relevante a necessidade de investigar a força do sistema fonético-fonológico da língua
acolhedora no processo de incorporação de vocábulos que causam estranhamento a esse
sistema.
A pesquisa propõe demonstrar que, na escolha de nomes próprios advindos da
língua inglesa, os sujeitos brasileiros, em geral não familiarizados com o sistema sonoro
da língua de importação, desencadeiam processos de adaptação de pronúncia, a exemplo
do que se conhece por ressilabação, ou seja, acomodação que reestrutura a organização
das sílabas dos nomes estrangeiros tomando por base os padrões sonoros da língua
materna (CAGLIARI, 1997; MASSINI-CAGLIARI, 2000). Por outro lado, há casos em
que o próprio falante brasileiro opta pela reprodução do som original do idioma de
partida, trazendo para o contexto do PB pronúncias que não lhe são características e
que violam a fonotática da língua, de modo especial no domínio da prosódia.

2. METODOLOGIA
O universo de abrangência da pesquisa foram cinco escolas da rede pública,
localizadas na periferia da grande São Luís, conforme demonstrado abaixo:

ESCOLA

BAIRRO

Unidade Integrada Pe. Newton Pereira

Cohatrac

Unidade Integrada Profa. Maria Pinho

Cohatrac
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Unidade Integrada João Paulo II

Habitacional Turu

Unidade Integrada José Sarney Filho

Raposa

Centro Educacional Paulo VI

Cidade Operária

A constituição do corpus se deu a partir do acesso aos diários de classes
referentes às turmas de 5ª a 8ª séries, compostas por alunos na faixa etária entre 11 e 15
anos, oriundos de famílias de baixa renda, na sua maioria. Após a coleta dos dados,
foram realizadas gravações com falantes nativos do PB, assim como com falantes
nativos do inglês pertencentes a uma escola da cidade de West Salem, Winsconsin,
EUA. Por meio da análise de oitiva e apoio de dicionário especializado (BOLLARD,
1993), deu-se prosseguimento às transcrições fonéticas e fonológicas com relação às
línguas em foco. A categoria dos prenomes contemplados para as gravações foi aquela
dos antropônimos não adaptados morfológica e ortograficamente, tendo em vista o
interesse da pesquisa em mapear os processos fonológicos de acomodação realizados
por falantes brasileiros. Foram selecionados aleatoriamente 30 nomes, conforme quadro
a seguir, apenas com o intuito de constituir uma amostra que pudesse operar como base
de pronúncia para a análise.

Allison

Elizabeth

Michael

Wellington

Andrew

Erick

Richard

Wendell

Arthur

Jefferson

Robert

William

Bill

Jennifer

Robinson

Bryan

Jessica

Ronald

Charles

John

Ruth

Christian

Johnathan

Sarah

David

Jonas

Victor

Diana

Joyce

Washington
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Visando à otimização da qualidade sonora, utilizou-se equipamento de alta
resolução, Olympus digital voice recorder WS-321m, empregando-se o modelo de frase
meu nome é __________ /my name is ______________.
A título de ilustração, o quadro abaixo apresenta algumas transcrições
fonéticas e fonológicas dos dados da pesquisa:

Antropônimo
selecionado
corpus

Realização
do informante do PB

do Transcrição
fonológica do PB

Padrão silábico do
PB

Agatha

[]

/../

v.cv.cv

Albert

[]

/.R.
/

vv.cvc.cv

Alan

[]

/.N/

v.cvc

Alex

[]

/.S
/

v.cv.cvc

Allison

[]

/..
N/

v.cv.cvc

Anderson

[]

/N.R.
N/

vc.cvc.cvc

Andrew

[]

/N.
/

vc.ccvv

Andrey

[’]

/N.
/

vc.ccvv

Anne

[]

/./

v.cv

Arthur

[]

/R.R/

vc.cvc

Bill

[]

//

cvv

Brandon

[]

/N.
N/

ccvc.cvc

Brenda

[]

/N.
/

ccvc.cv

Bryan

[]

/.
N/

ccvv.vc
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O estudo revelou que vários antropônimos preservaram a forma gráfica e traços
da pronúncia em língua inglesa, como Bryan, Jennifer, Jessica, Steve, Michael,
Stephany, Wellington, entre outros. Muitas adaptações ocorreram no nível da ortografia,
sendo motivadas pelo sistema sonoro da língua estrangeira. Interpreta-se o fato como
um desejo do falante brasileiro de preservar a pronúncia original do nome. O fenômeno
foi observado em Carolayne, Daiana, Greicy, Diully, Diônas, Maicon, Uésley, entre
outros. Muitas acomodações foram reguladas pela regra de decifração da ortografia do
PB, fato identificado em Elisabeth, Ruth, Hellen, Agatha, Gerald, etc. Os processos
fonológicos mais recorrentes foram epêntese – no início do vocábulo (prótese) e no final
(paragoge); nasalização de vogais; vocalização de “l” em posição de coda;
fricativização do “r” retroflexo inglês e palatalização de “t” e “s”, em virtude do dialeto
examinado. Muitas vogais em contexto de PB foram articuladas de forma plena devido
à inexistência do som de vogal reduzido (sempre em posição átona) do inglês, o schwa.
O fenômeno foi evidenciado, por exemplo, nos recorrentes sufixos ton e son.

4. CONCLUSÃO
Os principais resultados obtidos com a pesquisa levam às seguintes conclusões:
a) os falantes do PB se rendem a processos de acomodação linguística sempre que se
deparam com uma estruturação silábica que foge aos padrões admitidos em sua língua
materna; b) os processos fonológicos desencadeados alteram a realização fonética dos
segmentos conforme a posição que eles ocupam na sílaba; c) vários ajustes de pronúncia
são regulados pela decifração da ortografia do PB; d) apesar da evidência de
preservação de aspectos prosódicos e segmentais característicos da língua inglesa em
vários prenomes, todos sofrem adaptações fonológicas, quer de forma plena, quer de
forma parcial, o que lhes confere um status fonológico de formas, em algum sentido,
“nativizadas”, mesmo que apresentem, assumidamente ou não, características que ainda
que remetam à língua de origem; e) ao optarem conscientemente pelo padrão prosódico
não canônico do PB, quando da criação de prenomes que lhes parecem “estrangeiros”,
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os falantes brasileiros assumem que têm pleno conhecimento de sua identidade
linguística.
Acredita-se que a pesquisa sobre a pronúncia de antropônimos estrangeiros
adotados no Brasil, sobretudo aqueles marcados pela língua inglesa, pode contribuir
significativamente para a determinação da identidade fonológica do PB, por constituirse em um caso em que os limites entre o que é e o que não é português são explorados
pelos seus próprios falantes nativos.
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FORMAÇÃO DOS ADJETIVOS EM – VEL NA LÍNGUA
PORTUGUESA
Ana Lúcia Rocha Silva(UFMA)21

INTRODUÇÃO
Como se sabe, o falante de uma língua vale-se de diversos mecanismos de
criação lexical, para atender às necessidades de comunicação cultural, científica,
política ou de relações comunicativas em geral. Essas comunicações produzem
enunciados elaborados com palavras criadas a partir da utilização dos conhecimentos
linguísticos existentes na sua própria língua. A literatura, neste aspecto, é unânime: os
adjetivos são formados por derivação sufixal.
O sufixo -vel ao se juntar com uma base expressa possibilidade de ação ora em
sentido ativo, ora, e mais frequentemente, em sentido passivo. Revendo a literatura
sobre os adjetivos sufixados em -vel, elegemos duas propostas que têm contribuído para
discussões sobre as regras que os formam na língua portuguesa: a de Basílio e a de
Sales e Mello.
Basílio (1987) preconiza que a derivação consiste em se juntar a uma base (que
pode ser uma forma livre ou presa) um afixo (prefixo ou sufixo), o qual possui função
sintática e semântica. Por exemplo: reler (a base é uma forma livre -> ler); em
psicologia - > ps+ico+logia (a base é forma presa -ico).
De início, ela retoma a questão tradicional sobre o -vel: que se deve combinar
“com verbos para formar adjetivos que qualificam algo ou alguém ‘paciente potencial
em relação ao verbo base’” (BASÍLIO, 1987, p. 57). Em seguida, aponta os casos de
palavras formadas com o sufixo -vel cujas bases são substantivos que correspondam
apenas a cargos ou funções, por exemplo: presidenciável, ministeriável, prefeitável,
reitorável, etc. Observa ainda que, mesmo que as construções sejam sobre base
substantiva, a função é a mesma das com bases verbais: “formar adjetivos que
qualificam algo ou alguém como paciente potencial”. (BASÍLIO, 1987, p. 57).
O processo de formação que utiliza base nominal, anexada ao sufixo -vel,
passará a identificar “alguém como paciente do processo relativo à base: no caso,
21
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nomeação ou escolha para o cargo” (BASÍLIO, 1987, p. 57). Assim, com essas
comprovações, Basílio (1987, p. 58) redefine a função do processo de formação de
palavras por sufixação com o -vel que “forma adjetivos que caracterizam algo como
paciente potencial em relação à base da construção.” As postulações dessa autora estão
diretamente ligadas aos argumentos explicativos sobre os critérios de definição de
classes de palavras e suas relações com a formação de palavras.
Salles e Mello (2004) analisam o surgimento no Português do Brasil dos
adjetivos presidenciável, prefeitável, reitorável, propondo que os mesmos sejam
formados “a partir de estrutura causativa analítica constituída do auxiliar causativo e do
nome/substantivo que designa a função ou cargo – ‘presidente’, ‘prefeito’, ‘reitor’.”
A regra de formação de adjetivos em -vel, para as autoras, apresenta-se da
seguinte forma: V – > A _ VEL (V – verbo transitivo direto, A – adjetivo em -vel). Mas,
ao mesmo tempo, há limitações quanto à aplicação dessa regra, quais sejam: “I – aplicase a argumentos internos de verbos transitivos diretos que admitem apassivação; II –
não se aplica a verbos intransitivos; III – não se aplica a argumentos internos de verbos
transitivos indiretos.” (SALLES; MELLO, 2004, p. 8).
Esta pesquisa tem como corpus o acervo do Tycho Brahe. E para se identificar
os adjetivos em –vel, usados na linguagem corrente, recém-criados, serão usados textos
veiculados na mídia contemporânea, ou seja, na internet, em páginas de jornal on-line e,
em textos de jornais da imprensa escrita. As análises encontradas justificam a presença
de adjetivos em –vel, na língua portuguesa, com bases nominais, bases verbais
intransitivas e transitivas diretas, tais como: prefeiturável, presidenciável, ministeriável
(bases nominais), tolerável (base verbo tolerar – transitivo direto), recorrível (base
verbo recorrer – intransitivo) etc.
O objetivo geral desta pesquisa é investigar o comportamento do sufixo –vel na
língua portuguesa
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2. METODOLOGIA
Este estudo apresenta um diferencial, pois se baseia numa análise computacional
de textos, no caso do CHPTB, totalizando mais de dois milhões de palavras.
Utilizam-se as ferramentas desenvolvidas por Alencar (2009).
Para sustentar esta tese investigativa, adotar-se-á a proposta teórica de Steph
Anderson (1982) propõe inicialmente a Regra de Formação de Palavras (doravante
RFP) de (), que funciona tanto para a análise de itens lexicalizados quanto para geração
de novos adjetivos em inglês do tipo de breakable ‘quebrável’ e movable ‘movível’.22
Desse modo, uma RFP atende aos dois aspectos em que se desdobra a noção de
criatividade linguística no modelo chomskyano.
(1)
Regra de Formação de Palavras de adjetivos do tipo de breakable
‘quebrável’.
(i)
RFP: [X]V  [Xɘbl]Adj
(ii)
Condição: [X]V é transitivo, i.e. [+ __NP]
(iii) Sintaxe: o argumento ‘objeto’ de [X]V corresponde ao ‘sujeito’ de
[Xɘbl]Adj
(iv) Semântica: ‘(VERBO)’  ‘capaz de ser VERBado’

Como se pode observar em (), uma RFP implica uma descrição em vários níveis
de análise linguística. Na alínea (i), especifica-se a alteração fonológica do derivado em
relação à base representada por uma variável X, categorizados, respectivamente, como
adjetivo (Adj) e verbo (V). No caso de breakable ‘quebrável’, temos a relação [breɪk]V
 [breɪkɘbl]Adj. Em (ii), temos uma restrição quanto à subcategorização da base, que
deve ser “transitiva”, exigindo, portanto, um complemento do tipo NP (do inglês noun
phrase, sintagma nominal).23 Na alínea (iii), estabelece-se uma relação de
correspondência entre o objeto de [breɪk]V e o sujeito de [breɪkɘbl]Adj, o que pode ser
verificado no seguinte par de sentenças:
(2)

a. A criança quebrou [o vaso]Objeto.
b. [O vaso]Sujeito é quebrável.

Finalmente, a alínea (iv) fornece o modelo pelo qual adjetivos em -vel desse tipo
podem ser parafraseados. Desse modo, quebrável parafraseia-se como ‘capaz de ser
quebrado’.

22

Em termos computacionais, uma RFP representa uma estrutura de dados declarativa, que pode ser
usada por algoritmos procedurais tanto para análise (parsing) quanto síntese (geração).
23
Trata-se, portanto, de um verbo transitivo direto.
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O terceiro tipo de adjetivos em -able não contemplado por () envolve casos
como potable ‘potável’, onde não há uma base verbal correspondente, embora, nos
demais aspectos sintáticos e semânticos da RFP, esses adjetivos se comportem
conforme o padrão. De fato, potável parafraseia-se como ‘que pode ser bebido’, não
existindo o verbo *potar com acepção de ‘beber’.
A quarta classe de adjetivos em -able que não se acomodam em () consiste em
exemplos como perishable ‘perecível’, derivado de perish ‘perecer’. Esses verbos são
intransitivos, o que viola a condição () (ii).
Nesses adjetivos, o sujeito porta a relação temática TEMA. Anderson propõe,
então, uma alteração de () (iii) nos seguintes moldes:
(3)

NP [V _ NP] → NP [Adj _ ]
TEMA

TEMA

Essa regra estabelece uma correspondência entre o TEMA do verbo (na posição
de objeto) e o TEMA do adjetivo (na posição de sujeito). Uma alteração adicional na
RFP faz-se necessária porque a condição () (ii) exige que o verbo subcategorize um
objeto, o que não se aplica a perishable ‘perecível’.
A quinta classe de casos que escapam a () envolve o que Anderson chama de
“bases categoricamente inapropriadas”, como, por exemplo, confortable ‘confortável’.
Nesses casos, a base não é da categoria nome (i.e. substantivo), mas da categoria verbo.
A sexta classe é formada por adjetivos como divisible ‘divisível’ e dividable
‘dividível’, que diferem pela aplicação ou não de algum princípio de alomorfia. No
primeiro caso, o significado, conforme Anderson, tende a ser mais idiossincrático, ao
passo que, no segundo, é mais regular.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
No presente artigo, o foco será nos aspectos mais sistemáticos da formação de
adjetivos em -vel. Para uma análise de fenômenos menos regulares como alomorfia,
truncação e bases inexistentes ou não transparentes, ver Silva (2009).
Para o português, propõe-se, inicialmente, a seguinte regra:
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(5)
RFP1: adjetivos do tipo de imaginável
(i)
RFP: [ X V + C] V  [XCvel]Adj
(ii)
Condição: [X]V seleciona OBJ
(iii) Sintaxe: o argumento OBJ de [X]V corresponde ao SUBJ
[XCvel]Adj
(iv) Semântica: ‘(VERBO)’  ‘que pode ou deve ser VERBado’

de

Essa regra, que convencionamos simbolizar por RFP1, é a mais produtiva no
CHPTB. Em Silva (2009), RFP1 subjaz cerca de metade de todos os adjetivos em -vel,
distribuídos por textos que vão dos séculos XVI ao XIX. Nessa regra, [ X V + C] V, onde
C (abreviatura de morfema classificador) representa a vogal temática, constitui o tema
do particípio perfeito:24
(61) a. respeitar – respeitável – respeitado
b. temer – temível – temido
c. ver – visível – visto

Em português, as paráfrases dos adjetivos em –vel variam entre as duas
modalidades lógicas M (possibilidade) e N (necessidade), como, respectivamente, nos
dois exemplos seguintes extraídos do CHPTB (ver Silva 2010):
(7) 1608_v_004_pos.txt.cs:1991:e/CONJ porque/CONJS de/P uma/D-UM-F
e/CONJ
outra/OUTRO-F
parte/N
fez/VB-D
continente/N
o/D
Hellesponto/NPR ,/, e/CONJ cavou/VB-P <P_107>/CODE e/CONJ fez/VBD navegavel/ADJ-G o/D Monte/NPR Atho/NPR [...] V-004,107.987/ID
./PONFP
(8)
1644_b_003_pos.txt.cs:4847:Eis/ADV
aqui/ADV
nos/P+D-P
sobreditos/VB-AN-P exemplos/N-P a/D-F funesta/ADJ-F e/CONJ
lamentável/ADJ-G companhia/N que/WPRO aos/P+D-P mortos/VB-AN-P
podem/VB-P fazer/VB os/D-P vivos/ADJ-P [...] B-003,168.2374/ID
./PONFP

Contrariamente ao que propõe Anderson para o inglês, a condição de () (iii) está
formulada em termos das relações gramaticais sujeito (SUBJ) e objeto (OBJ), conforme
o modelo gerativo da Gramática Léxico-Funcional (LFG, do inglês Lexical-Functional
Grammar), não fazendo referência ao papel semântico TEMA.25 De fato, verbos do tipo
de amar, que, conforme Kroeger (2004, p. 10), apresentam a grade temática
EXPERIENCIADOR – ESTÍMULO, também formam adjetivos em –vel (ver amável
“digno de ser amado”). Outra contra-evidência à restrição postulada por Anderson
24

Os dois símbolos V na fórmula portam índices superescritos diferentes, conforme a Teoria X-barra, que
deixamos de representar para não sobrecarregar a exposição.
25
OBJ é o primeiro objeto (objeto direto em português) na LFG (ver Bresnan 2001, Kroeger 2004).
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provém de verbos como avoid ‘evitar’, cujos objetos, segundo Davis (2001, p. 18-24),
não se enquadram em nenhum dos papéis temáticos AGENTE, TEMA, LOCAÇÃO,
ORIGEM e ALVO. Esses verbos, no entanto, admitem a derivação por meio de –able
(cf. avoidable ‘evitável’).
Observa-se, abaixo, alguns exemplos de adjetivos em –vel derivados de bases
verbais intransitivas (as ocorrências do CHPTB ao longo deste artigo estão claramente
identificadas pela data e o nome do respectivo arquivo no corpus):
(9) 1556_s_001_pos.txt.cs:1557:e/CONJ neste/P+D género/N de/P
proceder/VB era/SR-D incansável/ADJ-G e/CONJ ordem/N pera/P ele/PRO
,/, infalível/ADJ-G ;/. S-001,0.776/ID ./PONFP
(10) 1705_a_001_pos.txt.cs:4881:a/D-F ignorância/N faz/VB-P os/D-P
brutos/N-P impecáveis/ADJ-G-P ./. A-001,111.2423/ID ./PONFP
(11) E neste século que entra, os esforços pela tentativa de manter viva esta
nossa morrível Terra – que, segundo alguns, já está agonizante – vão se
tornar cada vez mais constantes.26

No caso de RFP5, as bases são verbos como confiar em, resistir a, recorrer de,
comunicar-se com (subjacente à construção “o preso está incomunicável”), conviver
com, mexer em, gostar de etc. Como mostra o exemplo Erro! Fonte de referência não
encontrada.), trata-se de regra há muito vigente na língua, o que se correlaciona com a
dicionarização de adjetivos como recorrível. Esses verbos selecionam o tipo de
complemento que a LFG classifica como OBL (oblíquo teta), que em português é
realizado como PP, cujo núcleo P especifica o valor de , diferindo de OBJ2 por não
poder ser expresso por dativo. Contrariando a lição de Bechara (2000), julgamos que
essa RFP subjaz ao neologismo cunhado pelo ex-ministro Magri, em consonância com o
verbete imexível do iDicionário Aulete: “1. Em que não se pode mexer;
INALTERÁVEL; INATACÁVEL; INTOCÁVEL.”
Os seguintes exemplos do corpus CAPTWWW trazem neologismos que não são
formados por meio da regra geral. Apenas o primeiro está dicionarizado no iDicionário
Aulete.
(12) A melhor definição que conheço de Mario Pedrosa foi dada por ele
mesmo, em uma conversa que tivemos, em que se definiu como gostável. [...]
Ele era gostável porque nele o afeto vinha antes da razão.
(2) [...] com ciência, antecedência e paciência, dá para achar um lugar
ficável, abordável e confortável.

26

Exemplo do CAPTWWW.
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O último padrão de formação de adjetivos em –vel recorre a bases nominais,
fenômeno também constatado por Anderson no inglês. Silva (2009) lista os exemplos
desse modelo encontrados no CHPTB (como, por exemplo, amigável, desprezível,
horrível, inacessível, risível e saudável), alguns deles remontando ao século XVI.
Exemplos mais recentes, já dicionarizados, incluem colunável (que pressupõe a
conceitualização de coluna social como um espaço de um jornal ou revista),
presidenciável, prefeiturável (ou prefeitável)27, reitorável e ministeriável. Um exemplo
curioso fornecido pelo CAPTWWW, de neologismo nesses moldes ainda não
dicionarizado, é globável (derivado do nome da Rede Globo), usado com a acepção de
“digno ou próprio de figurar na Globo”.

4. CONCLUSÃO
Este trabalho tomou Anderson (1992) como ponto de partida, aplicando a sua
teoria na análise dos adjetivos em –vel do Corpus Histórico do Português Tycho Brahe e
em textos contemporâneos na WWW, complementando e aprofundando o estudo de
Silva (2009) em vários aspectos. Focando nas regularidades subjacentes à criação
lexical, consoante a visão gerativista que norteou a investigação, consegue-se delinear
seis processos distintos de formação de adjetivos em –vel, cuja atuação se pode
observar em estágios mais antigos da língua, seja de forma latente, permitindo a análise
de formas existentes, seja de forma ativa, gerando novos adjetivos. As análises
realizadas no corpus, demonstram que o sufixo –vel esta entre os sufixos da língua
portuguesa mais produtivos, na medida em que, constantemente, são criados novos
adjetivos com esse afixo.

REFERÊNCIAS
ALENCAR, Leonel Figueiredo (2009). “Técnicas em software livre para exploração
de corpora do português livremente” disponíveis na WWW”, in: Veredas On-line:
Revista de Estudos Linguísticos, nº 2. Volume Especial sobre Linguística de Corpus e

72

Linguística Computacional. Juiz de Fora: Programa de Pós-Graduação em Linguística
Universidade Federal de Juiz de Fora, pp. 134-150.
ANDERSON, Stephen R. (1992). A-morphous morphology. Cambridge: Cambridge
University Press.
BASÍLIO, Margarida. Teoria lexical. São Paulo: Ática, 1987.
BECHARA, Evanildo (2000). “Imexível: uma injustiça a ser reparada”, in: Elia,
Sílvio et al. (orgs.). Na ponta da língua. Volume 1. 2. ed. Rio de Janeiro: Liceu Literário
Português; Lucerna. pp. 1-3.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda (1999). Dicionário Aurélio Eletrônico
Século XXI. Versão 3.0. Rio de Janeiro: Lexikon Informática; Nova Fronteira.
HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles (2001). Dicionário Houaiss da língua
portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva.
MATEUS, M. H. M. et al. (1989). Gramática da língua portuguesa. 2. ed. Lisboa:
Caminho.
SALLES, Heloísa Maria Moreira e MELLO, Maria Aparecida Curupaná da R. de.
(2005). “Adjetivos em -vel: Formação e Produtividade”, in: Investigações:
Linguística e Teoria Literária, Vol. 18, nº 2. Recife: Editora Universitária da UFPE, pp.
207 - 226.
SILVA, Ana Lúcia Rocha (2009). Morfologia derivacional da língua portuguesa: o
sufixo -vel na formação dos adjetivos. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal
do Ceará. Programa de Pós-Graduação em Linguística. Mestrado Interinstitucional
UFC/UFMA, Fortaleza (CE), 2009. 141 f.

73

LINGUAGEM FIGURADA E ENSINO: A METÁFORA SOB O
ENFOQUE EXPERIENCIALISTA

Mônica Fontenelle Carneiro28

INTRODUÇÃO
Dentre as dificuldades que enfrentam professores e aprendizes de Inglês como
Língua Estrangeira (ILE), estão, respectivamente, o ensino e a aprendizagem da
linguagem figurada (metáforas, metonímias, expressões idiomáticas, provérbios e
extensões semânticas). Nesse processo, todos vivenciam inquietações e frustrações em
relação à competência metafórica na língua estrangeira, que inclui o uso e compreensão
de expressões no contexto linguístico e sociocultural.
No ensino/aprendizagem de Inglês como Língua Estrangeira (ILE), a metáfora
é praticamente inexplorada. Mesmo nos manuais de cursos avançados de língua e/ou
literatura que incluem linguagem figurada, o ensino da metáfora parece continuar
restrito às seções especiais e direcionado para o vocabulário. Nos níveis iniciais e
intermediários, as lições ainda se concentram no uso ‘literal’ da linguagem e as
expressões metafóricas são quase sempre vinculadas às chamadas expressões
idiomáticas e apontadas como exceções.
Isso se deve, em grande parte, à concepção tradicional da metáfora. Desde
Aristóteles até quase o final do século XX, esse fenômeno foi tratado como
essencialmente linguístico, sem despertar interesse para estudos na área da linguagem e
do pensamento.
Com o desenvolvimento das Ciências Cognitivas, campo interdisciplinar que
se originou da convergência de estudos que partiram da Filosofia (em especial da
filosofia da mente, da matemática e da ciência), da Psicologia (principalmente da
psicologia cognitiva), da Neurociência, da Linguística, da Ciência da Computação e da
Inteligência Artificial (com destaque para as redes neurais), a metáfora foi valorizada,
Doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará – Universidade Federal do Maranhão –
monicafcarneiro@ gmail.com
28
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tornando-se, a partir da década de 1970, objeto de inúmeras pesquisas de caráter multi,
inter e transdisciplinar.
Muitos estudiosos contribuíram para a valorização dos diversos aspectos da
linguagem figurada, dentre os quais destacamos: Black (1962), com a intraduzibilidade
e o funcionamento da metáfora; Lakoff e Johnson, com os postulados da Teoria da
Metáfora Conceitual (TMC) na obra Metaphors we live by, (1980,1999), marco inicial
da Linguística Cognitiva; Fillmore (1968, 1976, 1982), com suas teorias da Gramática
dos Casos e da Semântica dos Frames; Langacker (1987, 1991a, 1991b), com a
fundamentação teórica de sua Gramática Cognitiva; e Rosch (1975), com pesquisas
psicolinguísticas pioneiras sobre a natureza do processo de categorização que resultaram
na teoria dos protótipos.
As transformações teórico-metodológicas que ocorreram no processo de
ensino/ aprendizagem de línguas estrangeiras, principalmente a de mudança do foco da
gramática para a comunicação e a interação, propiciaram uma maior atenção ao
vocabulário em termos de distribuição e organização do conteúdo das lições. Os
exercícios estruturais, com substituições, combinações e transformações, cedem espaço
para o vocabulário, com inclusão de mais palavras e expressões contextualizadas, e a
utilização de redes de palavras. O enfoque no reconhecimento, entretanto, ainda
prevalece.
O estudo da metáfora é um aspecto relevante do ensino/aprendizagem de
línguas, principalmente estrangeiras. A grande maioria dos materiais desenvolvidos, no
entanto, tem como característica o tratamento da metáfora na perspectiva clássica.
Nosso objetivo é apresentar a visão experiencialista que respalda a TMC, de Lakoff e
Johnson (1980,1999) e considera a metáfora instrumento de organização e produção
cognitiva e, portanto, parte integrante da mente humana, tornando seu estudo relevante
para o ensino/aprendizagem de línguas.

2. METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos adotados foram os de uma investigação
bibliográfica, descritivo-exploratória, com o objetivo de apresentar a visão
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experiencialista que respalda a TMC, de Lakoff e Johnson (1980,1999) como relevante
para o tratamento da linguagem figurada no ensino de línguas. Inicialmente, foram
levantadas as pesquisas existentes sobre o tema para, após leitura e análise, seleção dos
dados obtidos e elaboração do texto final com os resultados obtidos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Dentre as pesquisas desenvolvidas no âmbito da Linguística Cognitiva, vários
estudos fundamentaram-se no pressuposto de que o processamento do pensamento
humano é essencialmente metafórico, mas foram aqueles realizados por Lakoff e
Johnson (1980) os mais ousados, ao destacarem e comprovarem a importância da
metáfora não como uma mera função da linguagem, mas como uma figura do
pensamento - um reflexo das formas de perceber e compreender o mundo em contextos
socioculturalmente situados. Assim, de acordo com Lakoff e Johnson (1980, 1999), o
ser humano categoriza a realidade que o cerca com base na sua experiência corpórea e
nas relações com os outros e com o mundo à sua volta.
Lakoff e Johnson (1980) reiteram que, quando falamos de TEMPO em termos
de DINHEIRO (Não gaste seu tempo com isso; Se você for por aquela rota, poupará
tempo; Economize seus preciosos minutos e diga logo o que quer.) ou de ATIVIDADE
em termos de VIDA (Aquela cidade fica morta aos domingos; A presença de vocês deu
vida a esta casa; As brincadeiras das crianças enchem de vida aquele parque.),
recorremos, de forma inconsciente e natural, a uma série de sistemas linguísticos que
são licenciados por metáforas conceituais que a eles subjazem. Nos casos citados, essas
metáforas conceituais são TEMPO É DINHEIRO e ATIVIDADE É VIDA.
Também comprovam que a metáfora é de grande relevância e indispensável na
forma como se processa a conceitualização do mundo que cerca o ser humano,
ressaltando que a maneira de cada indivíduo compreender suas experiências e se
relacionar com o mundo e com as outras pessoas metaforicamente se revela através de
seu comportamento na sua vida cotidiana, e está baseada na sua experiência corpórea e
sociocultural.
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Macedo (2006, p.23) também destaca essa “visão diferenciada da metáfora”
que se firmou a partir dos estudos de Lakoff e Johnson (1980), que demonstraram, de
maneira bem clara e acessível, através de uma série diversificada de exemplos, a
importância e o imenso leque das metáforas presentes em nossa linguagem cotidiana.
Assim, nas palavras da autora, a metáfora
[...] deixa de ser meramente uma figura de linguagem, um recurso da
retórica para se inserir no âmbito da cognição. A metáfora não é
propriedade dos poetas. Usamos expressões metafóricas na linguagem
corriqueira e o fazemos grandemente, argumentam os autores, não por
algum tipo de decisão consciente, mas porque tais expressões são
licenciadas por mapeamentos cognitivos entre domínio fonte e alvo
(i.e. as metáforas, propriamente ditas) que nos permitem e é, muitas
vezes, o único modo que temos para compreender e fazer sentido do
mundo (MACEDO, 2006, p.23).

Com base nessa interdependência corpo-linguagem-mundo, os trabalhos de
Lakoff e Johnson (1980, 1999) apoiam-se em uma visão filosófica de caráter
experiencialista, opondo-se ao objetivismo de modelos anteriores, como o estruturalista
e o gerativista, que se fundamentavam na visão platônica da realidade, e estabelecem
seus critérios para definição de conceitos, não com base nas propriedades inerentes das
coisas, mas levando em conta as concepções humanas de forma, função, espaço,
movimento, que se respaldam na percepção humana. Assim, o experiencialismo
respalda o entendimento de Lakoff e Johnson (1980, 1999) de que

as estruturas conceituais significativas surgem de duas fontes: (i) da
natureza estruturada da experiência corporal e social; e (ii) de nossa
capacidade inata de projetar, pelos mecanismos da razão, certos
domínios estruturados da experiência corporal e interativa para
domínios de natureza abstrata. (FELTES, 2007, p.93).

Para Lakoff (1987), experiência pressupõe toda a experiência humana e
abrange tudo o que a envolve – a natureza corpórea, as capacidades decorrentes de
herança genética, as diversas formas de operação física no relacionamento do homem
com o mundo que o cerca, a organização social etc. No tocante a essa concepção de
experiência de Lakoff (1987) e Lakoff e Johnson (1999), Macedo (2008, p. 30),
ressaltando que a Linguística Cognitiva “rejeita a visão objetivista pautada no idealismo
platônico, da relação entre linguagem e mundo, em favor do paradigma experiencialista,
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cuja ênfase está na fenomenologia e na visão corporificada da cognição”, reitera que,
“segundo esse paradigma, a mente é corporificada” e “a estrutura da razão emerge assim
dos detalhes pertinentes à nossa constituição corpórea”.
Na sua interação com o mundo, o homem apoia-se em suas percepções
sensório-motoras, aquelas consideradas mais básicas, por resultarem do seu aprendizado
natural, das suas relações físicas e socioculturais com o mundo real. Nessas relações, é o
corpo humano a base para as imagens que se formam, e que não só fundamentarão os
conceitos mais elementares, mas também contribuirão diretamente para o processo de
categorização que se concretizará por meio da linguagem. Todo esse arcabouço mental
e sociocultural dará a sustentação necessária para outras construções, cada vez mais
complexas.
Segundo esse entendimento, as representações das experiências do ser humano
não processam o mundo real que o cerca, com suas característica e entidades de forma
objetiva, mas sim metaforicamente. Como consequência disso, os significados não são
mera parte das estruturas linguísticas, e sim construções mentais produzidas por cada
indivíduo, mediante as condições determinadas por um contexto sociocultural. Assim,
fundamentadas nessa base corpórea e nas experiências básicas originadas de suas
relações com o mundo, anteriores à linguagem, o homem vai adquirindo a sua bagagem
mental e sociocultural - o seu sistema conceitual.
Assim, os sistemas sensório-motores do cérebro, responsáveis pelas percepções
e ações do ser humano, também participam na formação de suas bases conceituais.
Lakoff e Johnson (1999) e Macedo (2008) ressaltam que, para uma melhor
compreensão da razão, faz-se necessário um conhecimento mais minucioso do
organismo humano, principalmente no que tange às particularidades dos seus sistemas
visual, motor e neural e, neste, em especial, aos mecanismos de junção neural.
Destacam, também, Lakoff e Johnson (1999) e Macedo (2008) que, longe de
ser um traço transcendental do universo ou de uma mente livre, independente do corpo,
a razão se constrói, tendo como base as especificidades do corpo humano, as
incomparáveis estruturas neurais do cérebro em seus mínimos detalhes, e as
particularidades do funcionamento cotidiano do homem no mundo.
Também em relação à opção pelo experiencialismo, Andrade (2007, p. 28)
destaca que:
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[...] para os autores cognitivistas, essa visão é mais adequada para o
estudo do fenômeno da compreensão da linguagem, pois a
significação que um indivíduo atribui a um determinado enunciado é
dada em termos de uma estrutura conceitual, e tal estrutura
fundamenta-se na experiência físico-cultural. O sentido, portanto,
jamais é descorporificado ou objetivo e está sempre fundamentado na
aquisição e utilização de um sistema conceitual.

Por outro lado, ao discutir essa concepção filosófica, Silva (2008, p.54),
argumenta que
as estruturas linguísticas exprimem conceptualizações e as
conceptualizações realizadas na e através da linguagem estão
intrinsecamente relacionadas com o modo como os seres humanos
experienciam a realidade, tanto fisiológica como culturalmente.

Destacando o papel de Lakoff e Johnson na elaboração do paradigma
cognitivista, o autor reconhece “o experiencialismo como a própria filosofia da
Linguística Cognitiva”, contrapondo-se ao “objectivismo de outras grandes correntes
linguísticas, como a estruturalista e a generativista”. Pondera, entretanto, que a
interpretação lakoffiana
[...] com a qual mais se identificou a Linguística Cognitiva no seu
conjunto, é parcial: a tese da corporização (“embodiment”) do
pensamento e da linguagem ou a filosofia na carne foca a vertente
individual e universal da cognição humana (o corpo é um universal da
experiência humana), o seu lado físico e neurofisiológico [...] (SILVA,
2008, p.54).

O autor conclui, destacando a importância da linguagem e do ambiente
cultural para a Linguística Cognitiva
Ora, tendo a experiência humana uma dimensão também colectiva e
interactiva, impõe-se não reduzir a filosofia experiencialista e o
princípio da corporização a operações neurais meramente individuais
e reconhecer a natureza socialmente interactiva da linguagem e o seu
ambiente cultural como elementos igualmente fundacionais da
perspectiva cognitiva (SILVA, 2008, p.54).

Lembrando que vários autores já se manifestaram favoravelmente a isso, Silva
(2008, p. 55) questiona se “o problema está então na própria concepção da cognição
humana e na separação entre o individual e o colectivo, o interno e o externo, o
pensamento e a acção, a cognição e a actividade – pensamento individual e acção
colectiva”, ressaltando que estudos de filósofos, psicólogos, neurocientistas e linguistas
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comprovam que não é possível “conceber a cognição sem interacção”, e tampouco
“assumir que o pensamento interno tem preeminência sobre a atividade supra-individual
externa ou sobre o pensamento dirigido para a (inter)acção”, destacando os estudos de
Damásio (1995, 2000) sobre “a inseparabilidade da cognição e da emoção.”
Silva (2008, p. 55) reconhece a inegável ocorrência, nas duas últimas
décadas, de
[...] um alargamento significativo do âmbito da cognição: desde uma
perspectiva puramente interna, com a primeira geração das ciências
cognitivas, à perspectiva corporizada [...] aberta ao exterior e, mais
recentemente, à inclusão da situação, actividade ou interacção na
cognição e, assim, à noção de cognição situada ou cognição social
[...] (SILVA, 2008, p.55).

Silva (2008, p. 55) também cita o trabalho de Bernardéz sobre “a
inevitabilidade de conceber a cognição e a linguagem em termos de actividade
socialmente corporizada”, destacando que ainda prevalece a grande “questão antiga e
recorrente das relações entre linguagem, cultura e cognição”, que é “saber como é que
especificamente interagem os dois tipos de factores da cognição e da linguagem – os
factores individuais, neurofisiológicos e universais, de um lado, e os factores
interindividuais, socioculturais e variacionais, do outro.”
Resumindo: as expressões metafóricas presentes na linguagem do dia-a-dia
revelam que o homem se apoia tanto em sua constituição corpórea, quanto em suas
experiências e modelos do mundo, para conceitualizar fenômenos abstratos.

4.CONCLUSÃO
Considerando a relevância do Experiencialismo como alicerce para a proposta
da TMC, de Lakoff e Johnson (1980,1999), que entende que as representações das
experiências fisiológicas e socioculturais do ser humano não processam o mundo que o
cerca com suas características e entidades de forma objetiva, mas sim metaforicamente,
sugerimos, como pertinente, a discussão sobre a introdução de conceitos metafóricos na
sala de aula de línguas estrangeiras para desenvolvimento da competência metafórica do
aprendiz na língua-alvo.
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A CONVERSAÇÃO NA WEB: UMA DESCRIÇÃO DOS MARCADORES
CONVERSACIONAIS DOS DISCURSOS

Elisiane Araújo dos Santos
Frazão29;
Luisyane de Maria Carlos Terrado²;

INTRODUÇÃO

As transformações ocorridas nas formas de comunicação é uma constante na
realidade contemporânea. No mundo globalizado em que vivemos, quer como “nativos”
ou “imigrantes digitais”, somos impelidos a interagir na internet. Acerca desse fato
Carvalho e Kramer (2013, p.78) enfatizam que
O século XXI vem sendo testemunha de uma verdadeira
revolução na vida social, com a entrada da internet como meio
usual de comunicação, introduzindo novas formas e novos
conceitos na vida cotidiana. A linguagem, como matéria e
tecnologia da comunicação humana, vem recebendo os efeitos
dessa revolução.

Assim, “Buscar apagar essa realidade através da denegação implica, acima de
tudo, uma recusa do pensamento” (SANTAELA, 2003, p.30). E é em prol desse
pensamento, do pensamento científico sobremaneira que, empunhando a lupa da
ciência, nos debruçamos sobre a internet, uma tecnologia ainda tão permeada por
antíteses e paradoxos. O fenômeno a ser iluminado nessa pesquisa, ainda em
andamento, são os marcadores conversacionais em uso na web. Segundo Marcuschi
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(2006), “A conversação é o gênero básico da interação humana”, mas com o advento da
internet, essa interação verbal tem ganhado novas feições. Isso só ratifica a união
indissociável entre língua e sociedade tão defendida por Labov (apud Monteiro, 2008, p.
16-17), para quem “A própria língua como sistema acompanha de perto a evolução da
sociedade e reflete de certo modo os padrões de comportamento, que variam em função
do tempo e do espaço”. Muitos têm sido os trabalhos que têm o binômio linguagemtecnologia como órbita de interesse. Barton e Lee (2015) apontam a linguagem como
algo central nas mudanças contemporâneas, uma vez que a um só tempo determina e é
determinada por essas mudanças.
Explicitamos a relevância do que propomos, servindo-nos das palavras de
Crystal (2008 apud Shepherd e Saliés, 2013, p.29) que assim se manifesta:
Precisamos entender como a linguagem mediada pelo meio digital
funciona, como explorar pontos fortes e como evitar os perigos, e é
neste aspecto que a Linguística da Internet, ora em desenvolvimento,
pode ter uma contribuição significativa.

Essa pesquisa visa “entender como a linguagem mediada pelo meio digital
funciona”, quando tem como pano de fundo a conversação realizada por meio de
comentários acerca de postagens na rede social Facebook. E esse “ir à coisa mesma”
(HUSSERL, 2000), só é possível através do desvelamento do mundo-vida dos sujeitos
que integram “a geração alt-tab”, nas palavras de (SANTOS, 2011). Buscamos
compreender como os marcadores conversacionais se manifestam nos discursos
produzidos pela geração conectada e que apropriações são feitas para garantir a
dinâmica conversacional e a comunicação.
Apesar de algumas peculiaridades, um aspecto comum na comunicação via
redes sociais de relacionamento, é o uso da escrita, que ocorre de forma compartilhada e
apresenta um estilo fragmentado. Uma outra característica referida por Recuero (2012) é
o fato de que essas tecnologias passam a proporcionar espaços conversacionais, ou seja,
espaços onde a interação com outros indivíduos adquire contornos semelhantes àqueles
da conversação, buscando estabelecer e/ou manter laços sociais.
Marcuschi (2006, p.15) afirma que a conversação é “uma interação verbal
centrada que se desenvolve durante o tempo em que dois ou mais interlocutores voltam
sua atenção visual e cognitiva para uma tarefa comum”. Adaptando esse conceito para
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a esfera virtual, “essa tarefa comum”, no Facebook, pode ser comentar o perfil de um
amigo, uma publicação ou simplesmente “bater um papo”. Tem-se como hipótese o
fato de que os interactantes da conversação mediada pelo computador realizam uma
dinâmica conversacional que embora não possua as mesmas características da conversa
face a face, detém uma organização que garante o sucesso da comunicação em
interfaces tecnológicas como o Facebook, região de inquérito dessa pesquisa. O suporte
teórico desse trabalho encontra-se em Barton e Lee (2015), Shepherd e Saliés (2013),
Marcuschi (1989, 2004, 2006), Recuero (2008, 2012), dentre outros e insere-se no
campo de estudos da Linguística da Internet.
Essa pesquisa tem como objetivo geral investigar o português escrito na rede
social Facebook, buscando apreender os marcadores conversacionais como fenômenos
linguísticos em uso na Web, e como objetivos específicos descrever os marcadores
conversacionais mais recorrentes nos discursos produzidos na rede social Facebook,
identificar-lhes as funções e, por fim, estabelecer uma inter-relação entre os marcadores
conversacionais utilizados na conversação online e em contextos de interação face a
face, buscando compreender em que se aproximam e em que se distanciam essas duas
formas igualmente legítimas de conversação. Isto posto, ratificamos nossa convicção da
validade de pesquisas nessa direção, tanto para a análise e descrição do português
brasileiro, quanto para investigar as mudanças que se fazem sentir na linguagem,
enquanto prática situada histórica e socialmente.

2. METODOLOGIA
A presente pesquisa é de natureza qualitativa, uma vez que dispensa o controle
estatístico na análise dos dados obtidos, contando sobremaneira com o olhar
interpretativo do pesquisador. Segundo Fragoso, Recuero e Amaral (2015, p. 67).
A pesquisa qualitativa visa a uma compreensão aprofundada e holística dos
fenômenos em estudo e, para tanto, os contextualiza e reconhece seu caráter dinâmico,
notadamente na pesquisa social. Nesse contexto, o número de componentes da amostra
é menos importante que sua relevância para o problema de pesquisa, de modo que os
elementos da amostra passam a ser selecionados deliberadamente, conforme apresentem
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características necessárias para a observação, percepção e análise das motivações
centrais da pesquisa.
Acreditamos que o viés qualitativo permite uma leitura melhor qualificada para
a interpretação dos dados obtidos ao longo do trajeto investigativo. Nesta pesquisa nos
propomos analisar os discursos selecionados aleatoriamente na rede social Facebook,
conforme apresentem características de uma conversação. Para a coleta de dados, será
construído um corpus, procedimento qualitativo que “garante a eficiência que se ganha
na seleção de algum material para caracterizar o todo” (BAUER; AARTS, 2002, p.40).
Esses discursos serão analisados utilizando-se das técnicas da Análise da
Conversação, conjugável com a fenomenologia dada a sua interface empirista, atrelada
a situações reais, apesar de habitualmente dedicar-se às interações orais com identidade
temporal. Também utilizaremos a entrevista informal, só que em contexto offline.
Optamos por essa técnica com o intuito de estabelecer uma inter-relação entre os
marcadores conversacionais utilizados em situações de interação mediada por
computador e em contextos de interação face a face.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os

marcadores

conversacionais

possuem

um

caráter

multifuncional

(MARCUSHI, 1989), pois operam como organizadores da interação, articuladores do
texto e indicadores de força ilocutória. O mesmo autor (2006, p. 51) os subdivide em
três tipos: verbais, não-verbais e suprassegmentais, definidos como “[...] sinais que
servem de elo de ligação entre unidades comunicativas, de orientadores dos falantes
entre si.” Além disso, atribuem ao texto escrito um caráter mais dinâmico, tornando-o
vivo e revigorado pela língua falada que é efetivamente a língua em uso em contraponto
com a escrita, normalmente presa a convenções, muitas vezes ultrapassadas, da
gramática normativa.
Recuero (2008) relaciona os marcadores conversacionais mais recorrentes na
interação digital, observados na literatura, assim como os substitutos paralinguísticos
utilizados. Segundo a autora, na conversação síncrona, é muito produtivo entre os
internautas o uso de onomatopeias, emoticons, léxicos de ação, oralização e pontuação,

86

abreviações, indicadores de direcionamento. Na conversação assíncrona, mantêm-se os
mesmos fenômenos linguísticos, acrescentando ainda a ocorrência de indicadores de
persistência e de indicadores de assunto. Como se observa, a interação na esfera virtual
não depende de um espaço temporal compartilhado. O Facebook, interface digital de
onde serão extraídos os discursos para análise, se caracteriza por permitir a modalidade
de comunicação tanto síncrona quanto assíncrona.
Tomaremos como exemplo um dos discursos capturados na rede social
Facebook, para ilustrar como buscaremos desvelar nosso fenômeno de investigação.
Vejamos como pretendemos analisar os dados da pesquisa, a partir da análise da figura
a seguir:

Figura 1: Postagem feita no perfil de usuário
Fonte: www.facebook.com.br
O contexto da conversa demonstrada na Figura 1 é o seguinte: trata-se de uma
postagem feita por uma jovem, no próprio perfil e na qual aparece em uma foto com
alguns amigos. O tópico da conversa é a opinião dos enunciadores 1 (autora da
postagem) e 2 sobre a foto. A postagem foi feita no dia 14 de novembro de 2015 e o
aspecto temporal, definido por data e hora da postagem, nos revela que a conversa teve
um caráter assíncrono, uma vez que a troca de turnos não se deu instantaneamente: há
um espaço de quatro minutos do primeiro para o segundo turno; três minutos do
segundo para o terceiro turno e trinta e nove minutos do terceiro pra o quarto turno.
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Kerbrat-Orecchioni (2006) refere que toda troca de turno dos enunciadores se
faz de pelo menos duas intervenções, mas em uma troca iniciada por uma pergunta pode
haver uma terceira intervenção, que é chamada de avaliativa. Essa estrutura se configura
na conversa analisada, uma vez que à pergunta do interactante 1 acerca do porquê da
escolha daquela foto, segue-se uma resposta do interactante 2, justificando a escolha; e
uma terceira intervenção do interctante 1 na qual avalia o contentamento do autor da
postagem, (enunciador 2), como resultante do fato de que este “saiu legal na foto”.
Nesse discurso, observamos a construção de um par adjacente perguntaresposta e os seguintes tipos de marcadores conversacionais: verbais, não-verbais e
suprassegmentais. Os marcadores verbais são lexicalizados e não-lexicalizados. Os
lexicalizados são amiga e né. O primeiro tem a função de abrir o turno e o segundo, a de
fechá-lo. Os não-lexicalizados são kkkkk e aaffsss. O primeiro marcador tem a função
de reproduzir o som de risos e o segundo é um neologismo que tem se tornado muito
corrente nas redes sociais substituindo a interjeição “credo!”, pode indicar diferentes
emoções como desprezo, deboche, ironia, irritação etc. Esses recursos não-lexicalizados
podem ser também reconhecidos como onomatopeias, pois tentam fazer uma imitação
de um som específico. Martins (2002), acerca da onomatopeia, afirma que esse
fenômeno linguístico resulta na tentativa de imitação de um ruído por um grupo de sons
da linguagem. É a transposição na língua articulada humana de gritos e ruídos
inarticulados.
Os marcadores não-verbais estão representados na conversa pelo emoticon de
uma

carinha

torcendo

os

lábios,

numa

atitude

típica

de

reprovação

ou

descontentamento. Em sua forma peculiar de construir os discursos, a linguagem digital
tem se mostrado cada vez mais capaz de preencher vazios que, na fala, são supridos por
recursos paralinguísticos como os gestos, o tom da voz, a expressão facial ou um olhar,
por exemplo. É uma escrita “leve, compacta, econômica e cheia de símbolos
brincalhões que poupam palavras e toques” (NICOLACI-DA-COSTA, 1998, p.160).
Como símbolos usados para expressar emoções, os chamados emoticons, constituem-se
em marcadores conversacionais paralinguísticos estratégicos para traduzirem os
sentimentos ou emoções de quem escreve. Esse tipo de marcador conversacional se
constitui em uma tentativa de romper o impasse da não presença física.
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Os marcadores suprassegmentais se manifestam no discurso pelo uso das
reticências, que estão indicando uma pausa entoacional sugestiva de lamento na
primeira e segunda ocorrências, ao passo que na terceira ocorrência têm a função de
encerrar o turno:

“Amiga, pq não colocou a outra... eu com esse troço na cabeça...”

“essa ficou melhor pq você saiu legal né...”

No discurso, os marcadores

suprassegmentais são “De grande valor estilístico e são os valores expressivos ligados
aos prosodemas ou traços suprassegmentais, os quais afetam um segmento mais extenso
que o fonema – sílaba, morfema, palavra, sintagma ou frase” (MARTINS, 2002, p.57).
Os dados analisados ilustram as postulações de Recuero (2012) acerca do
fato de que “Ao mesmo tempo, essas conversações têm novos formatos e são
constantemente adaptadas e negociadas para acontecer dentro das limitações,
possibilidades e características das ferramentas”.

4. CONCLUSÃO

Neste momento incipiente da pesquisa, o que nos revela de imediato é que a
internet disponibiliza aos seus usuários novos espaços de interação em que os
marcadores conversacionais são verdadeiras pistas que têm a função de traduzir a
intencionalidade dos falantes, orientar a compreensão do sentido veiculado pelos
discursos, articulando relações e sustentando a interação entre os interlocutores no
processo de comunicação. Como elementos do discurso, consistem também em
estratégias adotadas pelos interlocutores na constituição e manifestação de suas
identidades sociais.
Diante desse fato, tornam-se particularmente importantes pesquisas que deem
conta de mapear os usos da linguagem em meios digitais, revelando assim a forma
como os signos passam a ser negociados para responder às novas necessidades de
comunicação, que não dependem da presença física dos interlocutores para se
constituírem. O caráter efetivamente dinâmico e flexível da língua só ratifica o que
defende Coseriu (apud Carvalho; Kramer, 2013, p. 77) para quem: “a língua não é
nunca feita, pela simples razão de que não está nunca feita e sim está sempre a se fazer e
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a se refazer, ou, dito em outros termos, é uma criação permanente e uma incessante
destruição”.
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OS IMPACTOS SOCIAIS CAUSADOS NA ESCRITA DO ENSINO DA LÍNGUA
PORTUGUESA POR MEIO DAS TICS

Lucília Glória Serra Lisboa30

INTRODUÇÃO
A escrita é uma das formas de interlocução humana que está presente em
vários ambientes da vida, por exemplo, em casa, na rua, na escola, no trabalho. O ato da
escrita foi uma conquista do homem durante anos atrás em que o acesso era privilégio
de poucos, hoje ela é acessível a todos o que possibilitou a oportunidade de inclusão,
aprendizagem, interação fazendo com que todos possam se adequar a esse meio de
linguagem.
Conforme apontam Koch e Elias (2011, p.31), se hoje vivemos em uma cultura
gráfica, durante muitos anos o comum era a existência de comunidades ágrafas, onde o
homem se expressava apenas por meio da linguagem oral, pela expressão corporal, por
meio de gestos e símbolos.
É bem sabido que com os avanços das TICS a escrita vem sendo “severamente
sacrificada” de modo a prejudicar no ensino-aprendizagem dos discentes na Língua
Portuguesa, onde os alunos levam para sala de aula seu contexto social de modo a
implicar na escrita da norma culta padrão. Tendo em vista que para a realização da
escrita é necessário todo um arranjo linguístico de modo a si integrarem em
concordância.
Além do mais para construção de um texto é necessário como atividade
principal a leitura, pois ela é de suma importância no contexto escrito, em razão de ser o
suporte para o desenvolvimento e argumento no desenrolar da escrita. Na Língua
Portuguesa ainda é um caso muito discutido entre docentes, de como trabalhar com os
alunos as mais variadas formas de produzir um texto.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1998, p.
23), “a compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e escrita de textos
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pertencentes a diversos gêneros, supõem o desenvolvimento de diversas capacidades
que devem ser enfocadas nas situações de ensino”. Portanto, o professor deve
familiarizar os alunos com o mundo dos textos e estimular sua escrita de forma
adequada, levando-os a selecionar as palavras mais apropriadas para formular uma
mensagem compreensível para quem a receberá, de modo que não haja repetições ou
dupla interpretação. Também cabe ao professor fazer com que os alunos desenvolvam
habilidades para a elaboração de textos com coerência e coesão, por meio de uma
formação continuada.
Ressaltando a importância de um trabalho em conjunto entre professores e pais,
pois o incentivo, o estímulo partir-se também do ambiente familiar porque é de grande
construção no desenvolvimento e habilidades, entretanto não adianta o professor se
adequar a maneira do aluno sem que o mesmo não tenha interesse, contribuição,
incentivo de seu próprio contexto social em que ele tenha a consciência que é necessária
essa interlocução entre conhecimentos e costumes.
O hábito da leitura é outro fator que implica diretamente na hora de começar,
desenvolver um texto, até mesmo na construção de uma simples frase precisar-se ter
conhecimento e domínio do assunto do qual pretende se aborda em que o aluno sem
vivência e prática não consegue se quer a construção de uma frase coesa e coerente, isto
implica diretamente na aprendizagem e formação deste aprendiz, já que a leitura é a
pratica para uma boa escrita.
É importante questionar também que com a explosão das Tecnologias de
Informação e da Comunicação (TICS) na atualidade é impossível não associar o modo
da escrita por meios das ferramentas digitais, visto que criar novos hábitos no ato da
escrita.
Xavier [s.d.] afirma que “a internet tem levado as pessoas a lerem mais e a
usarem mais a escrita. Dessa forma, muitos internautas têm ficado mais habilidosos no
manuseio e na criação de formas específicas de lidar com a língua”. Com isso a escrita
foi ganhando novas formas, alterando o modo como as pessoas se expressam e, ao
mesmo tempo, novos gêneros textuais surgiram, abrangendo de modo particular os usos
da linguagem escrita e suas formas gráficas.
Por meio desses novos gêneros é possível perceber o interesse e a ativa
participação desses indivíduos no ato da escrita para manter a interlocução, mas
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considerando a ortografia brasileira, também é perceptível como criam novas palavras,
palavras essas que não estão dentro da norma culta brasileira isto implicando no ato de
reprodução de um texto.
O objetivo é mostrar a nova construção da escrita por meio do uso das
tecnologias de informação junto ao ensino de Língua Portuguesa, levando em
consideração as normas gramaticais em que nesse novo habito não se constrói textos
completos, coeso, coerente e ortograficamente.

2. METODOLOGIA
O trabalho é composto por pesquisa bibliográfica sobre o tema proposto
voltado para o uso da escrita fora dos padrões da norma culta brasileira, em que esses
novos meios de interação social vem modificando o ato da escrita. Foram realizadas
leituras em artigos, livro e publicações de modo impresso e eletrônico.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Percebi durante o processo exploratório das pesquisas as dificuldades dos
alunos no momento da execução das atividades, por exemplo, ao ser solicitado uma
produção textual, automaticamente eles reproduzem em seu texto o discurso do ato de
sua fala como se estivessem conversando presencialmente com o outro e isto implica no
ato da escrita propondo ao professor que crie ou associe estes meios para o ensinoaprendizagem da escrita, por exemplo, o whatsapp um dos aplicativos mais utilizado na
atualidade em que permite a troca de mensagens por meio de imagens, textos ou até
mesmo mensagem de voz facilitando a interação, informação e até aprendizagens.
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Figura 1: A imagem demonstra como o professor pode está fazendo uso deste
aplicativo em benefício á escrita.
Fonte: Diálogo Thumblr

Figura 2: A imagem demonstra que com o uso das TICS há mudanças na
escrita.
Fonte: Incorretos.com

Figura 3: Uma Produção Textual com erro ortográfico.
Fonte: Toda Letra
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4. CONCLUSÃO
Perante a apresentação do tema proposto espera-se levar a âmbito de discussão
e atenção, assim como criar e aplicar medidas, métodos preventivos para a importância
da escrita não só no ambiente escolar, mas também no contexto social do qual o
individuo está inserido. Num cenário onde hoje a sociedade está vivenciando o ápice
das Tecnologias de Informação e da Comunicação (TICS) e com isso influenciando no
ato da escrita da norma culta padrão em que a diminuição na do uso da ortografia
brasileira na norma culta padrão está cada vez mais vigente implicando até mesmo a
exclusão de tais regras estabelecidas.
Enfim, para que este trabalho tenha êxito o aluno é o principal sujeito na
consonância de seus saberes a envolver e desenvolver-se seus processos cognitivos
junto com os professores.
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PERSPECTIVA DISCURSIVA NOS CURSOS DE LETRAS A DISTÂNCIA
FACE À ORALIDADE

Luciana Rocha Cavalcante31

INTRODUÇÃO

As transformações na forma de se comunicar, adotadas pelo homem,
culminaram, na atualidade, na era digital. Esses novos modelos de interação motivaram
novas práticas educativas, especialmente, no nosso caso, no ensino de línguas
estrangeiras, ao possibilitar novas ideias sobre a relação entre os suportes tecnológicos e
o ensino desses idiomas.
Nessa ambiência, estamos diante de novos paradigmas da educação defendidos
por Pais (2005) como sendo um avanço na melhoria das condições de acesso à
informação, ao minimizarem as restrições relacionadas ao tempo e ao espaço e ao
permitir agilidade na comunicação entre professores, alunos e instituições.
As diversas possibilidades de comunicação propiciaram modificações na
maneira de materializar a linguagem em diferentes tempos e espaços, gerando
transformações nas relações entre os interlocutores, de acordo com a técnica vigente em
cada período histórico.
A necessidade de se expressar é uma característica do ser humano, que detém
um conhecimento constituído e materializado por meio da palavra, que é para Saussure
(2000) um signo linguístico composto de significante (imagem sonora) e significado
(representação mental), gerador da linguagem verbal como instituição social.
Assim, a linguagem torna-se um elemento central para a sociabilidade humana,
intrínseca à ação do homem, dotada de efeitos de sentido em função do espaço social e
dos sujeitos que a compõem. Dessa forma, não devemos estudá-la fora da sociedade,
uma vez que os processos constitutivos da linguagem são histórico-sociais, o que vem
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determinar que nessa relação não podemos considerar nem a sociedade como dada, nem
a linguagem como produto: elas se constituem mutuamente (ORLANDI, 1996).
Dessa forma, a língua é a base na qual vão se realizar os processos discursivos,
os quais podem materializar-se na forma oral ou escrita. A escrita, segundo Fávero
(2007), historicamente era considerada a verdadeira forma de linguagem e a fala, por ser
mais flexível, não constituía objeto de estudo. Somente depois de 1960, com os
trabalhos realizados em áreas da Antropologia, da Sociologia e da Psicologia, é que
passa a ser enfatizado o caráter oral da linguagem e suas profundas implicações em
todos os níveis. Esse novo olhar sobre a linguagem falada demarca uma nova era em
que esta deixa de ser considerada uma mera verbalização. (ONG, 1998).
Apesar desse novo olhar dirigido à linguagem oral, as instituições escolares,
independente do nível de ensino, dão-lhe atenção quase que inversa à sua centralidade
na relação com a escrita. Esta dimensão de construção da fala tem sido deixada de lado
por muitos educadores e poucos são os que percebem esta ausência como uma das
causas motivadoras do pouco ou quase nenhum desenvolvimento da fala, quer seja em
língua materna ou em língua estrangeira.
Essa carência de uso da linguagem oral também é sentida na Educação a
distância (EaD). Dessa forma, é preciso colocar em pauta a ausência de espaços que
colocam o aluno em exposição ao desenvolvimento da linguagem na modalidade da
fala, que é para Marcuschi (2007), uma forma de produção textual-discursiva que não
exige nenhuma tecnologia além do aparelho fonador humano para proporcionar a
comunicação na modalidade oral, o que a mantém situada estritamente no plano da
oralidade.
Como subsídio teórico acerca da oralidade, recorre-se inicialmente ao autor
supracitado por dar destaque à ênfase do desenvolvimento da linguagem falada
institucionalmente aceita, como forma de desenvolver no aluno a competência
comunicativa, que proporcione um conhecimento teórico e uma efetiva participação
social.
Nesta perspectiva, não há como negar a importância de ser trabalhado o
componente da oralidade em sala de aula. Entretanto, quando a fala passa a ser foco de
discussões em relação ao ensino de línguas, surgem conflitos, pois para alguns teóricos
a fala era considerada superior, enquanto que a escrita era derivada desta. Alguns
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autores, por outro lado, afirmam que a superioridade da escrita estava associada à sua
noção de normativo, de língua padrão, chegando a alcançar um status mais alto por
simbolizar poder e desenvolvimento.
Na verdade, segundo Marcuschi (2007, p.17), a oralidade e a escrita “são
práticas e usos da língua com características próprias, mas não suficientemente opostas
para caracterizar dois sistemas linguísticos nem uma dicotomia”. Trata-se apenas de
perceber que a oralidade tem uma primazia cronológica sobre a escrita, em decorrência
da tradição oral inerente aos povos de um modo geral.
Na confluência destas transformações, o objetivo central desta pesquisa é
descobrir o lugar da oralidade nos cursos de Letras na modalidade de educação a
distância com habilitação em língua estrangeira.

2. METODOLOGIA

O estudo realizado teve como temática o enfoque discursivo da EaD face à
oralidade, em distintas materialidades compostas por discursos oficiais como a: LDB,
Decretos, Pareceres, Projetos Políticos Pedagógicos, Referenciais de Qualidade para
Educação Superior a Distância. E ainda nos discursos constitutivos das respostas aos
questionários direcionados aos Coordenadores do Curso de Letras e os Tutores de
línguas estrangeiras.
Buscou-se nesse momento da pesquisa verificar, no âmbito discursivo, as
relações instauradas por uma rede de sentidos que se estabelece a partir da história e da
própria língua, quais pistas nos seriam relevantes para responder nossas indagações. A
heterogeneidade do corpus acontece em virtude dos diferentes gêneros que compõem
nosso objeto de investigação.
Com relação ao aspecto metodológico, pareceu-nos que a opção mais acertada
foi de uma investigação que privilegia técnicas qualitativas de análise, buscando
examinar, em profundidade, os múltiplos aspectos que envolvem o lugar da oralidade no
contexto da educação a distância, com base nas categorias inerentes à Análise do
Discurso como discurso, sujeito e memória à luz dos estudos de Pêcheux (1988) e
Foucault (1996).
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Nesse aspecto, avaliou-se de que modo os discursos produzidos pelos órgãos
oficiais do Governo Federal instituem uma ordem de funcionamento da educação a
distância. Elencaram-se recortes de alguns Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) de
cursos de formação de professores de Letras em LE oferecidos pelas IES distribuídas no
território brasileiro, a fim de verificarem-se as relações interdiscursivas entre os
documentos oficiais e os PPP elaborados pelas instituições consultadas.
Na tentativa de uma maior aproximação com a realidade dos cursos de língua
estrangeira na modalidade a distância, além dos documentos oficiais, foram também
analisados os discursos dos coordenadores e tutores de Cursos a distância de línguas
estrangeiras captados através de questionários aplicados via online, em um primeiro
momento, e posteriormente, através de entrevistas que aconteceram em visita às
instituições, as quais tivemos a oportunidade de realizar a coleta in loco.
Esses gêneros constituem um arquivo do que pode ser dito sobre o lugar da
oralidade no ensino de LE nos cursos de Letras a distância. A partir deles pudemos
vislumbrar um sistema que rege os enunciados no interior dos dados coletados, em sua
dispersão de práticas discursivas que possibilitaram reconhecer quais são os sujeitos que
falam e o que eles falam acerca dessa temática.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foi, pois, a partir desses elementos, que buscou-se a heterogeneidade que
constituiu os dizeres sobre a modalidade de educação a distância nas sequências
discursivas retiradas dos documentos jurídicos, dos documentos pedagógicos e das falas
dos coordenadores e tutores.
No que se refere ao âmbito jurídico do ponto de vista linguístico-discursivo, há
de se destacar o (BRASIL, PARECER nº492/01, 2001 p.30), uma vez que este
documento é um dos que mais destacam a necessidade de o profissional dominar as
línguas que optou estudar. Por se tratar de um texto heterogeneamente constitutivo, ele
apresenta princípios propostos pela linguística e também reforça a tese de Lévi Strauss,
que nos anos 60 afirmou não existir cultura melhor ou pior, mas culturas diferentes.
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Quanto aos PPP do Curso de Letras analisados, verificou-se que a habilitação
em língua Inglesa traz, em seu enunciado, que o objetivo do ensino da língua está
atrelado à concepção de formação profissional do professor.
Há de se ressaltar que nos Cursos de LE, de acordo com o Parecer nº 492/01
tanto na modalidade presencial quanto na modalidade a distância, há, sim, o
compromisso de oferecer subsídios para que os alunos possam ter domínio da língua
estudada nas duas manifestações – oral e escrita – sem priorizar uma em detrimento da
outra. Todavia, essa ordem, na maioria das vezes, é inversa em termos de prioridade no
processo de ensino-aprendizagem de línguas, conforme declaram pesquisadores do
assunto, dentre eles Travaglia (2002), Paiva (2006) e Marcuschi (2007).
Desse modo, os documentos oficiais, como a LDB, Resoluções, Projetos
Políticos Pedagógicos, referenciais de Qualidade para Educação Superior a distância e
aplicação de questionários estavam em sintonia com o que rezam os Referenciais de
Qualidade do MEC, ao proporem uma educação a distância que visa principalmente à
construção de sujeitos aptos a exercerem sua autonomia.
Mas, conforme os resultados da pesquisa no âmbito jurídico, tais documentos
estavam mais comprometidos com a legitimidade do processo do que com as questões
pedagógicas em si, uma vez que esta tem uma natureza composicional. Como se pôde
perceber nas poucas linhas direcionadas às especificidades do ensino de uma LE, no
caso específico, a oralidade.
No que diz respeito ao âmbito pedagógico, os resultados da pesquisa
demonstram que os Projetos Políticos Pedagógicos selecionados abordam de modo
aligeirado a existência da oralidade no processo ensino-aprendizagem de uma LE a
distância, por defenderem, de modo geral, o domínio de todas as formas de linguagem
verbal e não verbal, em contextos oral e escrito
Neste estudo, a participação dos Coordenadores e Tutores no processo de
captura de dados de análise foi imprescindível, uma vez que estes sujeitos assumem
diferentes papéis no contexto de ensino-aprendizagem. No caso dos Coordenadores, por
eles atuarem como gestores em educação a distância, são, por isso mesmo, os
responsáveis pela transposição de todo o material desenvolvido para a linguagem em
EaD.
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Por outro lado, a participação dos Tutores, na condição de sujeitos da pesquisa,
efetivou-se em razão de estes serem as figuras mais próximas dos alunos com um grau
de afetividade bastante considerável. Em todos os estudos sobre EaD é consenso a
importância do papel da tutoria no sucesso da aprendizagem e na manutenção dos
alunos no processo. Em alguns casos, verifica-se que a função do tutor é mais
importante do que o material utilizado ou as plataformas de aprendizagem disponíveis.
No entanto, quando se analisou os resultados do estudo considerando o ponto
de vista dos Coordenadores de Cursos, observamos que eles destacam necessidade de
maior dedicação, interesse e autonomia por parte dos alunos. Quanto ao aspecto da
infraestrutura tecnológica, os resultados mostraram que há uma carência na manutenção
de contato com o aluno, o que impossibilita a aquisição de uma prática oral constante e
mais expressiva.
A análise dos resultados sob o ponto de vista dos Tutores destacou que a
conexão nem sempre é fácil, pois o sinal ofertado pelo provedor não apresenta
regularidade, o que prejudica o desempenho das tarefas, imagens congeladas, demora no
retorno das falas o que dificulta o entendimento das características peculiares do falar da
LE que, por sua vez, provoca a falta de lugar para a oralidade, comprometendo a
oportunidade de o aluno pôr em prática o que está sendo ensinado a ele sem chance de
ser corrigido pelo tutor. E ainda a baixa aplicação de recursos financeiros, por parte das
instituições promotoras dos cursos.

4. CONCLUSÃO

Constata-se, finalmente, que a existência dos recursos disponibilizados pelas
tecnologias de informação e comunicação tem como finalidade facilitar e proporcionar a
aprendizagem, mas, na prática, o que se percebe é que a aplicabilidade de tais recursos
fica comprometida por fatores como a irregularidade do sinal oferecido pelo provedor;
ausência de confiabilidade de dados; presença de ruídos; imagens congeladas; demora
do retorno das falas, entre outros problemas.
Infere-se, portanto, que a oralidade sofre prejuízos decorrentes da conjunção de
problemas causados com a conexão, mas também, com o tempo disponibilizado, isto é,
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a carga horária do curso para a aplicação das ferramentas que viabilizam as condições
de realização de práticas a serviço do desenvolvimento da competência comunicativa do
aluno, capaz de efetivar sua habilidade de compreender e ser compreendido nas mais
variadas situações de uso de uma LE.
Tal secundarização do desenvolvimento da habilidade oral traz como
consequência um comprometimento no desenvolvimento da habilidade de ouvir, de
entender e de falar a língua estrangeira alvo em suas múltiplas formas de uso, difícil de
ser revertido.
É necessário, portanto, que os responsáveis pela EaD, em suas diferentes
instâncias, se conscientizem de que ela precisa de ajustes não só no quesito
infraestrutura, mas também na didático-pedagógica. Somente assim pode se obter
resultado satisfatório, principalmente, quanto ao desenvolvimento da habilidade oral em
LE de um graduando em Letras. Admite-se que a oralidade na EaD é uma tarefa que
demanda empenho e atenção máximas de todos que estão envolvidos no contexto de sua
realização: professores, tutores e alunos. Ressalta-se aqui que ela não é uma prática
impossível de ser efetivada, contudo precisa passar no crivo das adequações para poder
ocupar o seu devido lugar no contexto da educação a distância.
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RASGOS DE FEMINISMO, HOMOSEXUALIDAD Y MASOQUISMOS
ENCONTRADOS EN ALGUNAS OBRAS DE JUANA INÉS DE LA CRUZ

Giselle Vieira Pacheco32
José Henrique de Paula Borralho33

INTRODUÇÃO

La relevancia de este estudio está centrada en describir los rasgos de feminismo,
homosexualidad y masoquismos encontrados en algunas obras34 de Juana Inés de la
Cruz, señalar más allá del tema seleccionado; la primera mujer que fue Juana: escritora
y monja mexicana del siglo XVII, considerada hoy el mayor símbolo Barroco
Hispanoamericano35.
Tomando como base los factores que permearon la historia de México durante el
siglo XVII, de una sociedad extremadamente masculina; se levanta la posibilidad de
cuestionarse: ¿cómo surge la representación simbólica femenina de Juana Inés de la
Cruz, en este contexto de fuerte represión moral, que ultrapasa los límites impuestos por
la vida reclusa en el convento, por los preceptos ideológicos de la iglesia y la sociedad
del tiempo, asumiendo abiertamente su perfil de poeta versátil y de estudiosa aplicada,
capaz de incursionar con desenvoltura por varias formas poéticas y campos
interdisciplinar del saber?, ¿Cómo y por qué sus obras presentaron temas tan
conflictuosos, subversivos para una religiosa de siglo XVII?
El objetivo principal de esta pesquisa es analizar a través del entrelazamiento de
la historia, la literatura y algunos vieses psicoanalíticos de Fredo Arias de la Canal.
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Además, las cuestiones que merecen una mirada más allá de estos propios
conocimientos científicos son: los factores sociales que influyeron la escrita de Juana
Inés de la Cruz, principalmente la carencia materna; son los rasgos más preponderantes
que en su escrita.
La revisión del estado de arte comprobó que el afán que tenía Juana Inés por la
escrita, está fundamentado en tres aspectos. El primero, está basado en su
inconformidad con la sociedad eminentemente machista y patriarcal, que la hizo
trascender las barreras sociales, proyectándose una mujer autodidacta a través de
manifestaciones literarias, típicamente feministas, de vanguardia, la precursora del
barroco hispanoamericano, la primera feminista de américa. El segundo, por no haber
tenido el amor materno que deseaba (el rechazo de la madre); tenía la escrita como una
forma de compensación, construyendo así en su escrita, un rasgo de homosexualidad. El
tercero, puede ser considerado como una consecuencia del segundo. De tanto sufrir por
la falta de amor materno, su sufrimiento era demostrado no sólo por el auto
conmiseración, sino por un sufrimiento incontenido que, incluso llegaba a sentir placer
en hablar de muerte.
Es imprescindible señalar que, Juana Inés transcendió a su época. Sus conceptos
de escrita sobre lo que es arte y “bello”, también transcienden el pasado, referencian la
historia y se identifican con el presente, proyectándose para el futuro.
Para Agamben (2012, p. 179, grifo nuestro), “La estética no es sólo el lugar
reservado al arte por la sensibilidad moderna, pero el destino de arte, en la época, en que
el hombre n consigue más encontrar el pasado del futuro el espacio del presente”.

2. METODOLOGÍA
Las principales obras que fundamentarán este trabajo, los poemas: “Hombres
necios”, “Saliendo”, “Divina Lysi Mía” y “Madres necias”, “Pues Vuestro Esposo,
Señora”.
Los poemas mencionados, son algunos que representan la identidad de la
expresividad literaria de Juana Inés,

simbolizados respectivamente como rasgos:

feministas, homoeróticos y masoquistas.
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Paz (2005) describió respecto a la homosexualidad de Juana, revelando que el
vacío homoerótico en la infancia de la poeta, fue ocasionado por la ausencia del padre,
la figura principal en una sociedad marcadamente patriarcal, donde el saber era
exclusividad de los hombres, y transitar por el territorio de la escrita o aposarse del
discurso escrito (en una sociedad extremamente oral) equivaldría a ejercitarse en un
espacio exclusivo del sexo opuesto y masculinizarse, una condición necesaria para la
sobrevivencia intelectual en una sociedad exclusivamente masculina; lo que resulta fácil
comprender el comportamiento homosexual de Juana Inés, un rasgo que se manifestó
acentuadamente en algunos de sus romances, anteriormente citados.
Para la referida pesquisa, trabajaremos como base la obra “Intento de
psicoanálisis de Juana Inés y otros ensayos Sorjuanistas”, de la Canal (1988).
Analizaremos todos los capítulos, sin embargo, trabajaremos esencialmente con
el análisis de los poemas que caracterizarán la representación simbólica feminista,
homoerótica y masoquista de Juana Inés de la Cruz, bajo el análisis de la historia, el
psicoanálisis y la crítica literaria.
La naturaleza de la pesquisa es cualitativa y exploratoria; busca dar prioridad a
los aspectos subjetivos del objeto, para explicar las inquietudes del mismo.
Los procedimientos técnicos utilizados, toman como base la pesquisa
bibliográfica, apropiándose de referencias de autores, obras, artículos académicos y
científicos en las áreas de historia, literatura y psicoanálisis, que permiten la discusión
sobre el tema propuesto.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Fueron realizadas algunas pesquisas, además del texto base, de La Canal (1988),
también tendremos la contribución de algunas otras obras y autores, que aportarán un
mayor apoyo a la pesquisa; estos son: Freud (2014), en su libro “Escritos sobre
literatura”, que aparece como una explicación del entrelazamiento de la literatura y el
psicoanálisis; Borralho (2013), con su artículo sobre “O fim da separação entre história
e literaura”, en que habla acerca de la importancia de la unión de las dos para el estudio
de un objeto literario.
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Trabajamos aún, algunas obras que darán soporte a la teoría literaria, tales como:
Nietzche (2003), “Segunds considerações intempestivas”, Compagnon (2006),
“Demônio da teoría” e Auerbac (2015), “A cicatriz de Ulisses”.
La contribución también de autores como Heriques (2005), que tratará sobre el
psicoanálisis y el barroco en la obra de Juana Inés; Paz (1994), con la obra Sor Juana
Inés de la Cruz a las trampas de la fé; Rodrigues (2014), tratará sobre la literatura y
também realizamos estudos que envolvem a literatura e a história, como O anjo da
história de Benjamin (2012), Escritos sobre a literatura de Freud (2014), entre outros.
Próximo passo será reler a obra analisando as relações de poder e fundamentando com
as obras do filósofo Michel Foucault. Estamos percebemos o quanto a literatura e
história são próximas.

4. CONCLUSIÓN

A través de la transversalidad de la historia, literatura y psicoanálisis, se pudo
reflexionar sobre el objeto literario estudiado en algunas obras de Juana Inés de la Cruz.
Las contribuciones

de algunos autores, se pudo percibir que las tres son

interdependientes para el análisis de un objeto literario. Por esto, para describir o
analizar toda y cualquier obra de Juana Inés, es imprescindible que tomemos como base
eses tres áreas del conocimiento humano, a través de sus fundamentos se percibe que el
barroco y el psicoanálisis están siempre presentes en la obra de Juana Inés de la Cruz,
y, que esta última, dará argumentos que comprobarán la presencia de feminismo,
homosexualidad y masoquismo en algunas de sus obras, factores que serán vistos como
reflejos provenientes de su inconformidad ora con la sociedad esencialmente masculina
y patriarcal a la cual pertenecía; ora con la carencia familiar, enfatizando la carencia
materna.
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A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO E DO EFEITO COMO INSTRUMENTO DE
LEITURA, INTERPRETAÇÃO DE POESIA E FORMAÇÃO DE LEITORES

Lilásia Chaves de Arêa Leão Reinaldo36
INTRODUÇÃO

Desde os ecos da Modernidade, as teorias da literatura que focalizaram o
processo comunicativo como essencial ao estudo de obras literárias e à história da
literatura conquistaram destaque e prestígio em relação àquelas que eram estanques e
privilegiavam abordagens consideradas imanentistas, ou seja, que eram deslocadas dos
seus momentos históricos, desconectadas da exterioridade das obras e destituídas de
quaisquer impressões. A partir de uma nova proposta, o sujeito receptor do processo de
leitura, no caso o leitor, é peça fundamental, fazendo parte do processo de construção
dos sentidos. Dentre essas teorias, a “Estética da Recepção” de Hans Robert Jauss
(1994) é a primeira teoria que dá dimensão e relevo ao leitor, que se insere numa
abordagem dialógica, em termos de que é este (leitor), convidado a participar da
construção de uma historicidade que anteriormente era examinada à parte ou mesmo
desprezada. Robert Jauss é o mais importante representante das teorias recepcionais e o
primeiro estudioso em Literatura a criticar abertamente o método em vigor, na época,
dito “fossilizado” da história da literatura, ou seja, aquele que era estreitamente
fundamentado numa visão de mundo positivista, a qual já se considerava como
ultrapassada naquele momento e que no universo da literatura compreende o texto
literário por si só. Hans Robert Jauss, criticava abertamente o método em vigor, naquela
época, e que compreende o texto literário por si só, a exemplo da fenomenologia de
Edmund Husserl, na qual era proposta a separação entre o sujeito e o objeto, sendo este
último percebido pela consciência como algo puro, ou ainda, algo capaz de ser isolado
para análise, na qualidade dos ditos “puros fenômenos”, husserlianos, aos quais Jauss
fazia contraponto, postulando a adoção de uma nova abordagem onde fosse atualizado
o modo de ver a literatura, privilegiando nesta nova proposta o “momento mesmo da
LILÁSIA CHAVES DE ARÊA LEÃO REINALDO. Doutora-Letras. UFMA – Codó.
(lilasia.reinaldo@ifma.edu.br)
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leitura” ou recepção, através da qual se dá a reconstituição do chamado “horizonte de
expectativas”. Sobre este conceito, o mesmo é fundamental na “Estética da Recepção” e
constitui-se, segundo Zappone, (2005, p.159), “no sistema histórico-literário que cada
leitor utiliza em cada obra”, sistema este que traz a pressuposição de um “saber
prévio”, que pode ser evocado pela obra recepcionada, a qual pode tanto levá-lo a
simples acomodação nos padrões já conhecidos ou a sua transposição e alargamento
para a concepção de algo novo que se apresenta ao universo dos leitores como algo que
propõe a reformulação desse horizonte.
Dialogando com o pensamento de Jauss o estudioso brasileiro Antônio
Cândido (1986, p.35) afirma que “[...] o texto é integração de elementos sociais e
psíquicos, estes devem ser levados em conta

para interpretá-lo[...]”.

Para a

compreensão do universo da análise literária, o estudioso esclarece mais ainda quando
diz que “[...] Um poema revela sentimentos, ideias, experiências; um romance revela
isto mesmo, com mais amplitude e menos concentração.” Dessa forma, o entendimento
de que o universo em que se inserem leitor e obra devem ser considerados prevalece
para os dois estudiosos em pauta.
Ainda sobre os teóricos brasileiros, destacam-se como divulgadores da
“Estética da Recepção” Regina Zilberman, com sua obra “Estética da Recepção e
História da Literatura”, (1989) e Luís Costa Lima, com “A literatura e o leitor” (1979) e
traduções de textos de Hans Robert Jauss e Wolfang Iser, inseridas em “Teoria da
Literatura em suas fontes”, (2002). Mais recentemente, vale incluir como fonte de
pesquisa, o trabalho de caracterização geral da “Estética da Recepção” por Mirian
Zappone, (2005). A partir dessas bases teóricas, pretende-se uma prática que utiliza essa
estética como ferramenta de leitura e interpretação de poesia, numa abordagem que
insere o leitor e valoriza seu universo de experiências e conceitos.
A fim de demonstrar o percurso proposto por Jauss, dentro das bases
recepcionais da “Estética”, este estudo realiza a leitura do poema “O Tempo imóvel” de
H. Dobal, poeta piauiense, cuja obra tem sido reconhecida como significativamente
representativa no contexto da modernidade da poesia dos brasileiros.
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2. METODOLOGIA
Para Hans Robert Jauss, na sua obra “A história da literatura como provocação à
teoria literária” (1994), a literatura desempenha uma função libertadora na medida em
que está sempre empenhada em abrir novos caminhos e, por conseguinte, está aberta à
proposição de novas formas em contexto e compasso com o que vivem as sociedades
representadas. Destaca-se que, a priori, para a Teoria da Recepção o leitor é o centro das
atenções, sujeito que atua por meio da sua leitura e bagagem na elaboração do texto, e
por meio dessa leitura, promove a reconstituição dos horizontes da obra e
inevitavelmente, com base no que carrega em si como horizonte de leitura, avalia a
obra, julgando-a como sendo semelhante ao que já conhece ou não. Ou seja, o leitor
analisa o teor lido, e percebe se este mostra-se atual, inatual, ultrapassado ou inovador.
Mas, esta é a teoria na sua expressão rigorosamente aplicada.
Neste estudo, pretende-se tão somente adotar o percurso proposto por Jauss
como estratégia de leitura, sem o propósito maior de julgamento estético, pois, neste
caso, a atividade caberia apenas àqueles leitores considerados especializados e aptos a
tal julgamento, com larga experiência e base de formação reconhecida tanto em teoria
quanto em literatura.
Assim, o objetivo pretendido é o de que, espelhando-nos no modelo de Jauss,
produzirmos ou ao menos provocarmos a formação de leitores competentes na arte da
observação, exploração e reconhecimento de um texto poético.
Tem-se como pressuposto que Jauss propõe uma análise em três etapas,
exemplificando-as modelarmente com o poema “Spleen” de Baudelaire, o qual foi por
ele analisado numa sequência que evolui em conformidade com a proposta, em três
fases. No referido ensaio demonstrativo da sua tese, Hans Robert Jauss oferece
esclarecimentos sobre a origem da proposta metodológica, a qual, está notoriamente
fundamentada na teoria de que o processo hermenêutico e se dá em três momentos:
compreensão (intelligere): interpretação (interpretare); e aplicação (applicare). A
exemplo de outros conceitos acolhidos e/ou emprestados, esse teórico também faz
menção a George Gadamer, que conforme afirma o próprio Jauss foi quem redescobriu
a importância da unidade triádica nesse processo denominado hermenêutico.
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Jauss oferece explicações em relação às leituras sucessivas que são necessárias
ao desenvolvimento do processo, conforme sínteses, a seguir:
A Primeira Leitura está relacionada à Percepção Estética, que por sua vez se
constitui pela compreensão que se dá de forma imediata no momento da leitura da obra,
e que se relaciona à forma que o texto se mostra, ou seja, de que forma o texto se exibe
no papel, estruturalmente, ou de como se manifesta aos sentidos do leitor em relação ao
ritmo e impressões causadas aos sentidos. Ressalte-se que, em se tratando de textos
“historicamente distantes”, esse primeiro horizonte de experiência só consegue ser
formado após várias leituras, pois ao leitor caberá o papel de reconhecer uma expressão
artística deslocada em relação ao seu tempo de bagagem de leituras;
A Segunda Leitura consiste numa “Interpretação retrospectiva” e pressupõe que
tenha sido realizada a primeira etapa, em busca da percepção estética. Diante do
cumprimento do primeiro requisito, esse segundo horizonte a conquistar tem como
propósito e sentido, buscar concretizar os significados observados naquelas primeiras
impressões. Assim, a experiência da primeira leitura é o horizonte necessário para a
segunda leitura.
A Terceira Leitura é de natureza Histórica e inicia-se a partir da reconstrução do
horizonte de expectativas no qual o poema se inseriu, com a publicação da obra em
análise e posteriormente com as suas sucessivas leituras até chegar ao leitor da análise
em curso. É nesta etapa que se verificam a compreensão histórica e a avaliação estética
da obra, ou seja, a confirmação da sua natureza literária, e quem sabe até o rompimento
de horizontes passados.
Ressalte-se que, apesar da base teórica mais aprofundada, no estudo ora
empreendido pretende-se realizar os três percursos, porém, o objetivo não será a
avaliação da competência artística do autor, mas, a compreensão da obra por meio
dessas “camadas de leituras cuidadosas e perscrutadoras” de palavras, sons e ritmos. A
Estética da recepção será adotada como instrumento de reconhecimento mais minucioso
dos elementos o que o texto poético oferece.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Oferecendo-se como resultado para provocar ou interpelar leitores para
discussão, segue-se uma aplicação da estética da Recepção – com base inspirada na
proposta de Jauss quando analisou o poema de Spleen de Charles Baudelaire. O poema
escolhido vai transcrito logo a seguir e logo após, demonstra-se os percursos de leitura
empreendidos:

O TEMPO IMÓVEL
O calor de seu canto vai parando
a tarde. Um pássaro canta.
Ao campo e à tarde a chama do verão
seu canto vai levando.
Fica parado dividindo a várzea
um marinheiro rio. A várzea morta,
o rio sem passar e o pássaro
que o sono do verão leva no canto,
e o tempo de lazer o tempo de jazer
antes da morte mais profunda. A sombra
do campo claro a sombra do silêncio
nasce do canto e do calor e dura
pára na terra pobre o mata-pasto
pára no campo o coração da tarde. (sic)
(DOBAL, 2007)

Na primeira leitura, de “percepção estética”, observam-se os elementos mais
superficiais, seguindo-se a “orientação dada à percepção estética do texto, pela sugestão
do ritmo e pela realização gradativa da forma” como diria Jauss. O poema selecionado
apresenta-se na forma de soneto, com quatorze versos distribuídos em dois quartetos e
dois tercetos. Nota-se que a característica sonora mais marcante da forma soneto, qual
seja, as rimas finais, não se apresentam da forma esperada, pois somente observam-se
rimas entre o primeiro e o quarto verso da primeira estrofe e os demais versos são
brancos, ou seja, sem rimas finais. Também a métrica está modificada pela presença de
heptassílabos, (versos dois e quatro), pois em se tratando de sonetos, esperava-se que
fossem exibidos os tradicionais decassílabos ou até dodecassílabos do soneto
petrarquiano adotado até a modernidade. Quanto à sonoridade percebe-se que esta,
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apesar da ausência das rimas, o soneto a promove, internamente, com recursos de
repetições e aliterações. Nota-se também ausência de pontuação, que dá certa leveza e
imprime certo ritmo ao poema, como a demonstrar a passagem do tempo.
Numa segunda leitura, “de interpretação retrospectiva”, já observados os
aspectos formais acima descritos, o leitor “navega” pelo conteúdo semântico oferecido
pelo poema, do qual pode-se dizer: sua síntese é oferecida pelo título, “O tempo
imóvel”, que funciona como uma chamada à cena de um momento exato, extrato de um
tempo capturado da memória. Na primeira estrofe, em contraposição à ideia do título,
mostra-se um sujeito pássaro, que leva seu canto, único vestígio de movimento no
cenário, vestígio este que se revela somente na sugestão de um estrato sonoro a
interromper a quietude e imobilidade do tempo. Mas o pássaro, apesar de se contrapor à
imobilidade do tempo, também o auxilia na garantia dessa mesma imobilidade, na
medida em que tem o poder de parar a tarde, momento da primeira estrofe.
Na segunda estrofe, o cenário desce ao solo e alí estão um rio e uma várzea,
corroborando a ideia de imobilidade: “rio sem passar”, “várzea morta”. Atente-se que
um rio sem passar é um rio sem água, é um rio seco, é um rio morto, mesmo que,
provisoriamente, se referir-se um rio temporário do sertão.
Na terceira e quarta estrofes, cujos versos iniciam ainda na referida segunda
estrofe, invadindo às estrofes seguintes, são trazidas em contraponto as ideias de lazer e
jazer, associadas a um tempo indeterminado: “morte provisória” e “morte profunda”.
Insere-se então o sujeito sombra, mas não se trata de qualquer sombra, nem aquela
sombra que nos traz a ideia de repouso ou refrigério, mas, uma sombra “seca”, “dura”,
“imóvel” que tem o poder de parar na terra o arbusto (mata-pasto) e no campo, o
coração da tarde. A ideia de uma sombra dura, imóvel, inerte, reconduz ao tempo
imóvel - ausência de qualquer mobilidade, ausência de vento balançando o arbusto ou
revelando qualquer sopro de vida, ausência de outros elementos da natureza,
representados pela água (ausência de água), vento (ausência de vento), pássaro (um
pássaro que para a tarde com seu canto) e complementando o cenário de total
imobilidade, o silêncio que nasce desse mesmo canto (na ausência do canto).
Reunindo-se os indícios e complementando-se os espaços deixados para que o
leitor se insira, vê-se que o tempo mesmo está parado, o canto do pássaro que é o único
vestígio de movimento que repercute na tarde, assim mesmo o faz dando-lhe uma ideia
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associada à lentidão de ritmo, que levará inapelavelmente a uma parada final, com a
parada simbólica do coração da tarde.
O eu lírico mescla elementos da natureza na composição desse cenário inerte
que antagoniza-se no imaginário do leitor à ideia de tempo incessante, efêmero e
fugaz. Questiona-se: Em que momento esse tempo do eu lírico pode ser flagrado em
total inércia? No momento mesmo em que o leitor reconstrói a cena, reunindo os
elementos indicativos da composição final - seca, inerte, dura e silenciosa.
A temática do soneto é o tempo, que tem sido considerado tema universal na
literatura desde a antiguidade. Entretanto, o tempo específico do soneto não atende às
exigências do tempo efêmero, transitório, e incessante proposto como paradigma desse
caráter de universalidade, o tempo do soneto é o tempo local, (tempo particular), com
traços de ruralidade ou mesmo nordestinidade nele impregnados através dos elementos
que compõem o cenário imagético. Indícios de uma realidade-tempo-natureza que
reconhecem-se como locais são as palavras do poema que representam o cotidiano rural
nordestino: a várzea morta, a terra pobre, o mata-pasto (arbusto comum nos interiores
do Piauí), o campo, o calor.
Nos termos considerados como pertencentes a um “universo particular”, faz-se
contato com esse diferencial característico do poema, tempo e local que se diferenciam
dos modelos conhecidos. Indaga-se, onde encontramos várzeas mortas? Onde é vivido
esse tipo de verão que ao invés de sugerir tempo festivo ou férias, sugere sono, tempo
de jazer, morte provisória e morte profunda? A qual pergunta nos remete o conjunto do
poema?
Sugere-se, como proposta de análise, que o poema proponha-se mesmo a
desmistificar essa pretensa universalidade do tempo. E parece-nos que essa meta é
plenamente possível, pois o poema desconstrói a ideia do tempo que não para,
demonstrando de forma poética que o ritmo do tempo pode mudar dentro do eixo
urbano-rural. Assim, o tempo se faz imóvel e portanto para no poema dobalino.
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4. CONCLUSÃO
Esta breve aplicação da “Estética da Recepção” demonstra que, para que o leitor
de poesia alcance o significado profundo dos versos de um poema, há que se empenhar
em diversas leituras objetivadas. O percurso realizado demonstra como o método
encaminha o leitor para o alcance de resultados no processo de análise e compreensão
do texto lírico. Desta forma, simplesmente espelhando-nos no modelo de Jauss,
percorremos mais agudamente as linhas e entrelinhas do poema, trazendo à tona
sentidos, perguntas e respostas. Desta forma, ainda que de uma forma mais simplificada,
a prática proposta pelos teóricos trazidos ao estudo pode ter sua aplicabilidade
“ajustada” e bem sucedida se for adequadamente utilizada para a consecução do
propósito da formação de bons leitores em todos os níveis da educação.
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INTERTEXTUALIDADE: DA LITERATURA A OUTRAS MANIFESTAÇÕES
ARTÍSTICAS
Maria da Graça dos Santos Faria
INTRODUÇÃO

Como qualquer manifestação artística, a literatura permite acesso ao
conhecimento do mundo e à compreensão de nós mesmos como seres construtores de
sentido. O texto literário tem o poder de questionar concepções da realidade , e não
importa estilo, época , ideologia, pois o foco da Literatura é a natureza humana, assim,
conflitos, valores, anseios e sentimentos são comuns, ainda que expressos de formas
diferentes.
Afinal o que se destaca é o homem e suas ações. É este caráter atual da
Literatura que permite que o texto literário seja entendido em qualquer época, em
qualquer lugar, por qualquer leitor.
A leitura do texto literário possibilita a leitura do cotidiano por meio de uma
relação de identificação ou mesmo de oposição, pois a obra literária, realizada através
da linguagem, traz a relação texto e contexto, pois focando questões humanas dão a
possibilidade ao leitor de contextualizar a obra literária – de qualquer época - em seu
espaço e em seu tempo.
Por sua vez, a intertextualidade é um fenômeno linguístico que ilustra esse
caráter atual da literatura ao relacionarmos, por exemplo, episódios, temas e
personagens retirados da novelas de cavalaria medieval tão presentes na literatura de
Cordel do nordeste brasileiro.
Este trabalho investiga como as categorias: Intertextualidade e hipertextualidade
se constroem em três manifestações artísticas – literatura, música e pintura, de acordo
com os critérios de Genette (2010) de relação (transformação ou imitação) e o de regime
ou função (lúdico, satírico e sério).
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2. METODOLOGIA

Quanto aos métodos de abordagem, trata-se de uma pesquisa indutiva, pois serão
analisadas as ocorrências partindo das constatações mais particulares às mais gerais
(LAKATOS, 2009). Seguiremos, portanto, do particular para o geral demonstrando que
manifestações particulares de tipologias intertextuais cumprem diferentes funções
discursivas em diferentes manifestações artísticas.
Do ponto de vista dos objetivos, esta pesquisa é explicativa, uma vez que, Gil
(2002) toda pesquisa explicativa identifica fatores que determinaram ou contribuíram
para explicar uma teoria a respeito de um fato, fenômeno ou processo. Aprofundando
consequentemente o conhecimento acerca da temática em estudo.
Principal passo metodológico neste trabalho é identificar nos textos selecionados
os pontos referentes a cada forma de intertextualidade que ocorre em cada uma das
citadas manifestação artística de acordo com os critérios de análise: o de relação e o de
regime.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A expressão intertextualidade se originou da ideia de influência de um texto
sobre outro, isto é, da percepção de que, em diferentes graus, todo texto era um
intertexto, pois, ao escrever, estabelecemos um diálogo (do qual temos consciência ou
não) com tudo o que já foi escrito. Assim, cada texto seria como um elo na corrente de
produções verbais. Em outras palavras, um texto retoma outro, contestando-o ou
reafirmando-o.
Embora Bakhtin não tenha usado o termo intertextualidade para referir-se ao
diálogo entre textos, esse termo está diretamente vinculado à noção de dialogismo
postulada por ele, mas coube à Julia Kristeva (1974) a utilização do termo
intertextualidade ao definir o texto como “um mosaico de citações resultante de textos
anteriores”.
Vale destacar que os estudos sobre intertextualidade tomaram por base os textos
literários e dentre esses estudos sobre tipologias de intertextualidade, destacamos a obra
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Palimpsestos, de Gérard Genette (2010), que aborda categorias de transtextualidade
(todo processo que contemplar a relação de um texto com outro), porque nos parece
mais completo, abrangendo uma maior variedade de tipos intertextuais
Genette (2010) identifica cinco tipos de relação transtextual: intertextualidade,
paratextualidade,

metatextualidade,

hipertextualidade

e

arquitextualidade,

classificação que atende ao critério de “ordem crescente de abstração, implicação e
globalidade” (p.12).
Intertextualidade – presença efetiva de um texto em outro texto, como a
citação, alusão e plágio; a paratextualidade – a relação entre o texto em si e os
paratextos que o circundam, como títulos, prefácios, epígrafes, etc; a metatextualidade
- relação de comentários, críticas; hipertextualidade – a relação de derivação entre um
certo texto (hipotexto) e outro dele originado (hipertexto),como a paródia, o pastiche e ,
a arquitextualidade – relação do texto com o gênero discursivo em que se enquadra.
Genette(2010) defende o critério de relação, isto é que um texto deriva de outro
por transformação simples (transformação propriamente dita), que são os casos da
paródia, do travestimento burlesco e da transposição, ou por transformação indireta
(imitação), que são os casos de pastiche, charge e forjação.
Além de estabelecer os subtipos de transformação e de imitação para a distinção
das práticas hipertextuais (paródia, travestimento, transposição, pastiche, charge e
forjação), Genette (2010) estabelece outro critério: o da função, preferencialmente
chamado por ele de regime.
Esse regime, embora repouse sobre o aspecto funcional, marca a distinção entre
o satírico, o lúdico e o sério. O regime satírico busca uma intenção crítica, por vezes
agressiva ou irônica; o regime lúdico visa a um tipo de entretenimento, de um jogo de
palavras; e o regime sério se situa num campo “neutro”.
Entretanto, o autor ressalta que não se deve considerar radicalmente a tripartição
do regime como algo fixo e nitidamente delimitado, tendo em vista a grande
possibilidade de nuances de sentido, pois entre o regime lúdico e o sério, temos o
humorístico; entre o sério e o satírico, o polêmico; e entre o satírico e o lúdico, o
irônico.
A paródia, segundo Genette (2010), é uma transformação semântica, com
conteúdo menos satírico do que o travestimento burlesco, que traz uma transformação
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estilística e tem um teor satírico mais agressivo. Note-se que a separação entre os dois
reside apenas numa questão de grau, o que dificulta sobremaneira a distinção, a nosso
ver. Já a transposição seria a transformação com função séria.
O pastiche faz-se por imitação e tem uma função (regime) lúdica. A charge é a
imitação de um hipotexto com função satírica. Decidir entre as funções exclusivamente
lúdicas e exclusivamente satíricas não nos parece, contudo, muito simples, o que
também seria mais complexo de se diferenciar nas intertextualidades constuídas em
manifestações de música e de pintura.

4. CONCLUSÃO

Há muito que se analisar sobre as manifestações intertextuais, considerando os
critérios priorizados na tipologia defendida por Genette (2010) Propusemo-nos a
simplificar esses critérios, respeitando os parâmetros de ordem estrutural e os de efeitos
de sentido do fenômeno intertextual em textos de literatura, de música e de pintura no
exemplos selecionados para esta apresentação.
Da classificação de Genette (2010), este trabalho se deteve nas categorias de
intertextualidade (conhecido também como copresença) e de "hipertextualidade"
(também chamado de derivação), para evidenciar que não somente o texto literário gera
fenômenos de intertextualidade por derivação, como também para comprovar que os
índices de alusão e de citação colaboram para o próprio reconhecimento das
manifestações das práticas de derivação em outras manifestações artísticas( casos da
música e da pintura) , ainda que não haja total correspondência entre as tipologias
intertextuais formuladas por Genette.
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