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Apresentação
O volume 6, número 2 da Claraboia - Revista do Curso de Letras e do Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS - da UENP - apresenta aos seus leitores uma coletânea cuja
diversidade temática contempla artigos, dispostos em ordem alfabética de título, subjacentes à
área dos Estudos Linguísticos em seus mais diferentes ramos.
Voltados para os mais diversos segmentos teóricos, este volume apresenta artigos que
circulam amplamente pela área dos estudos linguísticos, cujo escopo vai desde a análise do discurso a área do ensino de línguas estrangeiras e materna, sob os mais diversos enfoques teóricos.
Assim, temos artigos sobre a obra de Machado de Assis, como Dom Casmurro ou o conto "Luís
Soares", em pleno realismo brasileiro, ou ainda os textos clássicos de Helena, de Eurípedes, ou
Elogio de Helena, de Górgias. A questão do significante na obra literária surge através do cotejo da
prosa experimental de Finnegans Wake, de James Joyce, do texto poético e semiótico de Galáxias,
de Haroldo de Campos, e alguns poemas esparsos de Paulo Leminski. A questão da representação do feminino é tematizada através da análise das obras O guarani, de José de Alencar, do já
citado romance de Machado, Dom Casmurro, e do romance contemporâneo de Domício Proença
Filho, Capitu - Memórias póstumas. Outra questão de gênero, a partir da análise do feminino e da
sociedade patriarcal, parte do regionalismo mágico de Guimarães Rosa, em Grande sertão: veredas.
O dialogismo literário apresenta-se através de Um lugar ao sol, de Érico Veríssimo, encerrando
com as questões de polifonia e voz na obra O idiota, de Fiodor Dostoiévski.
Os artigos, arrolados de acordo com a ordem alfabética de títulos, principiam o texto de
autoria do pesquisador Heitor Messias Reimão de Melo (UEM), cujo trabalho, intitulado “Abuso
sexual por parte do clero: efeitos de sentido na homilia do Papa Francisco”, parte de uma pesquisa analítica, pautado em abordagem qualitativa, com o objetivo de investigar sequências discursivas sobre o abuso sexual, à luz das proposições metodológicas da Análise do Discurso. O objeto
de análise é uma homilia do Papa Francisco, destinada a uma missa realizada para algumas vítimas
de abusos sexuais por parte do clero. Segundo o autor do artigo, pensar no abuso sexual já é algo
muito ofensivo do ponto de vista social, sobretudo se as vítimas tal ato são menores e, ainda mais
quando causado por um membro do clero. Assim, segundo as afirmações do pesquisador, quando maior a exposição do assunto, através da mídia ou da Igreja, discursos da (i)moralidade, pecado e descrença surgem, oriundos dos fieis. A pretensão da análise, através de conceitos pecheutianos, é a percepção dos sentidos presentes na materialidade discursiva escolhida, estudando a
forma como outros discursos ecoam na voz do Papa Francisco, assim como também analisar a
memória discursiva cristalizada nas sequências discursivas.
Já o artigo intitulado “A representação da língua inglesa, espanhola e francesa na construção de identidade de professores em formação da Universidade Federal de Campina GrandePB”, de autoria da pesquisadora Melina Ribeiro Rodrigues (UFCG), tem como objetivo investigar
como o ato de aprender uma língua não se resume apenas ao conhecimento linguístico. Segundo
a autor, torna-se necessário considerar o processo de ensino/aprendizagem de uma língua, o qual
envolve uma série de construções de sentidos, através particularmente de movimentos de identificações, conflitos e transformações, através dos quais o sujeito se ressignifica e produz novos
conhecimentos. Com isto, autora, neste artigo, pretendeu analisar o processo de construção de
identidades de professores em formação do curso de Letras em Línguas Estrangeiras a partir das
representações de línguas desses professores. Para tanto, valeu-se de recortes discursivos a partir
de questionários aplicados junto aos professores de variados períodos do curso de Letras em Inglês, Espanhol e Francês da Universidade Federal de Campina Grande-PB. A pesquisa da autora
fundamentou-se nas teorias da Análise do Discurso, sobretudo no que dizem respeito à identidade, sujeito e discurso no contexto da pós-modernidade (ECKERT-HOFF, 2008; HALL E WOODWARD, 2005; SCHERER, et al., 2003; SIGNORINI, 1998) as representações sobre língua
estrangeira (GRIGOLLETO, 2003; SILVA, 2000; VERGUEIRO, 2009) e sua relação com a
língua materna (CORACINI, 2003). De acordo com o artigo, os resultados demonstram que as
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representações de línguas estão singularmente marcadas pelas relações de poder do mundo capitalista e globalizado, as quais geram efeitos de sentido influentes na identidade dos professores.
Pautado nas teorias dialógicas de Mikhail Bakhtin e na perspectiva da Linguística da
Enunciação, o artigo intitulado “Ler por prazer na escola: contribuições da teoria bakhtiniana
para o ensino de leitura do gênero tiras em quadrinho”, de autoria da pesquisadora Juliane Ferreira Vieira (UEM), tem por objetivo apresentar uma proposta discursiva de leitura do gênero tiras
em quadrinho, sobretudo no que tange a análise de aspectos do estilo. Segundo a autora, a leitura,
concebida como um processo de trabalho de compreensão, de interpretação do texto, de produção de sentidos, faz com que o leitor, por meio de sua finalidade de leitura, acione seus conhecimentos de mundo, de autor, de linguagem (KOCH e ELIAS, 2006). Os resultados preliminares
do artigo demonstram que o estudo do estilo é fundamental para o ensino de leitura, pois contribui de forma decisiva para a interação entre autor, texto e leitor. Portanto, de acordo com a pesquisadora, as tiras demonstram ser um gênero bastante adequado à leitura nas aulas de Língua
Portuguesa, em função da ampla circulação social e por solicitar dos leitores conhecimentos linguístico-discursivos à construção dos sentidos. E, dessa forma, a teoria bakhtiniana apresenta
grande contribuição à leitura efetiva e prazerosa dos textos que circulam em sala de aula.
Por outro lado, partindo das teorias de análise do discurso de orientação francesa, particularmente Foucault (2001, 2003, 2008), Courtine (1981, 2006, 2011) e Milanez (2011, 2013,
2015), no artigo intitulado “Intericonidade e memória discursiva: performances de Lady Gaga no
videoclipe Applause”, de autoria do pesquisador Ananias Agostinho Silva (UFRN), analisa-se os
movimentos de intericonicidade presentes em imagens capturadas na referida gênero audiovisual,
de autoria da pop-star norte-americana Lady Gaga, materializadas pelas performances do corpo da
cantora, entre outros aspectos relevantes. O autor refletiu, em particular, sobre as ressignificações
(designados como “novos efeitos de sentido”) que o corpo de Gaga constrói ou produz ao rememorar (através de vários “lampejos” da memória discursiva), no campo midiático, outros discursos, ou, segundo o pesquisador, “outros corpos, outros sujeitos, outras imagens, oriundos de
outras formações discursivas”.
Por sua vez, o artigo intitulado “O “eu” na construção dos sentidos dêiticos”, de autoria
da pesquisadora Makeli Aldrovandi (PUC-RS), tem como objetivo reiterar a ideia de Émile Benveniste (2006, 2005, 1989) de que a significação e a referência dadas aos elementos dêiticos dependem, em particular, muito da construção de um “eu” como sujeito enunciante. Para tanto, de
acordo com a autora, é necessário realizar uma análise paralela entre a gramática descritiva, a noção saussuriana de valor e as ideias de Benveniste. A partir disso, ainda de acordo com a pesquisador, aplica-se ao fim de todo o processo a teoria em um discurso comum ao dia a dia – uma
ligação telefônica - e em um texto literário – um poema. As análises resultantes, segundo a investigação proposta, confirmam a ideia de que a referência dos dêiticos se constrói a partir do “eu”.
Seguindo a linha teórica da formação de professores de língua estrangeira, através do emprego de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), o artigo intitulado “O uso do blog nas
aulas de Espanhol: experiência no Colégio Estadual André Seugling”, de autoria dos pesquisadores Nerinei Meira Carneiro Bellini (UENP-CJ) e Paulo Sérgio Aguera Alcova (Colégio Estadual
André Seugling), apresenta os resultados de uma pesquisa conduzida pelos autores no Centro de
Línguas Estrangeiras Modernas (CELEM), do Colégio Estadual André Seugling, em Cornélio
Procópio, estado do Paraná. O foco da investigação centrou-se na implementação de uma produção didático-pedagógica voltada para o ensino da língua espanhola, através do emprego do blog
como ferramenta didática. Observou-se, ao longo da pesquisa, o desempenho dos alunos através
da socialização e reconstrução do conhecimento prévio em conhecimento científico, com o objetivo de produzir a apropriação e mudanças dos significados na prática social. De acordo com os
autores, a aplicação da estratégia e ações de ensino conduziu ao desenvolvimento de variadas
atividades práticas, através das quais os alunos puderam analisar, de forma crítica, um texto sobre
a utilização pedagógica do blog. Constatou-se, então, de acordo com a investigação dos autores,
que o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), em sala de aula, gerou ações di-
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nâmicas de pesquisas e traduções diversas, leituras de diversos gêneros e suportes: artigo de opinião, histórias em quadrinhos, tiras, figuras, letras de músicas. Como um dos resultados, os estudantes produziram tiras cujas falas dos personagens traziam falsos cognatos. Dessa forma, ao fim
da investigação, verificou-se que o uso da rede social virtual, através da internet, resultou em socialização das atividades em fóruns, nos quais os alunos interagiram e trocaram opiniões.
Partindo de amplos questionamentos de pesquisa, o artigo intitulado “Património linguístico e informática: de termos técnicos estrangeiros a vocábulos comuns portugueses”, de autoria
dos pesquisadores portugueses Helena Rebelo (Universidade da Madeira) e Paulo Afonso Pão,
tem como objeto investigar o acervo comum entre o Património Linguístico lusitano e a Informática. Dessa forma, os autores do artigo propõem a análise de como a Informática tem contribuído para o enriquecimento lexical do Património Linguístico da Língua Portuguesa, indagando
as inúmeras questões que as tecnologias e as “novas” ciências, como a Informática, colocam à
Linguística, particularmente na área da Lexicologia e da Lexicografia. Os autores, para tanto,
apresentam alguns resultados preliminares de uma pesquisa, desenvolvida através de um inquérito. O objetivo principal, portanto, foi estudar a incorporação de termos técnicos do âmbito da
Informática que já se tornaram vocabulário comum da Língua Portuguesa e que deverão constar,
agora de modo obrigatório, em dicionários de Português Contemporâneo.
Por último, temos o artigo intitulado “Percepções de professores sobre o ensino de Língua Inglesa como Língua Franca em Sertanópolis”, de autoria dos pesquisadores Fábio Henrique
Rosa Senefonte (UENP-CP) e Diego Balzanello (UENP-CP). Os autores, ao longo do artigo,
consideram a representatividade que a língua inglesa (LI) ocupa em nível internacional, bem como sua posição enquanto Língua Franca (LF). Partindo desse pressuposto, o artigo traçou como
objetivo investigar as percepções de professores sobre o ensino de LI como LF, tendo em vista
também conhecer os argumentos de professores sobre tal assunto nos níveis de Ensino Fundamental e Médio do município de Sertanópolis, interior do estado do Paraná. Para a redação do
artigo, os autores utilizaram como embasamento os seguintes teóricos: Crystal (2003, 1996), Gimenez (2000), Jenkins (2000, 2007), Rajagapolan (2004), Reis (2015), Warschauer (2000), entre
outros. Utilizaram como metodologia a pesquisa qualitativa, cujos instrumentos de geração de
dados foram um questionário com perguntas abertas, bem como uma entrevista semiestruturada,
gravada em áudio. Os resultados da pesquisa demonstraram a existência de uma lacuna a respeito
do conhecimento e ensino de LF, considerando sua definição e relevância nos dias de hoje.
É com satisfação, portanto, que publicamos o volume 6, da Claraboia – Revista do Curso
de Letras e do PROFLETRAS da UENP, agradecendo aos autores, aos membros dos conselhos
editorial e científico e, sobretudo, à equipe que fez este número da revista acontecer: Fernando
Moreno da Silva, Luiz Antonio Xavier Dias, Eliana Merlin Deganutti Barros e Stanis David Lacowicz, ilustrador da capa deste nosso periódico.
CLCA-UENP, novembro de 2016.
Ricardo André Ferreira Martins
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ABUSO SEXUAL POR PARTE DO CLERO: EFEITOS
DE SENTIDO NA HOMILIA DO PAPA FRANCISCO
SEXUAL ABUSE BY CLERGY: EFFECTS OF THE SENSES IN HOMILY FROM POPE
FRANCIS
Heitor Messias Reimão de MELO 1
Resumo: Este trabalho parte de uma pesquisa analítica e está pautado em uma abordagem qualitativa, visando a investigar sequências discursivas sobre o abuso sexual, sob a luz da Análise do Discurso. Este trabalho tem como objetivo analisar uma homilia do Papa Francisco, em uma missa
realizada com algumas vítimas de abusos sexuais por parte do clero. No que diz respeito ao abuso
sexual, não há uma tolerância por parte da sociedade, e supostamente não haverá. Pensar no abuso
sexual já é muito ofensivo, ainda mais quando esse ato é sobre menores e, ainda, causado por um
clerical. Quanto mais esse assunto é exposto, seja por meio da mídia ou ainda pela própria Igreja,
surgem discursos da (i)moralidade, do pecado e da descrença dos fieis com a Igreja. Pretende-se,
como resultado da análise proposta, buscar perceber quais sentidos estão presentes na materialidade
selecionada, de que forma outros discursos ecoam na voz do Papa Francisco e como a memória
discursiva está cristalizada nas sequências discursivas. Este artigo utilizará como fundamentação
teórica, principalmente, obras de Pecheutianas.
Palavras-chave: Abuso sexual. Papa Francisco. Análise do discurso.
Abstract: This paper presents an analytical research and is guided by a qualitative approach in
order to investigate the discoursive sequency about sexual abuse in the light of Discourse Analysis.
This paper aims to analyse a homily from Pope Francis, in a mass held with some victims of sexual
abuse by clergy. Regarding the sexual abuse, there is no tolerance by society, and supposedly there
will not be. Thinking about sexual abuse already is very offensive, even more when this act is about
minors and also caused by a clerical. The more this subject matter is exposed, either by means of
media or even by the own Church, arise the discourses on (i)morality, on sin and the disbelief of the
believers with the Church. It is intended, as result of the proposed analysis, seek the understanding
of which meanings are present in the selected materiality, in which form other discourses echoe in
the voice of Pope Francis and how discoursive memory is crystalized in the discoursive sequences.
This paper will mainly use as theorical grounding the works os Pecheutianas.
Keywords: Sexual abuse. Pope Francis. Discourse analysis.

Introdução
A Análise do Discurso busca fugir do campo do cômodo, procura ir fundo nos
assuntos sociais, atuais, com a intenção de explorar temas mais polêmicos e mais controversos, para que, desse modo, todo um sentido não transpassado no momento da fala possa ir criando outros caminhos, refletindo nos sentidos cristalizados.

Mestrando pelo Programa de Pós-graduação em Letras, área de concentração em Estudos Linguísticos, pela
Universidade Estadual de Maringá (UEM). E-mail: heitorletras@gmail.com
1

CLARABOIA, Jacarezinho, v.6, p. 10-20, jul./dez., 2016. ISSN: 2357-9234.

11

O discurso religioso tem grande força e poder perante os sujeitos, grande parte
desse discurso enfatiza os aspectos do conservadorismo, ainda mais quando no mesmo
discurso estão dizeres que fogem aos padrões da religião, nesse caso, a sexualidade e o abuso sexual por parte do clero.
Dessa forma, abordar determinados assuntos na esfera religiosa, como a pedofilia,
faz com que se questione e se reflita sobre os porquês dos dizeres, ainda mais quando
quem dá vida a esse discurso é seu próprio pastor: O Papa Francisco. Sendo assim a análise
se dará a partir de uma homilia feita pelo Papa no dia 07 de julho de 20142, na casa de Santa
Marta, estando presentes algumas vítimas de abuso sexual por parte do clero.
Sendo assim, o artigo tem como principal objetivo identificar os efeitos de sentido
acerca da abordagem do tema pedofilia, que a Igreja Católica se preserva ao abordar. Para
tanto, o trabalho responde a uma pergunta de análise: O discurso religioso, mesmo que
“recaído de culpa”, mantêm seu discurso de autoridade? Possibilitando, assim, as subseções
desse artigo.
Ao iniciar com Análise do discurso e Discurso Religioso contextualizo, brevemente, a noção da Análise do Discurso (AD) enquanto uma teoria de entremeio, o Discurso Religioso,
sendo o discurso autoritário, as relações imaginárias e o sujeito em/na AD e em/no Discurso Religioso.
A seção Pecado, quem não tiver que atire a primeira pedra, se encarrega de trazer o conceito de pecado, sexualidade e nas regras impostas pela igreja, nessa seção, retomo Pêcheux
(1997), que calcado na tese de Althusser (1987), traz a noção de posições ideológicas, e
desloco o teórico Foucault (2009), enquanto filósofo, sobre a pertinência de sua teoria sobre o que seja um ritual, enquanto um ritual de ações, não discursivo.
Em Possíveis Efeitos (como uma análise discursiva está sempre em percurso, por isso o
“possíveis”), trará a homilia do Papa enquanto corpus discursivo a ser analisado e suas condi-

ções de produção imediata. Tendo em vista que para uma análise discursiva, consideram-se
as condições em que esse discurso tenha sido proferido, auxiliando para os possíveis efeitos
de sentido se (re)signifique.
Por fim, em Considerações final, apresentará os resultados coletados, dessa análise em
particular, para evidenciar se a Igreja Católica se preserva ao enunciar determinados discur-

Disponível:
<
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2014/documents/papafrancesco_20140707_omelia-vittime-abusi.html >
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sos que não integram seus discursos e se esse discurso continua ou não considerado como
um discurso autoritário.

Análise do discurso e Discurso Religioso
A Análise do Discurso (AD) da escola francesa é, de fato, um campo de entremeios
entre a Linguística, o Materialismo Histórico e a Psicanálise (Orlandi, 1996) e tem como
objeto de estudo o Discurso. Para efetuar-se a análise, é preciso ter domínio de determinados conceitos que auxiliarão nesse processo, tais como: discurso; sujeito, ideologia e interdiscurso.
Como afirma Pêcheux (1990), o discurso é muito mais que a transmissão da mensagem de um sujeito ao outro, é um efeito de sentidos existente na fala. No discurso, a fala se
torna a concretização do contexto sócio-histórico que constitui o sujeito que fala. Esse
contexto sócio-histórico fornece as condições de produção que envolvem o falante, todo o
caminho que se trilha até chegar a um dizer, atrelado a memória discursiva. Não se separa o
discurso de suas condições de produção, e de sua exterioridade da alma ao falar.
O discurso religioso costuma enfatizar os aspectos moralistas, conservadores, refletindo as imbricações ideológicas e históricas presentes na língua. Ao pensar no discurso
religioso cristão, sempre estarão presentes as oposições pecado x santidade, céu x inferno,
moral x imoral, certo x errado, criando um espaço simbólico que divide as opiniões, e delimita o que se deve fazer.
Sabe-se que linhas de crenças são tão abrangentes quanto instituições religiosas,
dessa forma, este trabalho se propõe a analisar os sentidos no discurso religioso, em especial o do Papa Francisco, Bispo de Roma, Líder da Igreja Católica Apostólica Romana, sem
excluir as influências de valores sociais, tais como o discurso jurídico e familiar. O sujeito
fiel dá voz a tal discurso, quem fala, fala representando um sujeito superior, que no caso é
Deus. Sendo Deus o dono da verdade para quem o segue, Papa Francisco é pequeno, submisso a Deus, porém, mesmo com essa pequenez, ele tem a condição de falar por Ele, por
ser o eleito de Roma. Sendo assim, a voz do Papa é a voz de Deus, como afirma Petean
(2005):
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O poder, reconhecido e, assim constituído, situa-se, na formação discursiva religiosa, no lado do plano espiritual (Deus). Os ouvintes reconhecem o enunciador (Deus) como aquele que os nomeou e para a qual devem se submeter. Dessa forma, fica garantida a contenção da polissemia,
portanto, a não-reversibilidade na formação discursiva religiosa.

Da mesma forma que existe um Deus, que é um sujeito superior, Francisco se apresenta como um sujeito submisso, sendo também o sujeito fiel aos dizeres e condições da
instituição Igreja. Falar em sujeito fiel remete ao próprio termo “fiel”, nome este dado aos
seguidores da Igreja.
Só existe essa multidão de sujeitos possíveis porque existe um Outro Sujeito único absoluto. O autor passa então, a distinguir o Sujeito dos sujeitos vulgares: Deus é o Sujeito e os homens são os seus interlocutoresinterpelados, os seus espelhos, os seus reflexos (ORLANDI, 1987, p.
241).

Descontrói-se a bela frase citada pela Igreja: “fomos criados à imagem e semelhança
de Deus”, ora, os sujeitos não são a imagem de Deus, são reflexos, são consequências do
discurso marcado pela imposição da instituição.
O discurso autoritário une-se ao sujeito superior, dessa forma Orlandi (1987) traz a
ideia de que Deus (sujeito Papa) é quem salva e condena, julga e perdoa, fazendo com que
esses sujeitos tenham o medo e a restrição, em que o respeito e o temor são internalizados
pela religião, que faz um papel duplo, pois o mesmo Deus que salva também, dessa forma,
condena, parafraseando Nietzsche (2005, p. 28), em Humano, demasiado Humano, o homem
criou Deus ao seu reflexo.
Sabe-se que existe o discurso marcado pelo pecado, no qual Deus impõe suas regras
(tais como os mandamentos), sendo que quem não as segue, pagará na “vida eterna”. Essa
mudança dos planos da benevolência e da misericórdia, ao campo do julgamento e da acusação, traz à tona as palavras de Nietzsche, provando que os sujeitos criam um Deus de
acordo com suas próprias atitudes, ou seja, se o sujeito é pecador, logo Deus será quem o
condena.
A existência do já-dito, em que Deus é quem comanda o mundo, ocorre também o “discurso autoritário, no qual o ouvinte e o locutor são capturados pela palavra a
ponto de a reversibilidade ser estancada (Orlandi apud Petean, 2005)”. Assim, o discurso
ocorre de cima para baixo, Deus falando no posto de superioridade, e o sujeito no campo
simbólico de “não ser nada”, fiel aos seus comandos. O sujeito no campo do acontecimen-
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to simbólico, sendo as relações imaginárias, se cria em uma condição fundamental para que
ele seja considerado como tal, pois “se não sofrer os efeitos do simbólico, ou seja, se ele
não se submeter à língua e à história, ele não se constitui, ele não fala, ele não produz sentidos.” (Orlandi, 2001, p. 49).
Portanto, compreende-se o sujeito pelo discurso que o constitui, considerando de
onde ele emerge. Não se pode enxergá-lo como fonte de sentido e origem, sendo, pois,
constituído em um espaço de resistências e dependente da enunciação para se revestir de
efeitos de sentido.
O sujeito, por fim, constitui-se no e pelo discurso, não é uma entidade substantiva,
referencial, é determinado pela história e pela ideologia no processo de formação do discurso. Também não é a origem nem o autor do seu discurso. Ele é constituído na relação
da língua com a história, e é assim que ele faz sentido.

Pecado, quem não tiver que atire a primeira pedra
O Pecado sempre foi um termo usado dentro de um contexto religioso, e refere-se
a qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial, qualquer desconsideração deliberada das leis reveladas. Pecado é, assim, uma das palavras mais marcadas pelo discurso religioso. A Análise do Discurso (AD) busca o sentido das palavras como um todo, sendo que
o pecado traz à tona a perversão ao mundo, desde Gênese em que Adão e Eva desobedecem às ordens de Deus, e comem o fruto proibido.
Na passagem, percebe-se que desde o início da crença católica o pecado foi associado ao paraíso, ao castigo, à culpa, à sexualidade. E a sociedade traz conceitos de que o
“proibido é mais gosto”, sendo assim, entende-se que, pecar é bom, desobedecer é prazeroso, entretanto, para a Igreja não é bom desobedecer, e muito menos pecar, por isso a
tentativa de calar o sujeito, de reprimir seus desejos, A origem do sexo marca a queda do
ser humano em igualdade de Deus, uma vez que Deus não é constituído pelo pecado, em
que o mesmo permanece intacto. No entanto, a Igreja aborda o sexo como questão de procriação, mas para que haja procriação é necessário um homem e uma mulher, dispostos a
viver o sacramento do matrimônio, e somente após o trocar de alianças, o ato sexual é “liberado”.
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Dessa forma, enquanto o corpo dizia ser uma festa, a Igreja dizia ser uma culpa,
uma culpa que até seus próprios falantes, seus próprios representantes se envolveram,
caindo em tentação.
Nesse contexto, enquanto a Igreja depositava suas preocupações no sexo antes do
casamento, o uso de métodos contraceptivos, a homossexualidade, deixava de ver os escândalos que aconteciam dentro da instituição e envolviam o nome da Igreja de Pedro.
O abuso sexual, o que de fato não se é aceito pela sociedade, sempre esteve presente em meio às violações contra o corpo. Se o abuso sexual, nesse caso a pedofilia, nunca
teve um consentimento pelo meio social, onde um homem abusaria de uma menina ou
uma mulher abusaria de um menino, tão pouco haveria consentimento sendo uma criança,
de ambos os sexos, abusada por um padre.
Entende-se que o padre, interpelado pela sua instituição pertencente, sendo que a
mesma instituição exige algumas renúncias, como no caso do sacerdote a castidade, não
deve fugir dessa regra, ou seja, devem sempre manter em ordem com as condições para ser
ordenado, sendo assim, o clero precisa viver em integridade e obediência perante a posição
de chefe da Igreja, voz de Deus, pois se acredita que “segundo as posições sustentadas por
aqueles que as empregam, o que quer dizer que elas adquirem seu sentido em referência a
essas posições, isto é, em referência às posições ideológicas...” (Pêcheux, 1997, p 160), sejam exemplos aos fiéis católicos. Afinal, o sujeito Padre tem a função de indicar o caminho
“certo”, não o contrário.
Sendo assim, essa análise será feita a partir de uma homilia do Papa Francisco. Em
uma missa, depois de feitas todas as leituras bíblicas, o ministro ordenado faz a homilia, ou
sermão, em que nesse momento de reflexão ele fala “as palavras mais bonitas, palavras que
acolhem e tragam algum sentimento de paz”, persuadindo o sujeito fiel, que muitas vezes
procura o sacramento da reconciliação, do perdão em uma missa, porém, a homilia como
um momento de reflexão algumas vezes traz o conceito do ser humano como um ser pequeno, a homilia tem como objetivo atingir de alguma forma o fiel, sendo a missa um ritual, no qual, pautando no filosofo Foucault3, apropriamo-nos a noção de ritual enquanto
ações, sendo que o mesmo ritual deva seguirá uma ordem, Foucault diz:
O ritual define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam,
bem como define os gestos, os comportamentos, as circunstâncias, e toRetomo aos estudos de Michael Foucault enquanto um filósofo, não enquanto um teórico do Discurso, uma
vez que suas noções de Análise do Discurso divergem com a teoria adota para o trabalho.
3
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do o conjunto de signos que devem acompanhar o discurso; fixa, enfim,
a eficácia suposta ou imposta das palavras (2009, p. 39).

Sobre o conceito de Foucault (2009), percebe-se que existe toda uma preparação
perante o discurso, que nesse caso é a figura da homilia, todos os gestos, todo conjunto dos
signos devem estar em sintonia, ainda mais que esse ritual é programado, sendo assim, a
homilia também é programa, pensada, estudada, analisada antes mesmo de ser falada, sendo que “a própria fala é ritualizada, é dada de antemão” (Orlandi, 2010, p. 247).
Possíveis Efeitos
No dia 5 de fevereiro de 2014, a ONU4 exige que Vaticano denuncie os pedófilos à
polícia e ainda comunica dizendo que o Vaticano rompeu com os direitos das crianças, sendo que Bento XVI, São João Paulo II, evitaram tocar no assunto, colocando a instituição à
frente de um ser humano. Curiosamente, no dia 07 de junho do mesmo ano, o Papa Francisco se reunia com algumas vítimas de abusos sexuais por parte do clero, na capela da Casa de Santa Marta. Sabe-se que para abordar delicado assunto, essa ação contém significados encobertos, sendo assim, o corpus deste trabalho será a homilia proferida pelo Papa
nessa ocasião, a seguir:
SD1: Papa Francisco: A imagem de Pedro, cujo olhar, vendo Jesus sair desta sessão de duro interrogatório [no Sinédrio], se cruza com Jesus e chora, vem-me hoje ao coração ao cruzar o vosso olhar,
o olhar de tantos homens e mulheres, meninos e meninas; sinto o olhar de Jesus e peço a graça do seu
chorar. A graça de a Igreja chorar e fazer reparação pelos seus filhos e filhas que traíram a sua missão, que abusaram de pessoas inocentes com os seus desvarios. E hoje sinto-me agradecido a vós por
terdes vindo aqui.

Na SD1, Papa Francisco inicia a homilia fazendo com que os fiéis presentes e as vítimas de abusos que se encontram no ritual se lembrem de todo um contexto bíblico, sendo que Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica, chora ao encontrar Jesus. Nessa SD, o
Papa rompe com as formas de ilusão, assim como afirma Orlandi (1987), entende-se que as
ilusões acorrem em duas direções, sendo uma de cima para baixo, onde Deus é o poder, o
soberano, o sujeito Deus falando com os fiéis seus ensinamentos, e de baixo para cima,
onde o homem precisa alcançar Deus, dessa forma existem as condições da oração, do
jejum. Essa ideia se quebra no momento em que Deus ou Igreja vem chorar junto aos seus
Disponível: < http://oglobo.globo.com/mundo/onu-exige-que-vaticano-denuncie-os-pedofilos-policia11506908> Acesso dia: 18 de junho de 2016.
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filhos atingidos pelo abuso, quebra-se a ideia de que Deus é soberano e coloca-se em igualdade, uma vez que quem pede perdão são os pecadores, não Deus. A sua presença em
meio a dor, a ruptura dos princípios da castidade, traz a ideia de que Deus e fiéis estão no
mesmo campo, não existindo divisão entre o temporal (Plano divino) e o humano (Plano
terrestre).
Ao abordar os “seus filhos que traíram sua missão”, Papa mais uma vez mostra que
diante de toda preparação, todas as condições impostas, o ser homem não consegue se
separar da sexualidade, tão pouco evitar aquilo que o gerou. A negação do seu lado carnal
não sobressai o lado espiritual, refletindo em toda repressão sexual existente em um sujeito,
ainda mais que a ideia do proibido, do pecado, faz com que o errar seja prazeroso mesmo
que essa queda tenha consequência. “A queda, o distanciar-se para sempre de Deus, é o
sentimento de um rebaixamento real (Chaui, 1987, p. 86)”, o fato de se separar de Deus
traz a concepção de não possuir condições divinas, solidificando as concepções do certo x
errado.
SD2: Papa Francisco: Há tempos que sinto no coração um profundo pesar, vendo um sofrimento

escondido durante tanto tempo, dissimulado numa cumplicidade que não encontra explicação, até que
alguém se deu conta de que Jesus olhava e depois outra pessoa notou o mesmo e mais outra se apercebeu disso mesmo... E animaram-se a sustentar este olhar. E aqueles poucos que começaram a chorar,
contagiaram a nossa consciência fazendo-a chorar por este crime e pecado grave.

Papa Francisco, que se tornou Papa após um acontecimento inédito na história da
Igreja Católica, a renúncia do Papa Bento XVI, assume o posto do chefe da Igreja no momento em que a mesma sofria diversos questionamentos doutrinais, tais como no caso o
abuso sexual. Orlandi (1987) defende que a contradição entre as oposições, falas, é o que
caracteriza a religião a uma doutrina utópica, ou seja, a uma doutrina que não existe, que
não se é respeitada, ora, se o Padre prega castidade, logo o mesmo deveria ser adepto de
tal.
Na SD2, Francisco fala que há tempos sentia o coração em sofrimento perante essa
situação, no decorrer do seu discurso diz que um sujeito se deu conta de que Jesus chorava,
entrando nesse campo o simbólico, imaginando que Jesus sofreria por causa dos abusos em
nome dele, já que ser Padre é ser a presença de Deus em sua comunidade, e persistiu na
fala de que muitos viram, em que esses muitos não deixaram de manter a atenção fixa nos
acontecimentos que contrariam os dizeres da instituição. Papa diz em metáforas o que
ocorreu em fevereiro de 2014, após a ONU (Organização das Nações Unidas) exigir que a
Igreja de Pedro resolvesse os casos, e entregasse os causadores dos atos à justiça, dessa
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forma a Igreja iria perder o controle dos seus julgamentos, entregando ao jurídico as ocorrências não solucionadas pela Igreja Católica.
Finalizando essa fala, ele diz: “contagiaram a nossa consciência fazendo-a chorar
por este crime e pecado grave”, o Papa se refere na primeira pessoa do plural, subentendese que ela fala pela Igreja, pela instituição, pelo Vaticano, afinal, a sede do Papa situa-se nos
limites do Vaticano, País Papal. Entretanto, se antes ele já sentia o coração em profundo
pesar, ele desconcerta a imagem que ele passa de si mesmo de sensibilizado sobre a causa,
ao dizer que foram “as pessoas” que os contagiaram, dessa forma ele entra em contradição,
sendo que:
Gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma língua, o intrincamento
entre um léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, por meio de
exemplos precisos, que, analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e
destacar-se um conjunto de regras, próprias da prática discursiva. (FOUCAULT, 2009, p. 54-55)

SD3: Papa Francisco: Sinto no meu coração angústia e pesar pelo facto de alguns padres e bispos

terem violado a inocência de menores – e a sua própria vocação sacerdotal –, abusando deles sexualmente. Trata-se de algo mais que actos ignóbeis; é uma espécie de culto sacrílego, porque estes meninos
e meninas tinham sido confiados ao carisma sacerdotal para os conduzir a Deus e eles sacrificaramnos ao ídolo da sua concupiscência. Profanaram a própria imagem de Deus, pois foi à imagem d’Ele
que fomos criados. A infância – todos nós o sabemos – é um tesouro. O coração jovem, tão aberto e
cheio de confiança, contempla os mistérios do amor de Deus e mostra-se disponível de uma forma única para ser alimentado na fé.

O fato do abuso infantil por parte do clero causa angústia não somente ao Papa
Francisco, o abuso sexual nunca foi aceito pela sociedade e, possivelmente, nunca será,
visto o modelo social do qual compartilhamos. Na SD3, o Papa se mostra humano e com
compaixão, expõe preocupação com os menores violados sexualmente, diz da inocência e
da importância da criança para com a Igreja, a própria bíblia traz: “Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais” (Mt 19:14). Matheus traz em seus escritos o conceito de que as
crianças alcançaram o reino dos céus, sendo elas de coração puro, e ainda escreve “não as
impeçais”, logo quem estiver tomando essa inocência, essa pureza de uma criança estará
cometendo um pecado.
Porém, em seu trecho, essa ideia da preocupação com a criança fica em segundo
plano ao dizer sobre a preocupação com a violação vocacional, sendo que é a própria Igreja
que reprime o desejo sexual, proibindo, por motivos vagos, os padres de se casarem ou
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manterem relações (amorosas/sexuais) com quem quer que seja, propiciando, o fato de
possibilitar a manifestação dessa repressão de forma controversa com o que prega, não se
torna regra, afinal, nem todo clero é pedófilo, mesmo sabendo que todo clero deva viver
em castidade, tão pouco um casamento ou uma vida sexual ativa possa superar a questão da
perversão em ser um abusador de menores. Muito embora a repressão seja, muitas vezes,
um terreno fértil para que esses abusos acabem acontecendo.
Ao que se refere sobre ser um sacerdote o precursor do abuso, certamente ele irá
passar por intervenções psicológicas, entrando em questão a perversão do sujeito, o julgamento sempre será de doente, louco, aquele que foge da regra do que é ser um sacerdote
“normal”, “respeitável”. Fugindo dessa regra de que um padre ocupa uma posição de santidade, o Papa precisa pedir perdão pelos erros que ele não cometeu, porém esses erros são
cometidos como um todo, pois o clero faz parte de uma só Igreja, então a culpa de um
padre mancha a imagem de todos, inclusive porque se deva reconhecer o desejo carnal e a
imperfeição do ser humano, refletindo no “nada” que os fiéis são perante Deus, afinal “o
pecado, além de espalhar-se pelo corpo do penitente, também envolve o mundo no qual ele
se vive” (Chaui, 1987, p 103).
Considerações finais
Antes quem julgava e perdoava os pecados, hoje se encontra no mesmo campo de
pecador, em que o sacrilégio quebra as normas impostas de como agir e de como ser, impostas pela Igreja Católica Romana para os seus sacerdotes.
O discurso é a consequência dos fatos ocorridos no dizer, é uma teia que liga ideologia e condições sociais, os quais fazem que as vozes coexistam, refletindo no discurso,
significando na homilia. O discurso religioso impõe sentidos e práticas aos sujeitos, impondo como verdade em seus dizeres e que deve ser seguida. Tal discurso não se limita em
instituições, ele está marcado e presente em vários dizeres, independente de suas condições
de produção.
O discurso religioso traz o conceito de paraíso, mostrando o lado bom das pessoas,
porém ao mesmo tempo ele mostra o lado ruim, o inferno. Do mesmo lado que ela perdoa
nossos pecados, ela acusa-os, assim como ela deixa os fiéis livres (livre arbítrio) e também
impõe regras (mandamentos da lei de Deus).
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A homilia e assumir a culpa pelo outro, traz sentidos de que ao se rebaixar do campo da superioridade, do saber tudo, faz com que os sujeitos se tornem influenciados, ou
seja, o discurso religioso apresenta, também, como efeito, a submissão do sujeito religioso a
um poder superior: “o ser divino”. Os ouvintes reconhecem um enunciador determinado e
entendem que a ele devem se submeter, mantendo-se seu discurso autoritário e, assim como Pêcheux (1997) afirma, um discurso logicamente estável.
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A REPRESENTAÇÃO DA LÍNGUA INGLESA,
ESPANHOLA E FRANCESA NA CONSTRUÇÃO DE
IDENTIDADE DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEPB.
THE REPRESENTATION OF ENGLISH, SPANISH AND FRENCH LANGUAGES
IN THE IDENTITY CONSTRUCTION OF TEACHER TRAINNING
FROM THE FEDERAL UNIVERSITY OF CAMPINA GRANDE-PB.

Melina Ribeiro RODRIGUES 1
Resumo: Aprender uma língua não se resume apenas ao conhecimento linguístico, é preciso
considerar que o processo de ensino/aprendizagem de uma língua envolve uma série de construções de sentidos através de movimentos de identificações, conflitos e transformações, pelos quais
o sujeito se ressignifica e produz novos conhecimentos. Pretendemos neste artigo analisar o processo de construção de identidades de professores em formação do curso de Letras em Línguas
Estrangeiras a partir das representações de línguas desses professores. Para isso, analisamos recortes discursivos de questionários aplicados com professores de variados períodos do curso de
Letras em Inglês, Espanhol e Francês da Universidade Federal de Campina Grande-PB. Essa
pesquisa fundamentou-se nas teorias da Análise do Discurso no que dizem respeito à: identidade,
sujeito e discurso no contexto da pós-modernidade (ECKERT-HOFF, 2008; HALL E WOODWARD, 2005; SCHERER, et al., 2003; SIGNORINI, 1998) as representações sobre língua
estrangeira (GRIGOLLETO, 2003; SILVA, 2000; VERGUEIRO, 2009); e sua relação com a
língua materna (CORACINI, 2003); Os resultados mostram que as representações de línguas são
marcadas pelas relações de poder do mundo capitalista e globalizado gerando efeitos de sentido
que influenciam na identidade dos professores.
Palavras-chave: Identidade. Representações. Professores. Língua Estrangeira. Língua Materna.
Abstract: Learning a language is not just the linguistic knowledge, it‟s necessary to consider that
the language teaching and learning process involves many meaning constructions through identifications movements, conflicts and transformations whereby the subject reframe itself and produce new knowledge. We intend in this article to analyze the identity construction process of
training teachers that are graduating the Modern Languages Course, according to these teachers‟
representations of language. For this, we will analyze discursive sections about a questionnaire
applied to teachers that are doing a degree in English, Spanish and French course from the Federal University of Campina Grande-PB. This research was based on the theories of discourse
analysis to address issues such as: identity, subject and discourse; modernity and post – modernity
(ECKERT-HOFF, 2008; HALL and WOODWARD, 2005; SCHERER, et al., 2003; SIGNORINI, 1998); the foreign language representation (GRIGOLLETO, 2003; SILVA, 2000;
VERGUEIRO, 2009); and its relation with the maternal language (CORACINI, 2003). The re-

Possui graduação em Letras-Inglês pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Mestranda em Linguagem e
Ensino pelo Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). E-mail: melina_rribeiro@hotmail.com
1

CLARABOIA, Jacarezinho, v.6, p. 21-37, jul./dez., 2016. ISSN: 2357-9234.

22

sults showed that the languages representations are marked by the power relations of the globalized and capitalist world that produce meanings that influence teachers‟ identity.
Keywords: Identity. Representations. Teachers. Foreign Language. Maternal Language.
Introdução
Diante da crise de identidade vivida na contemporaneidade surgem vários questionamentos sobre o sujeito e suas identidades. Essas novas discussões são trazidas com a crítica desconstrutiva, que coloca sob rasura os conceitos do sujeito moderno, visto outrora, como unificado e
centrado. Na verdade, não se trata se substituir os conceitos antigos por conceitos novos. O sujeito pós-moderno remete um sujeito de várias a identidades, descentrado e fragmentado, em
constante processo de construção e transformação. Assim, a identidade será sempre um ponto de
identificação, que se encontra em constante construção e transformação. Conforme afirma Hall;
Woodward (2005, p.106): “A identificação é, pois, um processo de articulação, uma suturação,
uma sobredeterminação, e não uma subsunção”. Nesse sentido, a identificação nunca será um
processo pronto e acabado, mas sim um processo heterogêneo, relacionado à ideia de fusão, que
de acordo com Hall; Woodward (2005, p.106, grifo do autor) seria “a fusão total entre o „mesmo‟
e o „outro‟.”.
A identidade é, também, construída através do discurso, que por sua vez, é carregado de
aspectos sociais e culturais. Assim, cada discurso tem seu peso na sociedade e repercute-se em
diferentes contextos históricos com suas relações de poder, que geram inclusão, mas, sobretudo,
exclusão. (FOUCAULT, 1969). A partir daí, surge a diferença que, uma vez construída no interior das relações de poder, é preponderante na construção de identidade. Deste modo, a identidade
e diferença estão intrinsecamente ligadas, ou seja, as identidades só são constituídas porque se
diferenciam umas das outras, e porque uma nega a outra (HALL; WOODWARD, 2005).
Essa dualidade, face ao conflito entre heterogeneidade e homogeneidade na formação dos
sujeitos, se estende a realidade do professor e do ensino/ aprendizagem de línguas. Assim, diante
a globalização, estes sujeitos estão inseridos em um contexto caracterizado pela diversidade de
representações de línguas que influenciam nas representações desses professores e, consequentemente, na construção de suas identidades. Portanto, a formação da subjetividade dos sujeitos
diante tal realidade acontece a partir de uma relação dialética entre o psiquismo e o social. Dito de
outro modo, a consciência individual está totalmente relacionada ao ideológico e ao social, uma
vez que as ideologias são criações do homem em sociedade necessariamente organizada (BAKH-
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TIN, 1929-2006). Tal fato esclarece o constante impasse de se definir algo por completo, resultando sempre em identidades fragmentadas e teorias inacabadas (HALL; WOODWARD, 2005).
Dessa forma, a formação de identidades acontece através de momentos de significação
produzidos por uma diversidade de representações que são transmitidas através do discurso. A
partir desse contexto heterogêneo, a identidade do sujeito enquanto professor de línguas é abordada por Coracini (2003, p.153) ao afirmar que:
A questão é compreender que a inscrição do sujeito numa língua estrangeira será portadora de novas vozes, novos confrontos, novos questionamentos, alterando, inevitavelmente, a constituição da subjetividade, modificando o sujeito,
trazendo-lhe novas identificações, sem que, evidentemente, ocorra o apagamento da discursividade da língua materna que o constitui. (CORACINI, 2003,
p.153).

Com base nessas discussões sobre identidade, diferença e representação de língua a luz
dos estudos de Hall; Woodward (2005) e Coracini (2003), o presente artigo tem como objetivo
geral analisar o processo de construção de identidades de professores em formação do curso de
Letras em Inglês, Espanhol e Francês, a partir de suas representações de línguas. No que se referem aos objetivos específicos, estes buscarão: 1) identificar as motivações que levam os sujeitos a
escolher a língua que estudam no curso de Letras; 2) avaliar como os professores definem as
fronteiras identitárias entre a língua materna e a língua estrangeira; e 3) verificar se os movimentos de identificação durante o processo de ensino/aprendizagem das referidas línguas geram conflitos diferenciados entre esses professores.
As línguas inglesa, espanhola e Francesa foram escolhidas em função de uma maior representatividade no Ocidente, principalmente nas Universidades brasileiras. No caso especial da
Universidade Federal de Campina Grande, o curso de Letras em línguas estrangeiras oferece como habilitação inglês, espanhol e francês, motivo que justifica a escolha dessas línguas para elaboração deste trabalho. Por fim, as representações das línguas inglesa, espanhola e francesa são bem
complexas apresentando diferenças e similaridades, além de carregarem um discurso permeado
de diferentes relações de poderes. Portanto, para alcançar os objetivos deste artigo foram aplicados questionários com doze professores dos cursos de letras em inglês, espanhol e francês, sendo
quatro professores de cada língua. A utilização do questionário como instrumento de coleta de
dados foi plausível, tendo em vista o interesse em obter informações sobre as representações de
línguas estrangeiras por parte dos sujeitos da pesquisa, como também para avaliar a relação entre
essas representações de línguas. A partir de tais representações serão analisadas as diferenças sócio-históricas e culturais da língua Inglesa, Espanhola e Francesa; as influências dessas representações na identidade dos professores; porque essas representações são tão significativas ao ponto
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de motivar esses professores a aprendê-las; e a aprendizagem de uma língua estrangeira como
fator de exclusão e inclusão. Ainda, a partir da materialidade discursiva presente nos questionários, será possível entrever os discursos que perpassam as representações de língua dos referidos
sujeitos da pesquisa.

Revisão teórica
Nesta seção serão discutidas questões relacionadas à Língua Materna e Língua Estrangeira e suas
funções na construção de identidade do sujeito a luz de Coracini (2007); Celada (2007); Pêcheux; Fuchs
(1975/2010); Scherer et al., (2003); o conceito de representação com base nos estudos de Silva (2000);
Vergueiro (2009); e a Mídia como um lugar de memória discursiva de acordo com Coracini (2003); Grigoletto (2011); Signorini (1998).

Língua Materna e Língua Estrangeira
A saber, a base teórica utilizada nessa seção sobre LE se justifica, pois, no Brasil, e, sobretudo, na Paraíba, o inglês é considerado uma língua estrangeira. A relação entre língua materna e
língua estrangeira sempre foi uma questão polêmica no ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras. Algumas considerações são importantes no que diz respeito às definições sobre LM e LE.
De maneira geral, a língua materna está vinculada ao primeiro contato do ser humano com a língua, através desse contato que o sujeito se constitui. Desse modo, a língua materna interpela o
sujeito a se assumir enquanto tal para interagir com o mundo. O adjetivo materno, por sua vez,
remete a língua falada no espaço familiar que representa conforto, proteção e origem. Leite
(1995, p. 65, citado por CELADA, 2007, p.357) traz a seguinte explicação:
É costume identificar a “língua materna” com a primeira língua, e nisto a língua
falada pela mãe, fazendo aí a suposição de poder haver uma outra, a estrangeira,
segunda; e também com a língua nacional, implicando desta forma uma identificação do falante através da língua que sustenta a unificação subentendida no
conceito de nação. Se adotamos estas definições podemos inferir que o qualificativo “materna” presente na expressão se refere quer ao primeiro Outro significativo para a criança, quer à nação-mãe à qual todo e qualquer falante deve sua
filiação (LEITE, 1995, p. 65 CITADO POR CELADA, 2007, P.357).

No que se refere à língua estrangeira, esta, assim como a língua materna, também exerce
uma função formadora na construção de identidade do sujeito. A aprendizagem de uma língua
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estrangeira, doravante LE, por mais que seja apenas baseada na exposição gramatical ou de forma
utilitarista, irá produzir a ressignificação do sujeito. De acordo com Coracini (2007, p. 152):
A língua chamada estrangeira tem uma função formadora, atuando diretamente
na imagem de nós mesmos e dos outros, na constituição identitária do sujeito
do inconsciente. Ainda que seja aprendida com um fim meramente utilitarista,
ela traz sempre consigo conseqüências profundas e indeléveis para a constituição do sujeito: serão sempre outras vozes, outras culturas, outra maneira de organizar o pensamento outro modo de ver o mundo e o outro, vozes que se cruzam e se entrelaçam no inconsciente do sujeito, provocando reconfigurações
identitárias, rearranjos subjetivos, novos saberes – não tão novos para serem
originais nem tão velhos que não possam ser criativos. (CORACINI, 2007, P.
152).

Portanto, a partir dessas discussões compreende-se que as representações de língua materna e de língua estrangeira são construções sociais permeadas de ideologia e subjetividade. Coracini (2003, p.145-146) aborda problemática do uso dos termos: língua materna e língua estrangeira. No caso da língua materna, aponta-se a dificuldade de se empregar tal definição para falantes bilíngues, e na língua estrangeira a problemática do termo remeter a uma discriminação nas
línguas e ao sentimento de não pertencimento. O termo língua estrangeira, por carregar toda essa
conotação, chega inclusive a ser ignorado, como no caso de países europeus onde a língua que
seria “estrangeira” recebe a denominação de segunda língua, e a língua materna é denominada
primeira língua, de tal forma que não existe uma concepção de língua oficial, e as duas línguas
faladas possuem a mesma representação para os falantes.
É importante ressaltar ainda, que essas representações de língua exercem grande influência nos processos de subjetivação do sujeito. Assim, a construção da identidade decorre da uma
variedade de formações discursivas, ou seja, de um conjunto de regularidades que de acordo com
Pêcheux; Fuchs (1975/2010, p.164) “determinam o que pode e deve ser dito”. Sobre a questão da
construção de identidade, Scherer et al., (2003) compara esse processo à navegação no hipertexto,
em que cada definição leva a uma série de outras definições sucessivamente. Nesse sentido, o
sujeito ocupa diferentes identidades de acordo com diferentes contextos o qual se insere, mas
também, durante esses deslocamentos, de posições ocupadas pelo sujeito, acontecem movimentos de tensão que podem gerar rupturas. Isso justifica o quanto o sujeito é heterogêneo e descentrado, assim como, o quanto a identidade do sujeito reflete os discursos que lhe perpassam.
No caso específico do contexto desta pesquisa, embora se trabalhe com os termos língua
materna e língua estrangeira, acredita-se que a expressão convencionalmente usada como “língua
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estrangeira” é uma ilusão, tendo em vista, que, a partir do momento em que o sujeito se inscreve
em uma língua, esse sujeito é falado por essa língua, e esta, se torna língua do sujeito.
O conceito de representação
A questão da representação, vista como um sistema de significações, remete a uma construção social e ideológica. Nas palavras de Silva (2000, p.90): “O conceito de representação tem
uma longa história o que confere uma multiplicidade de significados”. Contudo, as representações estão permeadas de aspectos culturais e históricos, ou seja, são produzidas socialmente. Assim, é justamente através dos significados produzidos pelas representações que os sujeitos se posicionam como tal. Quanto às representações de língua, estas são explicadas por Vergueiro (2009
p. 29-30, grifo do autor):
Embora muito ligada às tradições ideológicas e culturais dos países implicados
(país onde se fala a LE e país onde acontece a aquisição/aprendizagem da LE),
essas representações são subjetivas. Nesse sentido, cada sociedade situa intuitivamente a língua como estrangeira conforme certos critérios: utilidade, facilidade, prestígio, simpatia ou antipatia, que constituem as representações da coletividade (portanto sociais) sobre essa língua. (VERGUEIRO, 2009, p.29-30, grifo
do autor).

A representação, dessa forma, além de subjetiva, é também uma construção social. Tanto
é verdade, que os sentidos produzidos pelas representações variam de uma cultura para outra, o
que significa que as representações só tem sentido quando situadas em um contexto social. Ademais, as representações nunca serão estáticas e homogêneas, um exemplo disso é a Língua Inglesa,
ora representada como língua estrangeira, ora como segunda língua em diferentes países do mundo.

A mídia como um lugar de memória discursiva
A língua é marcada pela história e pela cultura. Estas marcas se estabelecem e permanecem
devido às memórias discursivas, que segundo Grigoletto (2011, p.298):
A Análise do Discurso que se funda na perspectiva de Pêcheux (1975/1988;
1988/1990; 1999 e outros) postula a existência de uma memória discursiva que
intervém de modo constitutivo nos sentidos; é na relação com sua memória
discursiva que os sentidos de um discurso se produzem, na relação entre a língua em sua materialidade e a história com suas contradições. (GRIGOLETTO,
2011, p. 298).
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Assim, considerando a heterogeneidade da linguagem, é importante entender que a memória discursiva tanto pode ser regulada por meio de um funcionamento parafrástico, como
também pode ser desregulada por meio de novos enunciados. Estes trazem novos sentidos rompendo assim com a memória regularizada remetida por um acontecimento anterior como conclui
PÊCHEUX (1999, p.56, apud Grigoletto 2011, p.299): “A memória não pode ser concebida,
então, como uma esfera plena e homogênea, mas sim, como um espaço móvel de divisões e deslocamentos”.
Com base nessa explicitação pode-se entender a mídia como um lugar de memória discursiva conforme afirma Grigoletto (2011, p.304-305):
Ademais, pode-se pensar que a mídia funciona como lugar de memória na contemporaneidade porque sobre essa instituição também recai o imperativo de reavivar a memória dos indivíduos na sociedade. A mídia repisa notícias sobre
acontecimentos (dados, fatos, circunstancias relacionadas ao fato), reitera opiniões e posições, relembra acontecimentos passados, mas também decide o que
será provavelmente relegado ao esquecimento coletivo, quando deixa de fazer
referência a acontecimentos passados. (GRIGOLETTO, 2011, p.304-305)

É notória como a mídia representa para a sociedade a garantia de legitimação na
veiculação de informações. No que se refere à representação da língua Inglesa, por exemplo, observa-se como a mídia brasileira postula a memória discursiva desta língua, quando trabalha a
reiteração do enunciado que aprender Inglês não é mais uma opção, mas sim, uma necessidade
em nosso país.
A partir daí, é preciso entender que as línguas são complexas, pois, são caracterizadas não
apenas por aspectos lexicais, mas também, por aspectos sócio-históricos e culturais. Porém, estes
últimos aspectos são muitas vezes esquecidos pelos canais midiáticos, que propagam a importância de uma língua estrangeira dentro de uma concepção meramente simplista e mercadológica, em
que a língua é vista como um código. No entanto, a inscrição do sujeito em uma língua estrangeira consiste no que Coracini (2003, p.153) chama de ressignificar-se nas condições de produção
dessa língua, e ser falado por ela.
Dessa forma, ao levar em consideração que a aprendizagem de uma língua, faz com que o
sujeito reflita sobre a língua materna; e que a aprendizagem de uma língua gera vários deslocamentos no sujeito, ora de estranhamento ora de identificação, é possível concluir que esse movimento de diferença gerado pelo conflito entre línguas é preponderante na construção da identidade dos professores de línguas. Assim, a partir do momento que o sujeito é falado por uma língua, esta, deixa de ser estranha e passa a ser também a língua desse sujeito. Essa discussão é coloCLARABOIA, Jacarezinho, v.6, p. 21-37, jul./dez., 2016. ISSN: 2357-9234.
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cada por Scherer et al. (2003, p.28) de acordo com a história de vida de três brasileiras, duas delas
professoras, e suas experiências com línguas estrangeiras:
Essa identidade buscada coloca-se como questão epistemológica e deontológica: o sentido de ser uma professora de uma /várias língua(s) quer se trate do inglês, do francês, do espanhol ou do português e, consequentemente, o sentido
de ensinar uma língua-cultura dita/chamada estrangeira/viva – o sentido de ensinar a língua do outro e ao mesmo tempo a sua, o sentido da linguagem.
(SCHERER et al., 2003, p.28).

Essas questões levam a conclusão, de que não é possível identificar a identidade do sujeito, sobretudo dos professores de línguas como um resultado final, mas sim, entender que o processo de construção de identidade do sujeito se faz no movimento entre heterogeneidade e homogeneidade através de pontos de significação como explica Signorini (1998, p.206):
Identificamo-nos com certas idéias, com certos assuntos, com certas afirmações
porque temos a sensação de que elas „batem‟ com algo que temos em nós. Ora,
este algo é o que chamamos de interdiscurso, o saber discursivo, a memória dos
sentidos que foram-se construindo em nossa relação com a linguagem. Assim
nos filiamos a redes de sentido, nos identificamos com processos de significação e nos construímos como posições de sujeitos relativas às formações discursivas, em face das quais os sentidos fazem sentido. (SIGNORINI, 1988, p.206).

O professor de línguas, portanto, não deixa de fazer parte desse processo incontrolável de
produção de sentidos proveniente da relação entre sujeito e linguagem. Logo, a identidade do
professor de línguas é construída pela ambivalência, que gera o sentimento de pertencimento e
não pertencimento, estranheza e identificação com uma língua-cultura, que também, se torna a
língua-cultura desse professor. Ou seja, o sujeito se ressignifica, a partir da sua interação com uma
ou mais línguas. Esse processo de hibridização cultural é discutido por Hall (2000, p.69) ao mostrar que diante dos efeitos da globalização, o conceito de identidades nacionais está em decadência, sendo assim ocupado pela concepção de identidades híbridas.
Análise e discussão dos dados
Este trabalho é resultado de uma pesquisa de abordagem qualitativa, uma vez que pretendemos analisar e interpretar aspectos complexos da realidade humana que não podem ser mensurados (MOREIRA; CALEFFE, 2008). O corpus da pesquisa é constituído por doze questionários
aplicados com professores brasileiros em formação, do curso de graduação de Letras em língua
Inglesa, Espanhola e Francesa, pela Universidade Federal de Campina Grande-PB. O questioná-

CLARABOIA, Jacarezinho, v.6, p. 21-37, jul./dez., 2016. ISSN: 2357-9234.

29

rio, composto por sete questões, dentre elas quatro perguntas objetivas e três perguntas subjetivas, foi aplicado com professores em formação de períodos variados. De acordo com os cumprimentos devidos, antes da aplicação dos questionários, foram expostos os objetivos da pesquisa,
os sujeitos participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e a declaração de
concordância, como também, receberam a declaração do pesquisador, para que assim, fossem
aplicados os questionários. A partir daí, foram analisados recortes discursivos desses questionários, a fim de identificar as representações dos professores em relação à língua que estudam, e que
futuramente será objeto de ensino desses sujeitos, bem como analisar os discursos que perpassam
essas representações de línguas, uma vez constitutivas da identidade dos professores. Para isso, a
análise será fundamentada nas teorias da Análise do Discurso Francesa à luz dos estudos de
Pêcheux (1975) sobre o sujeito descentrado que se constitui no discurso, ao se filiar à determinadas formações discursivas; Bakhtin (1929/2006) sobre polifonia, e o discurso como uma construção social e ideológica. Na análise, serão utilizadas as convenções: EI, EE e EF, respectivamente
para os sujeitos/aprendizes de língua inglesa, língua espanhola e de língua francesa.
As representações da língua inglesa
Face ao fenômeno da globalização, foram construídas, através da regularidade de enunciados, memórias discursivas em que o Inglês representa a ascensão para a sociedade. Assim, a
aprendizagem da língua inglesa, doravante LI, é considerada pressuposto para o sucesso. Essas
memórias discursivas sobre o Inglês se constroem muitas vezes por meio da mídia, que veicula
ostensivamente as propagandas de cursos de idiomas, reportagens jornalísticas sobre a exigência
do conhecimento de inglês para o mercado de trabalho, e ainda o incentivo ao consumismo de
produtos norte-americanos. Portanto, quem não sabe Inglês, se encontra ultrapassado e as margens da sociedade globalizada. Vejamos alguns exemplos dessas memórias discursivas nas respostas dos estudantes do sexto período do curso de letras-Inglês diante das seguintes perguntas:
1) Por que aprender Inglês? O que lhe motivou a escolher o curso de Letras em língua
inglesa?
2) Você acha a língua inglesa importante? Por quê?
Pergunta 1
Entrevistado 1
(EI1)

“aprender inglês é uma
necessidade básica na sociedade
atual. Escolhi letras Inglês porque já lecionava em curso de

Pergunta 2
“Muito. Por ser a língua
mais falada por diferentes povos”.
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Entrevistado 2
(EI2)

Entrevistado 3
(EI3)
Entrevistado 4
(EI4)

idiomas e por me identificar
com a profissão, quis me especializar”.
“Porque é a língua das
músicas, filmes e series que
gosto. Além da língua inglesa
ser a língua Franca. Aprender a
língua de maneira mais profunda”.
“O inglês ou língua inglesa é uma chave que te dá
acesso a muitos caminhos profissionalmente e socialmente
falando. O que me motivou foi
o simples fato de gostar da língua”.

“Muito. Porque ela é a
língua Franca, isto é, a língua
utilizada entre nativos de outras
línguas para estabelecimento da
comunicação”.
“Médio. Apesar de ser
uma língua importante e te proporcionar muitas oportunidades,
ela sozinha não é o principal para
o sucesso profissional e ou social”.

“A vontade de ser professora e já conhecer a língua
inglesa”.

Muito. Ser uma língua
mundial”.

Na primeira pergunta, em relação a escolha do curso de letra em inglês, observa-se que
EI1 justifica sua escolha a partir de uma motivação pessoal, construída a partir de sua experiência
social com a LI conforme exemplificada nos trechos: “por me identificar com a profissão” e “porque já
lecionava em curso de idiomas”. Essa interação entre EI1 e a língua inglesa mostra bem o processo de
construção de identidade desse professor. Nesse sentido, observa-se o processo de construção de
identidade do sujeito a partir de uma relação dialética entre o seu psiquismo e o social (BAKHTIN, 1929/2006). Esse processo de subjetivação também é discutido por Signorini (1998, p.206):
“Assim nos filiamos a redes de sentido, nos identificamos com processos de significação e nos
construímos como posições de sujeitos relativas às formações discursivas, em face das quais os
sentidos fazem sentido”. Logo, a construção de identidade do sujeito se faz no movimento entre
heterogeneidade e homogeneidade através de pontos de significação. Outra questão relevante na
resposta de EI1 está relacionada a polifonia dos discursos, metáfora esta utilizada por Bakhtin
(1929/2006) para explicar que o sujeito não é a origem do seu dizer, pois todo enunciado remete
a uma série de outros já existentes. Essa discussão é exemplificada no trecho: “aprender inglês é uma
necessidade básica na sociedade atual”, é possível entrever que por este discurso perpassam vários outros, a exemplo do discurso midiático e do discurso de globalização que representam o inglês
como a língua do sucesso, prestígio e modernidade. A palavra “necessidade básica” é um reflexo
da forma imperialista do discurso de globalização sobre a LI reproduzida no discurso de EI1.
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Na resposta de EI2 “Porque é a língua das músicas, filmes e series que gosto”, verifica-se que a
motivação é pessoal, mas também é social, pois esse sujeito ainda reitera sua motivação ao mencionar o Inglês como uma língua Franca. Em EI3 apesar de apresentar uma motivação pessoal,
verifica-se, também, a super valorização da língua para ascensão social e profissional conforme a
seguinte citação: “O inglês ou língua inglesa é uma chave que te dá acesso a muitos caminhos profissionalmente
e socialmente falando”. A metáfora utilizada pelo professor ao comparar a língua inglesa a uma chave
produz um efeito de sentido no qual releva que a LI é representada como uma língua poderosa e
importante para esse professor. Nesta representação, a língua inglesa remete a ideia de sucesso e
de prestígio social muitas vezes veiculada pela mídia. Já a motivação em relação a EI4 aconteceu
em função de seu conhecimento prévio sobre o Inglês, bem como pelo desejo profissional de ser
professora. Assim como EI1, em EI4, é possível analisar a ressignificação do sujeito a partir da
interação com a língua inglesa. Neste caso, a LI foi instrumento de motivação para a escolha profissional desse sujeito.
Em relação à segunda pergunta, quanto a importância do inglês, EI1, EI2 e EI4 atribuem
muita importância ao Inglês em função de um valor universal. Em EI2, a língua inglesa é representada como um instrumento de democracia, pois de acordo com EI2 a língua inglesa garante a
comunicação entre nativos de outras línguas. Já para EI3 a importância da LI é média, pois a LI
por si só não é suficiente para ascensão profissional. No discurso de EI3 “ela sozinha não é o principal para o sucesso profissional e ou social”, neste discurso, apesar de compreender a importância da
língua, verifica-se a tentativa de EI3 em minimizar os efeitos de exclusão causados para aqueles
que não têm amplo conhecimento sobre a LI.
As representações da língua espanhola
Para análise deste tópico foram realizadas cinco entrevistas com professores em formação
do curso de letras espanhol. Dentre os entrevistados dois estavam no primeiro período (EE1 e
EE2), dois no terceiro período (EE3 e EE5) e um (EE4) no sétimo período do curso de letras
em espanhol. O quadro abaixo mostra as respostas dos entrevistados de acordo com as perguntas:
1) Por que aprender Espanhol? O que lhe motivou a escolher o curso de Letras em língua espanhola?
2) Você acha a língua espanhola importante? Por quê?
Pergunta 1
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Entrevistado 1
(EE1)

Entrevistado 2
(EE2)

Entrevistado 3
(EE3)
Entrevistado 4
(EE4)

“O interesse em conhecer e dominar um idioma diferente do nosso (português).

“Antes mesmo de estudá-la, já tinha um certo contato
por meio de novelas e músicas”.

“Sempre me interessei
pelas línguas estrangeiras Espanhol e inglês durante minha
passagem pela escola e quis
levar adiante o aprendizado”.
“Aprender Espanhol
me possibilitar ter contato e
aprender um novo idioma tal
como me graduar em um curso
de línguas”.

“Muito. Através dela podemos adquirir conhecimento de
outros lugares e povos”.
“Muito. A língua espanhola é importante por ser de
origem/derivada do Latim; e por
motivos de localização geográfica, ou seja, os países que estão
próximos ao Brasil quase todos a
tem como língua oficial. Outro
motivo importante é o acordo
com o Mercosul”.
“Muito. Porque o Espanhol é a segunda língua mais
falada no mundo e é de grande
valia aprender um idioma falado
em muitos lugares em todo o
mundo”.
“Médio. Acho que a língua espanhola é importante no
mesmo nível que as outras línguas estrangeiras”

Na primeira pergunta, nas respostas de EE1, EE3 e EE4, observa-se um interesse genérico por uma língua estrangeira, não necessariamente pelo Espanhol. Tal conclusão pode ser comprovada através dos seguintes recortes: “O interesse em conhecer e dominar um idioma diferente do nosso”
(EE1); “Sempre me interessei pelas línguas estrangeiras” (EE3); “Aprender Espanhol me possibilitar ter contato
e aprender um novo idioma” (EE4). Portanto, conclui-se que o Espanhol foi escolhido não por uma
representação peculiar, mas por se tratar de uma língua estrangeira.
Em relação à segunda pergunta a resposta de EE1 justifica a importância do espanhol
em função de um fator social, busca pela diferença. Em EE2 essa importância se justifica em
função de fatores tais como: privilégio demográfico, aproximação entre língua portuguesa e espanhola, e a importância para o âmbito profissional quando menciona o Mercosul na sua justificativa. Já EE4 defende a igualdade entre as línguas estrangeiras, de acordo com sua formulação
“Acho que a língua espanhola é importante no mesmo nível que as outras línguas estrangeiras”. Nesse discurso
observa-se mais uma vez a atribuição de características genéricas ao Espanhol. Esse discurso
transmite a idéia de resguardar o Espanhol, evitando a sua comparação com outra língua. Ou seja,
é como se o Espanhol levasse desvantagem ao ser comparado com outra língua estrangeira, no
caso o inglês, em termos de importância.
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Desta forma, pode-se notar que diferentemente dos entrevistados de inglês, as representações de língua espanhola por parte dos entrevistados estão ligadas a aspectos genéricos e às
vezes até afetivo com a língua espanhola, o que leva a entender, neste contexto estudado, o interesse não específico pelo Espanhol, mas sim pela língua estrangeira. A afetividade em relação ao
Espanhol pode ser justificada devido à aproximação geográfica do Brasil com países onde se fala
Espanhol, como também, em função da aproximação lexical do espanhol com o português, considerando que essas línguas têm a mesma origem, conforme relata EE3: “de origem/derivada do Latim”. Para esse sujeito, essa aproximação gera um sentimento de simpatia pela vizinhança de países que falam espanhol.
Em segundo plano, com base nas formulações de EE2 quando diz: “Outro motivo importante é o acordo com o Mercosul” ; e EE3: “Porque o Espanhol é a segunda língua mais falada no mundo”, podemos observar que estas representações estão ligadas a questões econômicas, como também representações provenientes do efeito da globalização. Assim, não só a identidade como também as
línguas são classificadas a partir da relação de poderes. No caso da língua espanhola, seu reconhecimento se fundamenta na sua classificação de segunda língua mais falada no mundo. De acordo
com Silva (2000, p.80-83), esse processo de classificação consiste em demarcar fronteiras, o que
gera a inclusão e exclusão. Isso acontece, pois essas classificações estão sempre se polarizando, ou
seja, se determinam em torno de oposições binárias que se baseiam em questões biológicas, sociais e culturais.
As representações da língua francesa
Diante dessas representações: negativa e positiva a cerca da língua francesa, analisaremos
a seguir as representações dessa língua de acordo com os entrevistados, assim como suas motivações ao escolherem o curso de letras com habilitação em língua francesa. Utilizaremos quatro
entrevistas como material de análise, dentre os entrevistados três estão cursando o segundo período do curso de Francês e um está cursando o oitavo período. Analisaremos as seguintes perguntas e suas respectivas respostas de acordo com o quadro abaixo:
1) Por que aprender Francês? O que lhe motivou a escolher o curso de Letras em língua
francesa?
2) Você acha a língua francesa importante? Por quê?
Pergunta 1
Entrevistado 1

“Eu já estudava francês
desde os meus 11 anos e
quando fui escolher o curso na

Pergunta 2
“Sim Muito. É uma língua
muito importante assim como
inglês, espanhol, italiano e etc.”.
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(EF1)

inscrição do vestibular escolhi
Letras-Francês porque já me
identificava com a língua”.

Entrevistado 2
(EF2)
Entrevistado 3
(EF3)
Entrevistado 4
(EF4)

“Único que queria desejo graduação”.

“Muito. Historicamente e
filosoficamente é a língua dos
grandes pensadores”.

“Muita gente admira a
língua francesa, eu achei que
seria interessante aprender
uma língua tão admirada”.

“Muito. Porque é a sexta
língua mais falada no mundo e a
segunda mais aprendida, considero-a importante também para a
inserção no mercado de trabalho”.

“Porque é uma língua
bonita, a cultura francesa é
interessante. O motivo é gostar da língua”.

“Médio. Pelo valor histórico cultural”.

Diante as respostas da primeira pergunta foi possível observar em EF1 que a sua motivação se deu em função de fator pessoal quando afirma já estudar Francês anteriormente. Em
EF2 essa motivação é bem genérica quando o entrevistado afirma que sua motivação era apenas
pela graduação. Entende-se que neste caso o Francês não tem nenhuma relação com sua escolha.
Já diante das respostas de EF3 e EF4 é possível observar que eles mostram que a representação
de língua francesa é advinda de uma memória discursiva em que a língua francesa desde seus
tempos históricos é considerada uma língua de prestígio, de boa sonoridade. Esses são exemplos
de uma memória discursiva que aborda o Francês como uma língua de prestígio até os dias atuais.
No caso desses entrevistados, observa-se o status cultural como fator determinante para motiválos a aprender Francês.
Na segunda pergunta, quanto à importância do Francês, o entrevistado EF1 não faz distinções entre as línguas, considerando o mesmo nível de importância entre as línguas estrangeiras
apesar de suas distinções. Já as repostas de EF2 e EF4 atribuem à importância do Francês a partir
de valores históricos e filosóficos. Outrora o Francês era a língua da intelectualidade, falada pelos
filósofos a exemplo de Voltaire e Rousseau, bem como pela classe dominante do Brasil. Desse
modo, conforme visto anteriormente essa representação do Francês esta associada à memória
discursiva que sustenta até hoje o status dessa língua como descreve Vergueiro (2009, p.30-31,
grifo do autor):
Trata-se de uma representação popular, cuja origem, ao meu ver está no fato de
o Francês ser associado a uma classe social que consome produtos franceses de
„prestígio‟ social reconhecidamente alto, como perfumes, champagne, queijos,
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bem como ao vocabulário referente a esses produtos, notadamente a gastronomia e a enologia. Além disso, a França é um país tradicionalmente reconhecido como o berço da moda no mundo, o que contribui para referida imagem.(VERGUEIRO, 2009, p. 30-31, grifo do autor).

Em relação á resposta de EF3, por mais que não se retome os valores históricos da língua,
no entanto na frase “Porque é a sexta língua mais falada no mundo e a segunda mais aprendida” observa-se
a necessidade de atribuir importância e garantir o status do Francês. A língua é vista como instrumento importante para o mercado de trabalho. Por fim, quanto à última pergunta, EF1 e EF3
remetem a uma relação positiva entre LM e LE. No entanto, EF2 e EF4 consideram a influência
do Português negativa para o aprendizado de Francês.
Por fim, diferentemente do Inglês e Espanhol, disciplinas exigidas nas escolas brasileiras,
o francês apesar de não fazer parte desse contexto escolar brasileiro, possui grande valor histórico
na sociedade. Através das respostas acima analisadas foi possível constatar a permanência dessas
representações até os dias atuais.
Considerações finais
A partir da materialidade discursiva analisada neste trabalho, pudemos concluir que as representações de língua dos professores em formação vêm de uma diversidade de memórias discursivas sobre as línguas estrangeiras. As representações das línguas analisadas neste trabalho são
bastante heterogêneas e provenientes de memórias discursivas também heterogêneas, que na
maioria dos casos justificam a motivação de cada entrevistado na escolha da língua estudada. A
construção dessas memórias discursivas acontece por meio de paráfrases de discursos considerados pertinentes, simpáticos, que carreguem algum tipo de status, privilégio e que na maioria das
vezes são coercitivos com a conjuntura de mercado. Observamos assim que a sociedade como
um todo se encontra permeada dessas representações que advém de memórias discursivas legitimadas por grande parte da sociedade. Um exemplo disto é a forma imperialista utilizada pela
mídia, pela publicidade, pela escola entre outras instituições disciplinares para abordar a necessidade de se aprender uma língua estrangeira, especialmente o Inglês. Uma abordagem que enaltece
a língua inglesa justificando sua necessidade em função da globalização, e fazendo o Inglês se
sobressair em termos de importância em relação às outras línguas. Esse tipo de raciocínio acaba
ora influenciando, ora causando conflitos na identidade dos professores em formação.
Ao passo que o professor entra em contato com uma língua estrangeira, a idéia de pertencimento da língua materna é abalada. Isso acontece justamente pelo fato do português não ser
considerado uma língua internacional, e o professor se depara com a angústia de dividir o seu
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senso de pertencimento com outra língua-cultura. No caso do Espanhol, mesmo por ser a segunda língua mais falada no mundo e ser considerada importante no mercado globalizado, existe
uma afetividade dos sujeitos da pesquisa em relação a esta língua. Essa afetividade foi desenvolvida tendo em vista a aproximação de países que falam espanhol com o Brasil, como também a
similaridades entre essas línguas. No entanto, apesar destas similaridades na língua é importante
considerar que cada país terá sua diferença.
Finalmente, quanto às representações dos professores de francês, pudemos observar que
a língua francesa remete a uma memória discursiva que preserva a tradição de uma língua elitizada,
caracterizada pelo seu status e elegância. A admiração é a principal motivação dos entrevistados
em aprendê-la. Dentre os aspectos pontuados pelos entrevistados, os entrevistados de francês
fizeram alguma relevância a questões históricas da língua, e apenas um entrevistado de espanhol
quando mencionou a origem do espanhol e do português. No entanto, as representações de línguas estrangeiras para esses entrevistados ainda se resumem a visão instrumentalista de língua.
Aprender uma língua estrangeira se resumiu a comunicação e a inserção no mercado de trabalho,
conforme as exigências do mundo globalizado.
Concluindo, observamos assim que o processo de construção das identidades desses professores tem se dado numa tabula rasa, a partir de visões superficiais de língua. Desenvolver bem
as habilidades de ler, escrever, escutar, falar e traduzir corresponde a um grande equívoco de pensar a língua como acabada e de total domínio. Outro ponto a ser considerado é que as representações de língua estrangeira que os entrevistados têm, são concepções provenientes de discursos
cristalizados perpassados até hoje. Não observamos nenhuma representação negativa de língua
inglesa, espanhola ou francesa nos questionários. Todos os participantes da pesquisa apresentam
argumentos de defesa em relação a sua respectiva língua estrangeira, sempre atribuindo importância. Ou seja, todos os entrevistados evitam o conflito entre argumentos negativos e positivos
da LE.
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INTERICONICIDADE E MEMÓRIA DISCURSIVA:
PERFORMANCES DE LADY GAGA NO VÍDEOCLIPE
APPLAUSE
INTERICONICIDADE AND DISCURSIVE MEMORY: PERFORMANCES OF LADY GAGA ON MUSIC VIDEO APPLAUSE

Ananias Agostinho SILVA 1
Resumo: Este artigo aponta e analisa os movimentos de intericonicidade presentes em imagens
capturadas no videoclipe Applause, da cantora norte-americana Lady Gaga, e materializadas, dentre outros aspectos, pelas performances do corpo da cantora. De modo mais específico, refletimos sobre as ressignificações (novos efeitos de sentido) que o corpo de Gaga constrói ou produz
ao rememorar (via lampejos da memória discursiva), no campo midiático, outros discursos – outros corpos, outros sujeitos, outras imagens, oriundos de outras formações discursivas. Para tanto,
tomamos o dispositivo teórico-metodológico da Análise de discurso de orientação francesa como
fundamento para análise, respaldando-se, especificamente, nos trabalhos de Foucault (2001, 2003,
2008), Courtine (1981, 2006, 2011) e Milanez (2011, 2013, 2015).
Palavras-chave: Intericonicidade. Memória Discursiva. Videoclipe. Applause. Lady Gaga.
Abstract: This article points out and analyzes the intericonicity movements present in images
captured in the video clip Applause, the american singer Lady Gaga, and materialized, among other things, the performance of the body of the singer. More specifically, we reflect on the reinterpretation (new effects of meaning) that Gaga body builds or produces the recall (through flashes
of discursive memory) in the media field, other discourses - other bodies, other subjects, other
images, arising other discursive formations. Therefore, we take the theoretical and methodological device of the french guidance discourse analysis as a basis for analysis, backing - specifically,
in the work the Foucault (2001, 2003, 2008), Courtine (1981, 2006, 2011) and Milanez (2011,
2013, 2015).
Keywords: Intericonicity. Discursive memory. Video clip. Applause. Lady Gaga.

Considerações iniciais
The fame. Este foi o nome do single e do álbum de estúdio de estreia da cantora norteamericana Stefani Joanne Angelina Germanotta, conhecida artisticamente como Lady Gaga. Desde a produção e divulgação do seu primeiro trabalho, Lady Gaga tornou-se mundialmente conhecida no cenário da cultura musical internacional, tendo sido premiada com cinco Grammy Awards
e treze Mtv Vídeo Music Awards. O estilo pop de Gaga recebe influências de importantes nomes da
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música internacional, como David Bowie, Michael Jackson, Madonna e Queen. Por causa da extravagância e do exagero na interpretação das canções, nas vestimentas e adornos usados na produção
de videoclipes, Lady Gaga é carinhosamente chamada pelos seus milhares de fãs de Mother Monsters2. Estes, por sua vez, são por ela denominados de Little Monsters.
Em agosto de dois mil treze, Lady Gaga lançou seu terceiro álbum de estúdio de título
Artpop. O primeiro single do disco foi a canção Applause, lançado incialmente em doze de agosto
daquele mesmo ano nos Estados Unidos e, depois, na Alemanha e no Japão. A canção foi escrita
por Gaga e os arranjos musicais produzidos pelo DJ norte-americano White Shadow. O videoclipe homônimo de Applause foi lançado como produto de divulgação da canção em dezenove de
agosto daquele ano durante o programa de televisão americana Good Morning America, sendo dirigido pelos fotógrafos americanos Inez Van Lamsweerde e Vinoodh Matadin. Atualmente, o videoclipe oficial possui aproximadamente duzentos e cinquenta milhões de visualizações na internet
no canal de vídeos Youtube.
Essas considerações foram feitas com a finalidade de situarmos o objetivo principal deste
trabalho. Grosso modo, apontamos e analisamos os movimentos de intericonicidade presentes
no videoclipe Applause e materializados, dentre outros aspectos, pelas performances do corpo da
cantora Lady Gaga. De modo mais específico, refletimos sobre as ressignificações (novos efeitos
de sentido) que o corpo de Gaga constrói ou produz ao rememorar (via memória discursiva), no
campo midiático, outros discursos – outros corpos, outros sujeitos, outras imagens, de outras
formações discursivas. Portanto, para além de apontar semelhanças entre imagens construídas
pelo corpo de Lady Gaga no videoclipe e imagens de corpos outros produzidas noutras materialidades discursivas historicamente situadas, atentamos, principalmente, para o efeito de atualidade
que as imagens construídas por meio das performances do corpo da cantora provocam no videoclipe.
Convém ressaltar que entendemos o videoclipe como uma prática discursiva, na qual se
combinam distintas semioses, de forma dinâmica e atrativa, para promover ou divulgar um produto artístico-cultural de um artista. Por geralmente ilustrar uma canção musical, o videoclipe
possui uma duração temporal relativamente curta, em torno de cinco minutos – apesar de alguns
videoclipes mais contemporâneos terem sofrido um significativo processo de alongamento de sua
duração. Alguns dos videoclipes produzidos pela cantora Lady Gaga, por exemplo, apresentam
essa característica, como Alejandro e Telephone (do álbum The fame monster). Os efeitos especiais, a
A cantora passou a adotar a alcunha atribuída pelos fãs e intitular-se a mother monsters. Ela chegou a escrever um
manifesto denominado de The Manifesto of Mother Monsters, gravado como uma faixa musical em seu álbum de estúdio
Born This Way.
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direção apurada e a construção de uma narrativa tornam os videoclipes produzidos atualmente
muito semelhantes a filmes de curta-metragem, que, além de divulgar a canção, permitindo sua
popularização, permite aos fãs uma identificação com a história construída via imagem e som. É
o que ocorre com Applause – mesmo que sua duração temporal não seja relativamente longa
(3‟34).
Para análise dos movimentos intericônicos no videoclipe Applause, situamos este trabalho
no âmbito da corrente teórica de estudos da linguagem denominada de Análise do Discurso – de
orientação francesa – que tem o filósofo francês Michel Foucault (2000, 2008) como um de seus
principais representantes. Por isso, recorremos a este autor para tratarmos das noções de discurso
e de enunciado. No que diz respeito aos conceitos de intericonicidade e de memória discursiva,
extremamente relevantes para as análises aqui empreendidas, recorremos aos trabalhos de JeanJacques Courtine (1981, 2006, 2011), propositor desses conceitos na França, e de Nilton Milanez
(2011, 2013, 2015), que se encarregou de apresentá-los e divulgá-los no Brasil. Lançamos mão,
ainda, de outros autores que refletem sobre análise de práticas discursivas, especialmente sobre o
jogo de (inter)relações que se constroem entre as imagens que produzimos em nosso cotidiano
para construir sentidos.
Análise do discurso de orientação francesa – discurso e enunciado
A Análise do discurso compreende abordagem de estudos da linguagem iniciada na França na década de sessenta do século passado. Interessa-se pelo estudo das formas de manifestação
da língua atreladas à história, buscando, na materialidade linguística, as ideologias, os sentidos.
Compreende que os discursos não são produzidos no vazio, mas situam-se historicamente e são
determinados pela história – a noção de história é estritamente ligada à noção de social. Não se
trata, é claro, de pensar a história como uma orientação cronológica de realização dos acontecimentos, isto é, de uma perspectiva clássica da história, na qual se compreende o discurso como
elemento contínuo, que se desenvolve em uma linearidade temporal. Trata-se, nos termos de
Foucault (2008), de uma visão de história como ruptura e descontinuidade. Os discursos são produzidos na descontinuidade da história e é nessa dispersão que eles devem ser analisados. Eles
não estão ligados por princípios de unidade e continuidade.
Há, no entanto, uma regularidade na dispersão. Há certas condições históricas e discursivas, certas regras de formação, que permitem o surgimento de um discurso e não de outro em
uma dada conjuntura. Na verdade, como afirma Courtine (1981), na esteira de Michel Pêcheux,
todo discurso surge no âmbito de uma dada formação discursiva que determina “o que pode ser
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dito” ou não. Ora, sendo assim, todo discurso é um conjunto de enunciados que se remetem a
uma mesma formação discursiva. A formação discursiva compreende justamente esse conjunto
de enunciados que são submetidos a uma mesma regularidade na dispersão e que permitem o
surgimento de um discurso. Por isso, a análise do discurso interessa-se por descrever os „sistemas
de dispersão‟ dos enunciados que o compõem considerando suas regras de formação (FOUCAULT, 2008).
O enunciado, aqui, não corresponde ao enunciado gramatical, isto é, à proposição ou à
frase – unidades constitutivas da lógica e da linguística da frase. Usando os termos de Milanez
(2011), dizemos que o enunciado não tem a ver com um sintagma e suas regras de construção
dentro de um quadro de linhas canônicas que se sucedem e se permutam. De fato, na Análise do
discurso de orientação francesa o enunciado não é estrutura. Entende-se o enunciado, especialmente a partir de Foucault (2008, p. 96), como uma “[...] função que é preciso descrever agora
como tal, ou seja, em seu exercício, em suas condições, nas regras que a controlam e no campo
em que se realiza”. O enunciado é uma unidade básica, elementar, que dá forma ao discurso, visto, por sua vez, como uma família de enunciados pertencentes a uma mesma formação discursiva
(BRANDÃO, 2012). Assim, nenhum enunciado é independente, mas sempre um enunciado faz
parte de uma série ou de um conjunto, e desempenha uma função no meio dos outros, “apoiando-se neles e se distinguindo deles”, porque, apesar disto, todo enunciado é único, assim como o
é todo discurso.
Interdiscursividade e memória discursiva
Ora, se os discursos são constituídos por enunciados oriundos de uma mesma formação
discursiva e que se apoiam uns nos outros, diremos que os discursos se relacionam uns com os
outros, seja para negar, recusar, avaliar, reafirmar, confirmar, criticar, satirizar, subverter. Os discursos são constitutivamente heterogêneos, o que significa dizer que não existe um discurso que
não se reporte a discursos outros. Acompanhando Courtine e Marandin (1981, p. 37), entendemos a heterogeneidade “como elemento constitutivo de práticas discursivas que se dominam, se
aliam ou se afrontam em um certo estado de luta ideológica e política, no seio de uma formação
social em uma conjuntura histórica determinada”. Há, na verdade, uma relação interdiscursiva
que marca a existência dos discursos.
A importância desse postulado é tamanha, de modo que alguns analistas de discurso, como Dominique Maingueneau (1984, p. 11), passaram a afirmar que a “unidade de análise pertinente [para o analista] não é o discurso, mas um espaço de troca entre vários discursos conveniCLARABOIA, Jacarezinho, v.6, p. 38-54, jul./dez., 2016. ISSN: 2357-9234.
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entemente escolhidos”. Trata-se do primado do interdiscurso sobre o discurso. Claro que esta
não é uma posição unânime na Análise do discurso, no entanto, dela, extraiu-se o procedimento
necessário de que a análise da especificidade de um discurso deve ser feita colocando-o em relação a outros discursos (BRANDÃO, 2012). Nem sempre, é evidente, a heterogeneidade constitutiva dos discursos se deixam aparecer de modo transparente; às vezes, ela se mostra através de
marcas explícitas – é o que acontece no discurso reportado, por exemplo – mas nem sempre esse
caráter heterogêneo tem marcas visíveis.
Essa compreensão implica a existência de um sempre “já dito” que está na base do dizível
(FOUCAULT, 2008, p. 36). De acordo com este autor, todo discurso manifesto repousa sobre
um já-dito, que não corresponde, de forma simplória, a uma frase ou mesmo a um texto já verbalizado, “mas que teria ressonância sócio-histórica”, isto é, diz respeito a sentidos sobre os quais
não temos mais acesso, que foram construídos ao longo de uma história e que estão em nós, sem
que, na maioria das vezes, percebamos. Sob essa ótica, nenhum discurso seria essencialmente
neutro, mas todo discurso possui uma orientação para outros discursos que lhes podem ser anteriores ou posteriores. Assim, o já-dito implica também não-ditos – nunca antes dito ou “jamaisditos”.
Courtine e Marandin (1981) buscam compreender o conceito de interdiscurso elaborando
a noção de memória discursiva. Para eles, “a noção de memória discursiva concerne à existência
histórica do enunciado no interior de práticas discursivas”. Dessa forma, é a memória discursiva
que permite a toda formação discursiva fazer circular “já-ditos”. É ela que torna possível, na rede
de formulações de uma formação discursiva, o aparecimento, a rejeição ou a transformação de
enunciados pertencentes a formações discursivas historicamente contíguas (FOUCAULT, 2008).
É evidente que não se trata de uma memória psicológica ou cognitiva, mas de uma memória que
supõe o enunciado inscrito na história. E, claro, a inscrição do enunciado na história não ocorre
de forma cronológica, mas por meio de “um processo cujo desenvolvimento contraditório não
conhece nem sujeito, nem origem, nem fim” (COURTINE, 1981, p. 56). Isto porque a memória
discursiva não compreende apenas fatos do passado, mas envolve também, sob uma perspectiva
discursiva, fatos do presente e do futuro (MILANEZ, 2011).
De fato, o que acontece é que a memória discursiva compreende um conjunto de sequências discursivas preexistentes a uma “sequência discursiva de referência” – trata-se da sequência
discursiva (entenda-se o discurso) tomada pelo analista como ponto de referência para análise.
Esse conjunto de sequências envolve tanto sequências já enunciadas quanto sequências que nunca foram ditas. As formulações pertencentes a essas sequências discursivas preexistentes constituem, junto com as formulações da sequência de referência, “redes de formulações que nos permiCLARABOIA, Jacarezinho, v.6, p. 38-54, jul./dez., 2016. ISSN: 2357-9234.
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tirão verificar os efeitos de memória que a enunciação de uma sequência discursiva de referência
determinada produz em um processo discursivo” (BRANDÃO, 2012, p. 98). Esses efeitos de
memória, segundo Courtine e Marandin (1981), podem ser tanto de lembrança, de redefinição, de
transformação, quanto de esquecimento, de ruptura ou de denegação do já-dito. Nesse sentido,
não se pode analisar um discurso, na perspectiva aqui apresentada, sem considerar a memória
discursiva.
Intericonicidade
Os conceitos de interdiscursividade e de memória discursiva estão calcados na ideia de
repetição da existência histórica nos enunciados e foram pensados para um modelo de língua
(MILANEZ, 2013). Para tratar a materialidade da imagem, segundo aquele autor, é necessário
realizar um deslizamento conceitual, porque a imagem não existe da mesma forma que a língua.
Foi o próprio Courtine (2006) quem fez esse deslocamento e propôs a noção de intericonicidade.
Ele partiu do princípio de que
[...] toda imagem se inscreve no interior de uma cultura visual e essa cultura visual supõe a existência de uma memória visual no indivíduo, de uma memória
das imagens na qual toda imagem tem um eco. Há um „sempre-já‟ de uma imagem. Essa memória das imagens pode ser uma memória das imagens externas
percebidas, mas pode muito bem ser a memória das imagens internas sugeridas
pela percepção exterior de uma imagem. Então, a noção de intericonicidade é
uma noção complexa, porque ela supõe o estabelecimento da relação de imagens externas, mas também de imagens internas, as imagens das lembranças, as
imagens que guardamos na memória, as imagens das impressões visuais armazenadas pelo indivíduo. Não há imagem que não nos faça ressurgir outras imagens, tenham essas imagens sido vistas antes, ou simplesmente imaginadas [...].
(COURTINE, 2006 apud MILANEZ, 2006, p. 168, grifo do autor).

Ora, como se percebe, o princípio da intericonicidade parece seguir a mesma orientação
que o de interdiscursividade, uma vez que “busca historicamente outro texto que já está ali presente e não em outro lugar, que aparece de forma apagada, mas que precisa de um mecanismo
material para ser decifrado, seja pelas similitudes das imagens, pela repetição de sua historicidade
ou pela recuperação do arquivo memorial coletivo” (MILANEZ, 2013, p. 350). As imagens trazem memórias de histórias de outras imagens que são recuperadas por meio de repetições, retomadas ou esquecimentos quando visualizadas pelo indivíduo. Parafraseando a problemática do
enunciado em Foucault (2008) e acompanhando Courtine (2006), diremos que uma imagem tem
uma existência dentro de um conjunto de outras imagens e que as regras e as formas que a geram
a atualizam, considerando-a, primeiro de tudo, como uma existência singular. Na verdade, do
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mesmo modo que “na medida em que retiramos de um discurso fragmentos que inserimos em
outros discursos, fazemos com essa transposição mudar suas condições de produção” (BRANDÃO, 2012, p. 96), quando uma imagem rememora outras imagens, a significação desses ecos ou
lampejos de memória ganha nova configuração semântica. Trata-se do “domínio de atualidade”
citado por Foucault (2008). Quando as memórias de uma imagem fazem irromper um acontecimento passado em uma conjuntura presente, esse acontecimento é reatualizado e o efeito de
atualidade produzido faz emergir sentidos outros.
Desse modo, o conceito de intericonicidade parece bastante útil para se tentar compreender o funcionamento da memória no campo discursivo das imagens, tal como procedemos neste
artigo.
Análise e discussão dos dados
As imagens capturadas por meio de fotogramas do videoclipe Applause, da cantora Lady
Gaga, recuperam memórias de outras imagens oriundas de campos discursivos diversos e localizadas em momentos específicos da história também variados. Esforçamo-nos, a partir de agora,
em apontar e refletir sobre os movimentos de intericonicidade presentes nos fotogramas recortados do videoclipe, buscando na história os lugares de lembranças que trazem memórias contíguas
e repetições das imagens construídas pelo corpo de Gaga nos fotogramas.
Para efeito de análise, elencamos fotogramas capturados do vídeo Applause, de Lady Gaga, e colocamos em contraste com imagens outras recuperadas via memória discursiva. Esse procedimento didático-metodológico possibilita a identificação de marcas formais de regularidade e
de traços de intericonicidade entre as imagens quando colocadas em contraste, facilitando, portanto, a análise realizada. Outrossim, organizamos a análise em subtópicos distintivos, considerando as relações de intericonicidade estabelecidas entre as imagens selecionadas. Cada subtópico
é propositalmente introduzido por um enunciado de outros campos discursivos, mas que permitem ao leitor evocar relações interdiscursivas com as imagens apresentadas.

a) “Como uma deusa”
Figura 01: Fotograma da Vênus de Gaga

Figura 02: O Nascimento da Vênus, de Sandro
Botticelli

CLARABOIA, Jacarezinho, v.6, p. 38-54, jul./dez., 2016. ISSN: 2357-9234.

45

Fonte: Videoclipe Applause

Fonte: http://infoescola.com/pintura/onascimento-de-venus/

Ao contrastarmos as duas figuras apresentadas acima, observamos várias semelhanças entre a
clássica obra de arte O Nascimento de Vênus, do pintor renascentista italiano Sandro Botticelli, e o fotograma
do videoclipe Applause, de Lady Gaga. São elementos que fazem referência direta à tela de Botticelli: o
corpo feminino nu (apenas partes íntimas cobertas), a presença de conchas como elemento originário da
deusa Vênus, a posição vertical do corpo, os cabelos loiros e longos, dentre outros aspectos. Esses traços
denunciam regularidades estéticas entre as duas imagens que podem ser recuperadas via memória discursiva. Fora esses elementos, é interessante considerar as heterotopias 3 das duas imagens contrastadas no
fotograma e na tela. Na mitologia romana, a deusa Vênus teria nascido dentro de uma concha de madrepérola e gerada pelas espumas. A tela de Botticelli (figura 02) ilustra justamente o momento de emersão da
deusa nas águas do mar, em cima da concha onde foi gerada, sendo empurrada para a margem pelo Vento
Oeste (por isso sua inclinação para a esquerda) e acolhida por uma Hora (uma das deusas das estações)
com um manto bordado de flores. Os elementos que constroem a heterotopia do fotograma acima destacado (figura 01) reatualizam aqueles descritos na tela: o corpo de Lady Gaga emerge como a Vênus de um
recipiente onde parece ter sido “gerada” ou produzida, o que é sugerido pela nudez e pela presença de
duas mãos monstruosas que parecem tê-la modelado. Seria, pois, o nascimento da Mother Monsters. A nebulosa que envolve o corpo e a performática explosão de cores que se segue no videoclipe adicionam um
efeito de instantaneidade, como se indicasse justamente o momento exato do nascimento ou emersão da
Vênus de Gaga.
Acompanhando Milanez (2013, p.351), diremos que, a partir da observação de certos movimentos
de intericonicidade que se estabelecem entre o fotograma do videoclipe Applause e a tela de Botticelli, é
possível visualizar “um deslocamento de sentidos que partem da imagem em questão [O Nascimento da
Vênus], conservando de certa maneira seus traços, mas apagando outros, de forma a produzir um novo
discurso”. Assim, no videoclipe de Lady Gaga, especialmente por meio do dispositivo do corpo da cantora,
ocorre uma atualização da Vênus mitológica, isto é, outros efeitos de sentido são produzidos na construção de uma nova deusa, a Vênus de Gaga. Se olharmos para o traçado (traço vertical imaginário) que cons-

Foucault (2001) usa o termo heterotopia para descrever espaços que têm múltiplas camadas de significação ou de
relações a outros lugares e cuja complexidade não pode ser vista imediatamente.
3
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trói a imagem do corpo da cantora no fotograma, atestamos uma virilidade da figura feminina (sugestão de
força, altivez) não encontrada na imagem da deusa mitológica. Esse traçado imaginário, segundo Milanez
(2013), constrói a materialidade da imagem e a insere em uma determinada ordem do discurso, uma vez
que instaura uma posição do olhar marcada e controlada pelo próprio traçado. A materialidade da imagem
produz sentidos e cria verdades para o corpo da figura feminina representada no fotograma: a Vênus de
Gaga é forte, viril e sensual. É a Mother Monsters.
Estamos, pois, diante de dois sistemas icônicos configurados em universos (mitológico e midiático) e tempos (renascimento e pós-modernidade) diferentes. No entanto, orientando-se pela arqueologia
do saber engendrada por Foucault (2008, p. 141), entendemos que as relações que se estabelecem entre
essas duas imagens podem aqui ser compreendidas em um „domínio de atualidade‟, ou seja, “certo tipo de
material histórico [o imagético, neste caso], com características históricas definidas [no campo das artes e
da religião] passa por um processo [de publicização, de divulgação, de reconhecimento] para se reinscrever
na história, momento em que promoverá sua rehistorização, por meio de sequências discursivas que se
citam”, produzindo um efeito de atualidade – que será verificado em todas as outras imagens analisadas a
seguir.

b) “I’ma-a diva”
Figura 03: Marilyn Gaga

Figura 04: Marilyn Monroe

Figura 05: Marilyn Gaga

Fonte: Videoclipe Applause

Fonte:

Fonte: Videoclipe Applause

https://pt.wikipedia.org/
wiki/Marilyn_Monroe

É praticamente explícita a referência que Lady Gaga faz à atriz e modelo norte-americana Marilyn
Monroe. Um caso de heterogeneidade marcada. Como se sabe, a atriz ficou mundialmente conhecida
depois de interpretar importantes personagens do cinema americano da década de cinquenta, tornando-se
um dos mais populares símbolos sexuais (feminino) daquele período. Durante muito tempo – e, quiçá,
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ainda hoje – a atriz foi considerada como um protótipo feminino de sexualidade: branca, loira, boca vermelha e carnuda, pernas e curvas bastante delineadas, seios fartos. Em Applause, Gaga faz uma captação da
imagem da atriz, mas de forma subversiva. As cores marcantes (pele branca, cabelos loiros, boca vermelha,
vestido branco) e o sinal (pinta) ao lado esquerdo do nariz compreendem marcas explícitas que nos permitem estabelecer relações de intericonicidade entre a imagem da cantora e a imagem da atriz. Entretanto,
não se trata de simples imitação, mas de uma ressignificação da imagem da atriz por meio do corpo da
cantora. O corpo de Gaga parece ser um suporte que enuncia discursos com efeitos de sentidos outros
para além da sensualidade insinuada por Marilyn Monroe. A mother monster recria uma Marilyn Monroe
estilo Gaga: mesmo fazendo apelos sensuais, ela é monstruosa (quase um zumbi), psicodélica, subversiva e
mentalmente perturbada. Um corpo preso que parece querer libertar-se – a Marilyn Monroe de Gaga aparece enjaulada e debate-se, a todo instante, tentando libertar-se das grades. As grades parecem apontar o
poder de coerção que reprimia e limitava a liberdade do corpo feminino – e talvez ainda o faça dessa forma. A própria Marilyn Monroe sofreu abusos e provocações morais por ser visionária e por praticar atitudes insólitas para o que era convencionalmente aceito como normal e moral àquela época. Por isso a loucura aparente da Marilyn Gaga. Ora, a loucura nada mais é do que uma reação subversiva de sujeitos que
se encontram historicamente ou socialmente excluídos por saberes e poderes que segregam aqueles que
fogem à normalidade (FOUCAULT, 2003). Assim, o corpo de Gaga ressignifica o ícone Marilyn Monroe
e enuncia uma vontade de libertação do sujeito feminino.
Na mesma direção, mas com uma interpretação diferente desta anteriormente apresentada, alguns
críticos de imagem e som apontaram, logo após o lançamento do videoclipe Applause, que Lady Gaga se
reporta especificamente à reprodução seriada (com variação de cores) de uma imagem de Marilyn Monroe
pintada pelo cineasta e pintor norte-americano Andy Warhol (1928 – 1987), representante de movimento
de arte popular.
Figura 06: Marilyn Gaga

Figura 07: Imagem de Marilyn Monroe
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Fonte: Videoclipe Applause

Fonte: pinterest.com

Fonte: Videoclipe Applause

A intericonicidade se constrói, em um primeiro momento, pela semelhança física, porque Gaga
busca reproduzir no videoclipe os atributos da atriz na imagem, e de tonalidades das cores, especialmente
o cabelo amarelo gema, conforme se percebe nos fotogramas seis e oito acima contrastados com a imagem pintada por Andy Warhol. Noutro plano, dizemos que se instaura entre as imagens uma interdiscursividade pela ideologia de arte popular. Como dito, Andy Warhol foi um dos principais representantes do
movimento de arte popular desenvolvido nos Estados Unidos na década de sessenta do século passado
quando se marca a passagem da modernidade para a pós-modernidade na cultura ocidental (COSTA,
2014). Não por acaso, o nome dado ao álbum de estúdio da cantora Lady Gaga que contém a canção Applause é justamente ArtPop, lançado no final do ano de dois mil e treze nos Estados Unidos. O álbum marca a volta da cantora aos palcos com um estilo mais inovador e ainda mais excêntrico do que seus outros
trabalhos. Logo, é possível identificar relações interdiscursivas no que diz respeito às influências históricocontextuais e ideológicas que dão sustentação às duas obras, considerando as experiências de seus autores.

c) “Chora, Pierrot”
Figura 09: Pierrot, de A. Smirnov

Figura 10: Gaga Pierrette
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Fonte: www.pinterest.com

Fonte: Videoclipe Applause

Fonte: www.pinterest.com

O fotograma presente na figura de número dez corresponde à imagem de capa do álbum
de estúdio de Lady Gaga ArtPop. Trata-se de imagem capturada do videoclipe Applause. O rosto
de Gaga está pintado de branco com borrões de tons variados do azul, vermelho e amarelo que,
com quase sem nenhum esforço, nos faz rememorar o clássico personagem Pierrot, da Commedia
dell’Arte, do francês Jean-Gaspard Deburau. A maquiagem de cor branca no rosto quase sempre
borrada pela presença de lágrima e a expressão facial introspectiva sugerem ao Pierrot a construção da imagem de um palhaço triste porque apaixonado pela Colombina, mas não é correspondido. Porque é inocente em excesso e porque vive inconscientemente distante da realidade, é considerado como um personagem bobo e lunático.
Acima, contrastamos a imagem do fotograma do videoclipe de Applause com duas imagens de obras de artes reconhecidas mundialmente: Pierrot, do pintor russo Alexander Smirnov, e
Pierrot, do espanhol Pablo Picasso. Os movimentos de intericonicidade entre as três imagens contrastadas não são nada dissimulados. Lady Gaga parece querer fazer uma imitação evidente e
proposital do personagem da Commedia dell’Arte. De acordo com Milanez (2013), essa possibilidade aponta para a historicidade das imagens tanto em relação a seus traços formais quanto à repetição de seus discursos. Se atentarmos especificamente para os formatos e as posições dos rostos
dos corpos das três imagens, identificaremos várias características semelhantes que produzem
esse discurso imagético. A inclinação da cabeça dos corpos dos sujeitos enunciados nas três imagens, para direita ou para esquerda, parece revelar uma falta de precisão, de afirmação de si como
sujeito. Os olhos, além de comungarem tonalidades de um azul, são tristes, ternos e longínquos,
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parecendo denunciar sujeitos perdidos e pouco compreendidos pelo o outro. A configuração de
linhas imaginárias que compõe o riscado das bocas também compartilha de várias semelhanças.
As bocas entreabertas corroboram a imagem de um sujeito bobo e inseguro, característico do
Pierrot, mas também reforçam os sentimentos de tristeza e desconsolo que lhes assolam, porque a
dor é exprimida, mas não pode ser escrachada aos gritos. Assim, a intericonicidade entre as imagens acima expostas ocorre na forma de repetição dos traços formais que as dão sustentação e as
constroem, mas, também de repetição do discurso que é por elas enunciado.

d) “It's so crazy right now!”
Figura 12: Autorretrato de Salvador Dali

Figura 13: Lady Louca

Fonte: artepolitecnica.tumblr.com

Fonte: Videoclipe Applause

A imagem capturada no fotograma da figura de número treze sugere uma perturbação
que atravessa o rosto de Gaga. Tal perturbação permite-nos rememorar a clássica fotografia de
um dos maiores pintores da humanidade, o catalão Salvador Dalí. Nas duas imagens contrastadas
acima, percebemos traços de intericonicidade que extrapolam o limite das tonalidades de cinza e
preto que configuram a heterotopia das figuras: os corpos dos sujeitos são ocultados e apenas as
cabeças emergem, inclinadas para cima. Os olhos dos dois corpos ilustrados nas figuras revelam
uma loucura perturbadora e insana, característica das obras surrealistas do pintor catalão.
No fotograma acima apresentado, Gaga segura um punhal com a boca que parece ter sido
atirado por alguém e capturado por ela enquanto ainda realizava um percurso pretendido pelo
atirador. O punhal rememora os longos bigodes de Dalí na fotografia acima apresentada – de
produção desconhecida – que estão entrançados e apegados a duas flores, uma em cada extremidade. Na verdade, a referência à imagem de Dalí parece ser intencional e explícita, ainda mais
considerando a série de outras imagens que apresentam traços icônicos característicos do surrealismo e que se seguem ao longo do videoclipe da cantora.

CLARABOIA, Jacarezinho, v.6, p. 38-54, jul./dez., 2016. ISSN: 2357-9234.

51

Ainda nesta mesma direção, o fotograma abaixo capturado lembra-nos as obras surrealistas do pintor belga René Margaritte, especialmente pela presença da cartola – elemento marcante
da indumentária do pintor e das suas obras.
Figura 14: O filho do homem

Figura 15: Lady Louca

Figura 16: Chapeleiro Maluco

Fonte: www.pinterest.com

Fonte: Videoclipe Applause

Fonte: Filme Alice no país das maravilhas

Além da referência à arte surrealista de Margaritte, o fotograma da figura quinze também
reverbera, via memória discursiva, a imagem do Chapeleiro Maluco, clássico personagem da obra
Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll. Mais uma vez, é a cartola o elemento fantástico que
nos permite atualizar a imagem do Chapeleiro Maluco, apresentada no fotograma da figura dezesseis, na imagem de Gaga. Ademais, outros traços icônicos nos permite forçar esta relação, tais
como o colorido das vestimentas e dos cabelos, a maquiagem branquicenta, os movimentos de
braços e pernas. Não podemos deixar, ainda, de considerar a loucura como elemento constitutivo
dos sujeitos representados nas figuras. Claro, não se trata de pensar aqui a loucura como uma
patologia, mais muito mais como um mecanismo de exclusão sustentado no absurdo do conhecimento da verdade da existência.

e) “The little ugly...”
Figura 17: Gaga Negra

Figura 18: Gaga Negra
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Fonte: Videoclipe Applause

Fonte: Videoclipe Applause

Fonte: Videoclipe Applause

Finalmente, as três últimas figuras apresentam traços que rememoram dois clássicos: o
filme Black Swan (O cisne negro), de Darren Aronofsky, e o conto O patinho feio, do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Em várias cenas do videoclipe é possível verificar o efeito de
repetição de traços característicos da personagem principal de Black Swan. No fotograma da figura dezessete, por exemplo, Lady Gaga aparece vestida de preto e com uma estrutura metálica em
suas costas que imita as longas asas de um cisne e que parece permitir-lhe levitar. Parece tratar-se
de pura imitação do próprio cisne negro. Some-se a isto outros elementos que nos permitem enxergar relações de intericonicidade entre as duas obras, tais como a leveza dos movimentos delicados, calculados e ensaiados de Lady Gaga, que se assemelham de perto aos passos de dança
apresentados pela protagonista do Cisne Negro.
A metáfora enunciada no parágrafo anterior se concretiza no fotograma da figura dezenove. Gaga parece sofrer um processo de zoomorfização, porque se transforma efetivamente em
um cisne negro – corpo de cisne e cabeça de gente. Talvez a intenção da cantora tenha sido impor sua identidade ao animal, mas, independentemente disso, é impossível não lembrar dos lendários centauros, dos sátiros, dos minotauros, das sereias, que possuíam uma metade humana e
outra metade animal. Gaga constrói uma espécie de ser vivo que, a semelhança daqueles aqui
citados, apresenta traços humanos e características animalescas. Trata-se, também, pois, de uma
releitura das clássicas figuras mitológicas.
O orifício circular que recobre o cisne negro em que Gaga transformou-se imita a membrana externa que recobre os ovos das aves em geral. O cisne dentro do ovo faz referência ao
clássico infantil O patinho feio. Na verdade, além dos traços de intericonicidade entre o fotograma
da figura dezenove e a imagem que recuperamos via memória discursiva do personagem Patinho
Feio, é possível pensar numa relação de interdiscursividade que se constrói entre a imagem do
fotograma dezenove e o Manifesto of Mother Monsters – publicado no videoclipe da música Born This
Way, do álbum de nome homônimo. No manifesto, a cantora elabora um discurso em que expressa o desejo pelo “the beginning of the new race, a race within the race of humanity, a race which bares no
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prejudice, no judgement, but boundless freedom4”. O sentimento da Mother Monsters revela uma identidade
com as necessidades de expressão e de desejo de seus littles monsters, uma necessidade de libertação de fronteiras, uma necessidade aceitação perante a imagem, mesmo que seja uma imagem que
apresente desajuste em relação aos padrões impostos cultural e socialmente por certas formações
ideológicas.
Ainda via relações interdiscursivas, é possível enxergar que esse desejo de aceitação parece
estar relacionado à própria história de vida da cantora. Em várias entrevistas e reportagens, Gaga
afirmou que na escola “era um patinho feio" e que levou um bom tempo para se aceitar: “não me
sentia bem na escola, era forçada a me vestir como os outros, mas sempre me espelhei em gente
como Boy George. Sempre fui esquisita e quero, com minha música, dizer aos meus fãs que não
há nada de errado nisso” (entrevista à Folha de São Paulo). Ora, assim sendo, a intericonicidade
estabelecida com o clássico infantil O patinho feio, identificada no videoclipe analisado aqui, parece
ter origem mesmo em acontecimentos discursivos que fazem parte constitutivamente da própria
história de vida de Gaga, acontecimentos que são recuperados via memória discursiva e reinterpretados na história dos fãs da cantora.
Considerações finais
Este artigo pretendeu analisar os movimentos de intericonicidade presentes no videoclipe
Applause, da cantora norte-americana Lady Gaga, materializados, dentre outros aspectos, pelas
performances do corpo da cantora. Para tanto, recorremos à noção de intericonicidade elaborada
por Courtine (2006) e Milanez (2013) e à noção de enunciado de Foucault (2003, 2008), no âmbito da Análise do discurso de orientação francesa. Acompanhando Milanez (2013) e de posse da
leitura aqui empreendida, observamos que os movimentos de intericonicidade identificados aqui
compreendem, na verdade, o resultado dos efeitos de memória reverberados pelas irrupções de
acontecimentos, que colocam, seja em forma de repetição, contraste ou refutação um par de imagens a constituir um arquivo em torno de certos efeitos, delimitados por filiações que partem de
lugares cultural e historicamente situados. Noutros termos, por meio da noção de intericonicidade, observamos que as imagens capturadas do videoclipe de Gaga, associadas às outras imagens
aqui reverberadas a partir do movimento da memória, se inscrevem em um campo de formulações discursivas sobre formas artísticas de expressão subjetividades de sujeitos infames. Assim,
num efeito de retroação, as imagens desses sujeitos se (re)constroem no interior do videoclipe
Tradução: “O início de uma nova raça, uma raça dentro da humanidade, uma raça sem preconceitos, sem julgamentos, só uma liberdade sem fronteiras”.
4
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Applause como uma prática discursiva que atualiza e ressignifica os seus dizeres e suas subjetividades nas descontinuidades da história.
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LER POR PRAZER NA ESCOLA: CONTRIBUIÇÕES DA
TEORIA BAKHTINIANA PARA O ENSINO DE
LEITURA DO GÊNERO TIRAS EM QUADRINHOS
READING FOR PLEASURE AT SCHOOL: CONTRIBUTIONS OF BAKHTINIAN THEORY FOR
TEACHING THE READING OF THE GENRE COMIC STRIPS

Juliane Ferreira VIEIRA1
Resumo: Este estudo objetiva apresentar uma proposta discursiva de leitura do gênero tiras em
quadrinho no que se refere à análise de aspectos do estilo. Para tanto, fundamenta-se na
perspectiva da Linguística da Enunciação, adotando a concepção dialógica da linguagem de
Mikhail Bakhtin. A leitura é concebida como um processo de trabalho de compreensão, de
interpretação do texto, de produção de sentidos, em que, para isso, o leitor, por meio de sua
finalidade de leitura, aciona seus conhecimentos de mundo, de autor, de linguagem (KOCH e
ELIAS, 2006). Verificou-se ser o estudo do estilo fundamental para o ensino de leitura, uma vez
que contribui para a interação entre autor, texto e leitor. Nesse processo, as tiras mostraram-se
um gênero apto a ser lido nas aulas de Língua Portuguesa, por ter circulação social e solicitar dos
leitores conhecimentos linguístico-discursivos para a construção dos sentidos. Desse modo,
observou-se que a teoria bakhtiniana contribui para uma leitura mais efetiva, mais prazerosa dos
textos que circulam em sala de aula.
Palavras-chave: Leitura. Gênero discursivo. Estilo. Tira em quadrinhos.
Abstract: This study aims at presenting a discoursive proposal for the reading practice of the
genre comic strips, concerning specifically the analysis of stylistic aspects. In order to do that, it is
based upon the perspective of Linguistics of Enunciation, adopting Mikhail Bakhtin‟s dialogical
language conception. Reading is understood as a work process, which includes the
comprehension and the interpretation of the text, of producing meanings, in which, to achieve
that, the reader, by means of his/her reading finality, activates his/her knowledge about the
world, the author, the language (KOCH; ELIAS, 2006). It could be verified that the study of the
style is fundamental for teaching how to read, once it contributes for the interaction among
author, text and reader. In this process, the comic strips seem to be a genre adequate to be read
in the Portuguese Language classes, for having social circulation and for requiring from the
readers discoursive and linguistic knowledges to construct the meanings. This way, it was
observed that the Bakhtinian theory contributes for a more effective, more pleasurable reading of
the texts circulating the classroom practices.
Keywords: Reading. Discoursive genre. Style. Comic strips.
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“Não sei como aprendi a ler, só me lembro das minhas primeiras leituras” (MORAIS,
1996, p. 11). As palavras de Rousseau evidenciam que a leitura é uma atividade construída pela
prática e não por metodologias que apresentam fases e diferentes níveis de leitores. Trata-se de
uma atividade simples e imediata quando já é dominada, afirma Morais (1996). Porém, esta não
tem sido a realidade no Brasil, o que se evidencia em resultados de exames como o Programa
Internacional de Avaliação de Alunos – PISA2. Os resultados mostram o mau desempenho dos
alunos brasileiros no que se refere à leitura, pois, daqueles que sabem ler, grande parte é avaliada
como analfabetos funcionais. Isso significa que, apesar de conseguirem ler um texto – decifrar o
código linguístico –, não são capazes de reconhecer o tema principal e fazer ligações entre a
informação apresentada no texto e seu uso cotidiano. Assim, se justifica a feitura deste estudo,
tendo em vista apresentar um caminho metodológico de leitura de tiras em quadrinho em sala de
aula de Língua Portuguesa pautada na teoria bakhtiniana. Entende-se leitura como “um processo
de interlocução entre leitor/autor mediado pelo texto” (GERALDI. 1984, p. 80). Trata-se, assim,
de um de processo de compreensão e de interpretação do texto, em que o leitor, por meio de sua
finalidade de leitura, aciona seus conhecimentos de mundo, de autor, de linguagem (KOCH;
ELIAS, 2006).
Para isso, busca-se ancoragem teórica na perspectiva da Linguística da Enunciação,
adotando a concepção dialógica da linguagem, com ênfase na abordagem sócio-histórica, dentro
da perspectiva da Linguística Aplicada, com pressupostos teóricos de Mikhail Bakhtin e de
pesquisas desenvolvidas no Brasil acerca dessa mesma base teórica.
Leitura: algumas considerações
No decorrer da história da Humanidade, a leitura mostrou-se de variadas formas. Fischer
(2006) lembra a leitura de pedras significando o número de ovelhas, por exemplo; assim, cinco
pedras simbolizariam cinco ovelhas. Na Mesopotâmia, usavam-se fichas de argila em que a parte
externa exibia um selo que identificava a mercadoria. Mas foi o uso intencional dos sumérios do
aspecto “fonográfico na pictografia que transformou a escrita incompleta em escrita completa.”
(FISCHER, 2006, p. 15). Assim, a leitura deixou de ser um fenômeno estático, já que os elementos simbólicos sempre representavam o mesmo sentido, e passou

2

Disponível em http://www.oecd.org/pisa/
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a interpretar um sinal pelo valor sonoro isoladamente em um sistema padronizado de sinais limitados. [...] a leitura deixava de ser transparência um a um (objeto para palavra), para se tornar uma sequência lógica de sons que recriasse
uma linguagem natural humana. Em vez de se lerem imagens, lia-se, desse modo, linguagem (FISCHER, 2006, p. 15).

A expansão da leitura e da escrita foi responsável por substituir a supremacia do oral por
toda parte do Oriente, porém tratava-se de uma capacidade exercida quase que exclusivamente
pelos membros das religiões, sendo os responsáveis pela alfabetização. Isso se evidencia na figura
dos escribas, padres que escreviam o que lhes ditavam, papel desempenhado logo depois pelos
eruditos das elites, que diversificaram os materiais de leitura, o que culminou em um conceito de
educação para essa parte da sociedade à época. Das primeiras formas de leitura entre os sumérios
às variadas maneiras de ler no século XXI, a leitura passou a ser uma capacidade fundamental ao
homem. Coube, assim, à escola habilitar os alunos a dominar essa forma de dar sentido ao
mundo e às palavras em suas mais diversificadas.
A visão de que a escola é o pilar para aprendizagem da leitura está ligada ao fato de a
leitura ser um “objeto de conhecimento em si mesmo e como instrumento necessário para a
realização de novas aprendizagens” (SOLÉ, 1998, p. 21). Por isso, a leitura tem sido objeto de
estudo de pesquisadores que propõem conceitos, ensino, aprendizagem. Entre os conceitos de
leitura está o proposto por Dell‟‟sola (1996), o qual, apoiado na visão interacionista-discursiva,
considera o texto como um objeto em construção de sentidos. Nessa perspectiva, autor-textoleitor influenciam-se mutuamente, produzindo sentidos em função dos aspectos sociais, culturais,
históricos, afetivos e ideológicos, trazidos e preenchidos (as lacunas deixadas pelo autor) pelo
leitor durante a leitura, que permite a produção de diferentes sentidos ao texto, pelo mesmo leitor
de acordo com as novas experiências, levando à construção de um novo texto.
Todavia, de acordo com Jolibert (1994, p.11-14), o ato de aprender a ler é um ato
complexo cuja compreensão se situa no cruzamento de vários eixos. Ler significa questionar o
que está escrito como tal a partir de uma expectativa real (necessidade – prazer) numa verdadeira
situação de vida. Como salienta Kleiman (1995, p. 27):
O mero passar de olhos pela linha não é leitura, pois leitura implica uma
atividade de procura por parte do leitor, no seu passado de lembranças e
conhecimentos, daqueles que são relevantes para a compreensão de um texto
que fornece pistas e sugere caminhos, mas que certamente não explicita tudo o
que seria possível explicitar, ou seja, é através do ler que o ser humano se
identifica, pois reflete sobre situações ou acontecimentos já vivenciados e com
isso elabora e procura perguntas e respostas para as análises feitas em relação ao
que lê.
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Percebe-se que, para a autora, a leitura consiste em uma atividade em que o leitor aciona
uma bagagem de conhecimento que traz consigo, a qual é de grande importância para que seja
possível compreender um texto nas entrelinhas (KLEIMAN, 1995, p. 27). Decifrar ou
decodificar palavras não é o mesmo que “ler”, pois ler significa interagir, processo que se dará na
leitura com compreensão (KLEIMAN, 2001, p. 10).
Os estudos de Kleiman (2001) ainda reforçam que a leitura consiste em um processo de
captação de significados num contexto que se organiza de acordo com a interação, que ocorre
entre o autor e o leitor, levando em conta que a construção de significados será diferente para
cada leitor de acordo com seus conhecimentos, interesses e objetivos do momento.
Pode-se observar que a autora sustenta a ideia de que a leitura é um processo no qual o
leitor capta significados propostos pelo contexto de um texto e os organiza através da interação
autor-leitor e que a interpretação do texto varia de acordo com os conhecimentos armazenados,
os interesses e os objetivos do leitor (KLEIMAN, 2001, p. 49). Como ressalta Solé (1998, p. 22),
não se trata de uma réplica feita pelo leitor do escrito do autor, mas sim “uma construção que
envolve o texto, os conhecimentos prévios do leitor que o aborda e seus objetivos”.
Já Micheletti (2001, p.16) indica que a leitura faz com que o leitor produza e construa o
sentido do real, aparentemente preso nas malhas do texto. Segundo a autora, o leitor salta para
vida e para o real na medida em que leitura da palavra escrita pode conduzi-lo a uma
interpretação do mundo. Essa interpretação ocorre por um mecanismo, em que sucessivas etapas,
desde o contado inicial, vão se interpenetrando. De início, aprendem-se os sinais, o códigos,
passando-se a decifrá-los e quase simultaneamente se aprende uma significação de superfície
(MICHELETTI, 2001, p. 16-17).
A tarefa seguinte, nessa aproximação, se estabelece numa desmontagem do texto para se
atingir o significado no interior do próprio discurso. É o momento de análise (MICHALETTI,
2001). Em seguida, vem a interpretação por meio de uma remontagem em que as palavras vão se
juntando e formando o texto, já com um novo sentido para leitor. Nessa etapa, o diálogo do
leitor com o texto torna-se mais vivo, pois ele ativará todo conhecimento de mundo e o terá
posto em movimento. Nas palavras de Koch e Elias (2001, p. 10):
[...] a leitura é entendida como a atividade de captação das idéias do autor, ou
seja, ele coloca no papel o que está pensando naquele exato momento, e depois
o leitor abre o livro e decifra e interpreta este pensamento. No ato de criação de
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um texto, o autor leva em consideração o seu provável leitor de modo que leva
em conta as experiências e os conhecimentos do leitor.

No que se refere aos conhecimentos de leitura, sabe-se que variam de uma pessoa para
outra, ou seja, há alguns fatores que podem diferenciar a compreensão leitora, são eles:
conhecimento dos elementos linguísticos, esquemas cognitivos, bagagem cultural/conhecimento
de mundo, circunstâncias em que o texto foi produzido/condições de produção/contexto. Para
Morais (1996), ler significa captar as ideias presentes em um texto. Neste processo, o leitor
utilizará inconscientemente o conhecimento que possui da linguística, como também do
conhecimento de mundo para realizar esta ação. Morais (1996, p. 111) reforça a noção de que ler
é compreender as ideias que estão nas entrelinhas do texto, no sentido de que “„Ler nas
entrelinhas‟ é inferir algo que não está escrito”, uma vez que ao ler são feitas associações,
lembram-se de imagens, constroem-se raciocínios.
Na concepção de Solé (1998, p. 92), os objetivos têm papel fundamental na leitura, pois
eles “determinam a forma em que um leitor se situa frente a ela e controla a consecução do seu
objetivo, isto é, a compreensão do texto”. Ademais, os objetivos dos leitores em relação ao texto
também são diversos, já que “haverá tantos objetivos como leitores em diferentes situações e
momentos” (SOLÉ, 1998, p. 92). Nesse sentido, são os objetivos de leitura que determinarão a
forma com que o leitor apreenderá o texto, e cada tipo de leitura exigirá objetivos distintos para a
sua devida interpretação.
Embora a leitura deva ter objetivo, como aponta Solé, bem como deva chegar às
entrelinhas como sinalizam Kleiman (2001), Koch e Elias (2001), os PCN (1998) informam que
os números dos programas de avaliação de alunos demonstram que os estudantes brasileiros são
analfabetos funcionais, o que significa que, apesar de saberem ler um texto – decifrar o código
linguístico –, não refletem sobre o tema, não fazem avaliações, bem como não fazem ligações
entre um texto e outro e também não relacionam a informação apresentada no texto ao seu
cotidiano.
Assim, a leitura, como objeto de ensino e aprendizagem da escola, mostra-se deficitária,
pois não consegue ser significativa, objetiva ao aluno. A avaliação da leitura dos alunos apontada
pelos PCN demonstra que os documentos concebem a leitura como
[...] um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e
interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o
assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata
de extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-
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se de uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e
verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses
procedimentos que possibilita controlar o que vai sendo lido, permitido tomar
decisões diante de dificuldades de compreensão, avançar na busca de
esclarecimentos, validar no texto suposições feitas (PCN, 1998, p. 69-70).

Tendo em vista ser a leitura uma ferramenta fundamental para a educação e servir como
um grande ponto de partida para adquirir o conhecimento, ler é imprescindível. O ato leitura
significa ler os elementos linguísticos, mas também as entrelinhas, o discurso velado, aquele que
quer convencer, responder, conquistar, desafiar o leitor, e a partir desse processo construir
sentido. Como se pode perceber a leitura, para este estudo, revela-se como um ato significativo,
resultado do cruzamento entre conhecimentos de língua, conhecimentos prévios, conhecimentos
interacionais, como salientam Koch e Elias a leitura é um processo no qual o leitor realiza um
trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre linguagem (KOCH e
ELIAS, 2006). Tomando as palavras de Geraldi (1984, p. 80), “ler é um processo de interlocução
entre leitor/autor mediado pelo texto”. Nesse sentido, importa destacar como os dois sujeitos do
processo de construção de sentidos para um texto são caracterizados por Geraldi, o que pode ser
visualizado no quadro a seguir:
Quadro 1 – Características do Autor e do Leitor no processo de interação, segundo Geraldi
AUTOR

LEITOR

• Instância discursiva de onde emana o texto;

• Não é passivo;

• Mostra-se e se dilui nas leituras de seu texto;

• É agente que busca significações;

• Dá uma significação;

• Reconstrutor do sentido do texto a partir de

• Imagina seus interlocutores;
• Não domina sozinho o processo de leitura;
• Por meio de sua palavra é possível a
interlocução.

sua leitura;

• Leitor maduro (Lajolo, 1982) é aquele para
quem cada nova leitura desloca e altera
significado do que lê; altera o significado,
(aciona seu conhecimento de mundo, de
outras leituras, da língua, do gênero).

Elaborado pela autora a partir de Geraldi (1984).
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Como se pode observar, o leitor na visão interacionista não é um sujeito passivo, mas
alguém que tem papel fundamental para a construção dos sentidos. Essa visão é herança da teoria
bakhtiniana que concebe o leitor como aquele para quem
[...] meu pensamento se torna, pela primeira vez, um pensamento real (e, com
isso, real para mim), não são ouvintes passivos, mas participantes ativos da
comunicação verbal. Logo de início, o locutor espera deles uma resposta, uma
compreensão responsiva ativa. Todo enunciado se elabora como que para ir ao
encontro dessa resposta (BAKHTIN, 2000, p. 320).

Segundo Bakhtin e Volochínov (2002, p. 113), “a palavra comporta duas faces. Ela é
determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para
alguém”. Assim, a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico,
que aponta que o organizador de uma enunciação e de toda expressão é o meio social em que
está o sujeito do discurso:
a enunciação humana mais primitiva, ainda que realizada por um organismo
individual, é, do ponto de vista do seu conteúdo, de sua significação, organizada
fora do indivíduo pelas condições extra-orgânicas do meio social. A enunciação
enquanto tal é um puro produto da interação social (BAKHTIN e
VOLOCHÍNOV, 2002, p. 121).

Nesse sentido, a visão interacionista de leitura leva em consideração a vida em si, a partir
de seus elementos de construção: quem fala, para quem fala, em que momento fala. Por isso, o
“discurso é diretamente vinculado à vida em si e não pode ser divorciado dela sem perder sua
significação” (BAKHTIN e VOLOCHÍNOV, 1926/1976, p. 4).
Concepções de leitura: um panorama
Seguindo os estudos da Linguística Aplicada, percebe-se a coexistência de variadas
concepções de leituras, as quais permeiam o ensino em sala de aula. Essas concepções centram-se
no texto, no autor, no leitor e na interação autor-texto-leitor.
Na concepção que foca o texto, a língua é concebida como código, instrumento de
comunicação. O texto é tratado como um produto que será decodificado por um leitor ou
ouvinte, que apenas utilizará o conhecimento para decodificação do código. Segundo Menegassi
(2009), o texto é visto como “simples produto da codificação de um emissor, no caso, o autor, a
ser codificado pelo leitor”, quem tem o papel de decifrar o código. Para Kato (1985), essa
concepção tem suas raízes no Estruturalismo e no Mecanicismo da linguagem. Nesse caso, o
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sentido está nas próprias palavras e frases. Assim, cabe ao leitor a tarefa de decodificar o código,
de reconhecer os itens linguísticos e deles retirar o sentido. O leitor, nessa visão, é o receptáculo
das informações do texto, aquele que precisa capturar os sentidos já prontos. Como destaca
Coracini (2010), o processo de leitura pode ser comparado como a construção de uma casa, a
qual começa pelas unidades menores, como morfemas, vocábulos, chegando a estruturas maiores
como significado literal, figurado. O mesmo é descrito por Koch (2008), com relação ao leitor, o
qual apenas irá decodificar o texto reconhecendo o sentido das palavras e as estruturas do texto.
O leitor é caracterizado por realizar uma atividade de reconhecimento, de reprodução. Assim, a
leitura é caracterizada como sendo passiva, simples reconhecimento de palavras e ideias, e o papel
do leitor é extrair o conteúdo do texto (KLEIMAN, 1993; KOCH e ELIAS, 2006;
MENEGASSI e ANGELO, 2005).
Outra concepção foca a atenção no autor. Nessa concepção, a língua torna-se a
representação do pensamento, o sujeito torna-se um ser psicológico, sem história, individual,
dono de suas vontades e ações. O texto em si é tratado como um produto lógico do pensamento
de seu autor. Conforme Menegassi (2009, p. 2), “o autor é visto como um „ego‟ que constrói uma
representação mental na escrita, no texto, e deseja que seja „captada‟ pelo leitor da maneira como
foi mentalizada, sem modificações”. Assim, a leitura se torna uma atividade na qual consiste na
captação de ideias produzidas pelo autor, deixando de lado as experiências e também os
conhecimentos do leitor, restando a ele apenas captar as intenções que foram mentalizadas pelo
autor. Nessa concepção, a língua serve como representação do pensamento de quem o escreveu,
e que servirá como fonte de enriquecimento de conhecimento e análise para quem ler. Assim, o
leitor exerce um papel passivo de apenas ser um “receptor”, no sentido de que somente o autor
que tem algo a dizer (KLEIMAN, 1993; MENEGASSI e ANGELO, 2005).
Na concepção que tem o leitor como foco, cabe a ele atribuir sentido ao texto, tendo em
vista seus conhecimentos de mundo armazenados em sua memória. Nessa concepção, o
movimento de sentido é do leitor para o texto. Assim, o leitor é aquele que possui as condições
para construir sentido para o texto, pois é dele que emana os conhecimentos necessários para
fazer a máquina preguiçosa texto se movimentar, lembrando as palavras de Eco. Em sua
memória, o leitor guarda conhecimentos que serão ativados no momento da leitura. Desse modo,
o leitor lê conforme sua visão de mundo, suas crenças, sua ideologia, o que proporcionará que
um mesmo texto seja lido por diferentes leitores e cada um deles fará uma interpretação
diferente, pois têm conhecimentos diferentes. Por isso, conforme Menegassi (2009), essa
concepção aceita diferentes compreensões de um mesmo texto, “porque há diferentes leitores.
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Isso mostra que o sentido do texto é construído do modo descendente, isto é, descendo da
mente do leitor para o texto”.
Quanto à concepção que focaliza a interação autor-texto-leitor, observa-se que a língua é
dialógica e interacional; os sujeitos são tratados como atores sociais, que quando ativos, se
constroem e são reconstruídos no texto. O texto é dado como o lugar onde ocorrem a interação
e a constituição dos interlocutores. Como afirma Menegassi (2009), o texto é “o próprio lugar da
interação e da constituição dos interlocutores”. Nesse contexto, Koch (2008) aponta que o
sentido não se encontra no texto, mas na interação do texto com o leitor. Dessa forma, a
concepção considera a ação de ler uma interação entre as competências do leitor e a competência
que o texto pede. Consequentemente, há no texto uma grande quantidade de ideias
subentendidas, das mais variadas possíveis, que só podem ser captadas quando há o contexto
sociocognitivo dos participantes desta interação. Como afirma Menegassi (2009), o sentido do
texto é construído no processo de interação texto-sujeito, não sendo algo que preexista
anteriormente. Entretanto, com a possibilidade de produzir vários sentidos ao texto, que, por sua
vez, dentro de seus limites linguístico-discursivos, limitam os sentidos possíveis impedindo que
ocorram leituras não autorizadas, como acontece na concepção com foco no leitor. Portanto, o
texto acaba que por si só delimitando o que poderá ser lido, e os sentidos que poderão ser
concebidos para ele (GERALDI, 1993; KOCH e ELIAS, 2006).
Na concepção discursiva de leitura, mais especificamente para Análise de Discurso de
linha francesa, saber ler é saber que os sentidos não estão prontos ou fechados em si, é saber que
“o sentido pode ser sempre outro. Mesmo porque entender o funcionamento do texto enquanto
objeto simbólico é entender o funcionamento da ideologia, vendo em todo o texto a presença de
outro texto necessariamente excluído dele, mas que o constitui” (ORLANDI, 1996, p. 138). O
discurso, em linhas gerais, é visto como efeito de sentido entre interlocutores e lugar de contato
entre língua e ideologia (PÊCHEUX, 1969). O texto, por sua vez, é a materialização discursiva
pela relação com a exterioridade, sendo o sujeito resultado da interpelação do indivíduo pela
ideologia e o autor como uma função do sujeito.
Nessa concepção, o conceito de interpretação também é fundamental, já que por serem
interpelados pela ideologia, os sujeitos estão fadados a interpretar, uma vez que o sujeito tem a
necessidade de “dar” sentido a qualquer objeto simbólico (ORLANDI, 2004). Para autora: “[...]
interpretar, para análise de discurso, não é atribuir sentidos, mas expor-se à opacidade do texto
(ainda Pêcheux) [...] é compreender, ou seja, explicitar o modo como um objeto simbólico
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produz sentidos, o que resulta em saber que o sentido sempre pode ser outro” (ORLANDI,
2004, p. 64). Pêcheux (1997, p. 160), ao tratar de sentido, destaca que
[...] o sentido de uma palavra [...] não existe em si mesmo (isto é, em relação
transparente com a literalidade do significante), mas, ao contrário, é
determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo sóciohistórico no qual as palavras [...] são produzidas (isto é, reproduzidas) [...] as
palavras, expressões, proposições, etc, mudam de sentido segundo as posições
sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que elas adquirem
seu sentido em referência a essas posições, isto é, em referência às formações
ideológicas [...] nas quais essas posições se inscrevem.

Pressupostos bakhtinianos: gêneros discursivos
Um estudo como este, que se propõe apresentar uma proposta de leitura com base nos
pressupostos do Círculo de Bakhtin, precisa considerar o caráter histórico da linguagem, sua
diversidade externa e interna, como sublinha Garcez (1998). Segundo a autora, “A linguagem
não existe num vácuo, mas imersa numa rede de valores discursivos de vários níveis. Assim,
todo o universo linguístico constrói-se, existe e funciona num universo social, coletivo, e não
pode ser abstraído dessa condição.” (GARCEZ, 1998, p. 48). Geraldi (1984), ao tratar das
concepções de linguagem e ensino de Língua Portuguesa, situa a linguagem como o lugar de
constituição de relações sociais, em que os falantes se tornam sujeitos. Ademais, Geraldi destaca
que a concepção de linguagem como forma de inter-ação a possibilita
[...] uma transmissão de informações de um emissor a um receptor, a linguagem
é vista como o lugar de interação humana: através dela o sujeito que fala pratica
ações que não conseguiria praticar a não ser falando; com ela o falante age
sobre o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que não pré-existiam
antes da fala (1984, p. 43).

Essa perspectiva de linguagem como ação interativa fundamenta-se no postulado de
Bakhtin que considera que a
[...] verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato
de formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato
psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação
verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal
constitui assim a realidade fundamental da língua (BAKHTIN, 2000, p. 123).
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Ao conceituar os gêneros do discurso como tipos relativamente estáveis de enunciados
(BAKHTIN, 2000, p. 279)3, o autor apresenta a natureza verbal comum entre gêneros e
enunciados, visualizando os gêneros a partir de sua historicidade, razão pela qual não são de
natureza convencional. Ele os analisa como tipos históricos ao relacionar a eles o mesmo caráter
de enunciado, caráter social, discursivo e dialógico.
Observa-se que cada esfera da comunicação produz historicamente, na/para a interação
verbal, os gêneros discursivos que lhe são próprios. Desse modo, estes se estabilizam e se
constituem historicamente por meio de novas situações de uso da língua e, assim, de novas
formas de interação verbal necessárias nas diferentes esferas de comunicação.
A riqueza e a variedade dos gêneros acompanham a infinita variedade da atividade
humana, e cada esfera (esfera cotidiana, do trabalho, científica, jurídica, escolar, religiosa) dessa
atividade é composta por um repertório de gêneros discursivos que se diferenciam e se ampliam a
partir do desenvolvimento de cada uma. Sublinha o autor que, diante da capacidade humana de
elaborar uma infinita variedade de gêneros, pode-se pensar que não há e não poderia existir um
terreno comum para seu estudo, de forma a colocar no mesmo terreno de análise um relato
familiar e uma ordem militar padronizada, cada uma com suas características particulares.
Os gêneros discursivos são elaborados, segundo Bakhtin (2000, p. 284), primeiro de
acordo com uma dada função pré-determinada (científica, técnica, ideológica, oficial, cotidiana);
segundo, a partir de dadas características específicas de cada esfera da comunicação. Ao se
observarem a variedade de funções e a diferenciação entre as características dos gêneros, nota-se
que estes não são estruturas fixas, imóveis, mas relativamente estáveis, tendo em vista que, para cada
situação de uso de um gênero, o tema, a organização composicional e o estilo se alteram, pois o
seu resultado depende das suas condições de produção e de sua historicidade.
O pensador russo aponta que o enunciado está no cruzamento de um problema: o estilo,
que reflete a seleção das formas linguísticas que o usuário da língua faz para produzir os seus
enunciados. Assim, por ser individual, o estilo revela a individualidade de quem fala ou escreve.
Essa escolha dos recursos linguísticos está associada ao interlocutor/destinatário, uma vez que
este influencia a elaboração de um enunciado: “É sob uma maior ou menor influência do
destinatário e da sua presumida resposta que o locutor seleciona todos os recursos linguísticos de
que necessita” (BAKHTIN, 2000, p. 326). Entre o estilo e o tema observa-se um vínculo
indissociável, assim como entre o estilo e a organização composicional. Segundo Bakhtin (idem),
Em outras obras, Bakhtin faz referência a “formas de discurso”, “formas de um todo” e “tipos de interação
verbal”.
3
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o estilo é um dos elementos da unidade de um gênero; ele pertence ao estilo do gênero, de modo
que aquilo que se pode dizer, o que não se pode e o como se deve dizer já estão prédeterminados pelo gênero a ser utilizado. As mudanças em um gênero ocorrem
independentemente do estilo, pois
Em cada época de seu desenvolvimento, a língua escrita é marcada pelos
gêneros do discurso e não só pelos gêneros secundários [...], mas também pelos
gêneros primários [...]. A ampliação da língua escrita que incorpora diversas
camadas da língua popular acarreta em todos os gêneros [...] a aplicação de um
novo procedimento na organização e na conclusão do todo verbal e uma
modificação do lugar que será reservado ao ouvinte ou ao parceiro, etc., o que
leva a uma maior ou menor reestruturação e renovação dos gêneros do
discurso [...] (BAKHTIN, 2000, p. 285).

O estilo está, portanto, associado às escolhas que o locutor faz por determinadas
marcas/traços que melhor atenderão às suas necessidades: o ato de selecionar determinada forma
gramatical e não outra já revela um estilo.
A teoria bakhtiniana sublinha que todo gênero é gerado a partir de um tema, ou seja,
apresenta seu objeto discursivo e sua finalidade discursiva. Assim, o tema do romance é, para
Bakhtin, o homem que fala e seu discurso. São os próprios gêneros que apontam para uma maior
ou menor possibilidade de tratamento de um tema e do sentido de interação. Como apontam
Moterani e Menegassi (2010, p. 226), “O conteúdo temático não é o assunto em si, mas abrange
as diferentes atribuições de sentidos e seus recortes possíveis para um dado gênero do discurso”.
Quanto à organização composicional, também está ligada ao estilo, uma vez que a relação
estabelecida entre esses dois elementos determina o tipo de estruturação e de conclusão de um
todo, o tipo de relação entre o locutor e o interlocutor. Dessa maneira, observa-se que o locutor
fará a escolha da organização de seu enunciado e, também, das sequências textuais que vão
compor o todo do enunciado.
Tiras em Quadrinho: em cena, Mafalda
Seguindo os pressupostos por Rama et al. (2004, p. 7), este estudo considera as tiras em
quadrinho uma forma de comunicação de massa, já que, segundo os autores: “as publicações do
gênero circulam com uma enorme variedade de títulos e tiragens de milhares ou, às vezes, até
mesmo milhões de exemplares, avidamente adquiridos e consumidos por um público fiel, sempre
ansioso por novidades”. São consideradas como um gênero discursivo, pois além da
materialidade do texto, há a soma entre texto e contexto, sendo uma prática social mediada pela
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linguagem. Além disso, tratam-se de ações sociais orientadas por um objetivo culturalmente
pertinente, como aponta Miller (1984).
Por serem comunicações de massa, presentes em suportes da esfera midiática, como
jornais, blogs, revistas, as tiras em quadrinhos têm ganhado um espaço de destaque nos livros
didáticos, por trazerem duas formas de linguagem: a verbal e o visual, os quais interagem para
contribuir na construção de sentidos. Trata-se de histórias narradas, de forma curta, em sequência
de pequenos quadros. Como apontam Rama et al. (2004), a organização do gênero tira,
geralmente, se constitui pela linguagem visual, plano e ângulos de visão, protagonista e
personagens secundários, além de figuras cinéticas, metáforas visuais e verbais, linguagem verbal,
balão de fala, de pensamento, de expressão, legenda e onomatopeias.
Quanto ao estilo, a linguagem se caracteriza como informal, com marcas de oralidade.
Ramos (2013, p. 108) destaca que a linguagem dos quadrinhos é “ancorada nisto que estamos
chamando de leitura oculta”. Esse tipo de linguagem caracteriza-se pela inferência que o leitor
deve realizar para construir sentidos para a tira em quadrinhos. São informações que não estão
explícitas no texto, mas são construídas durante a leitura. O processo de inferência é um dos que
podem determinar a construção do humor, já que, segundo Ramos (2013, p. 110-111), “é parte
integrante do modo como as histórias em quadrinhos são concebidas e lidas”. Também
cooperam para a construção de sentidos os elementos linguísticos, que em conjunto com o visual
e as condições de produção, sinalizam para escolhas estilísticas intencionalmente escolhidas pelo
autor para atender às suas necessidades de interação com o outro, a fim de levar seus leitores a
construírem outros sentidos.
Há que sublinhar uma das funções da tira: criticar os vícios da sociedade e a política. No
caso, das tiras da Mafalda, o autor Quino aponta que seu objetivo não é mudar a situação
evidenciada por ele, mas ser um pequeno agente que busca mudança (KUNTZ, 2000). As tiras
da personagem Mafalda foram criadas pelo argentino Joaquín Salvador Lavado, o qual tem o
pseudônimo de Quino. As publicações começaram em jornais em 1964 e foram até 1973. Logo
após esse período, as tiras foram publicadas na forma de livros. As tiras argentinas de Quino
foram traduzidas para várias línguas. As tiras da Mafalda caracterizam-se, principalmente, pelo
humor crítico, o que pode ser observado pelo intertexto que traz para cena outros textos, como
também por informações implícitas e pelo contexto de produção.
Como todo texto de cunho narrativo, as tiras da Mafalda apresentam personagens. A
principal é Mafalda, que longe de ser uma heroína, é uma criança que critica pessoas, sistemas,
modos de vida. Eco (1993, p. XVI) considera Mafalda uma personagem contestadora e
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enraivecida com a situação de conformismo da sociedade da qual ela faz parte. A garota coloca-se
em cena como uma anticonformista e recusa o mundo como ele é. Segundo o autor, essa
característica de questionadora reflete o nível de qualidade das tiras de Quino. As tiras também
apresentam outras personagens crianças como Felipe, Manolito e Suzanita, os pais e o irmão de
Mafalda.
A criação das tiras da Mafalda se dá na Argentina em um momento em que o país passa
pela ditadura. Quino utiliza-se das tiras para criticar esse regime. Assim, com uma personagem
criança e uma linguagem aparentemente inocente, Quino critica regimes políticos ditatoriais,
como também as guerras, como a Guerra Fria e a Guerra do Vietnã. Ademais, outras questões da
sociedade são postas em xeque, como o comodismo, o consumismo, a criação de armas
nucleares, a indiferença à pobreza.
Ler por prazer na escola: uma proposta de leitura de Mafalda
Para esta proposta de leitura foram selecionadas duas tiras em quadrinho da Mafalda, tendo como recorrência a presença de elementos midiáticos, como o rádio, a tv e o jornal. Buscarse-á analisar as tiras, propondo um caminho metodológico de leitura ancorado nas orientações
bakhtiniana, no que se refere ao estilo. Veja-se a primeira tira em quadrinhos.
Texto 1

Quino - Disponível em http://clubedamafalda.blogspot.com.br/

Em um processo de leitura em sala de aula, inicialmente, seria necessário problematizar as
condições de produção das tiras de Mafalda: quem é o autor?, em que momento histórico
escreveu?, quem são os possíveis leitores?, quais são as personagens?. Esse levantamento levaria
os alunos a perceberem que Mafalda é uma criança que não reflete em suas ideias sua idade. Isso
se evidencia na primeira tira em quadrinhos que mostra duas cenas. Na primeira, Mafalda, com os
olhos fixos, parados, está atenta ouvindo a notícia do rádio, ação que foge a uma característica
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típica de criança. Na cena seguinte, Mafalda quebra o seu silêncio e reage ao que é narrado,
questionando o afirmado pela notícia.
No que se refere ao texto verbal, incialmente, observa-se a voz da emissora de rádio: “O
governo fixou preços máximos para os artigos de primeira necessidade”. Tendo em vista o estilo,
observa-se, no primeiro momento, o uso do verbo “fixou” flexionado no pretérito perfeito do
indicativo, que aponta a convicção do sujeito enunciador acerca dos fatos relatados. Observa-se o
afirmado por Weinrich (1968) ao destacar que os verbos de uma língua assinalam a atitude
comunicativa de quem fala. Assim, o autor separa os tempos verbais em dois grupos: o do
mundo comentado e o do mundo narrado. O verbo “fixou” utilizado no pretérito perfeito,
segundo Weinrich (1968), conduz a uma atitude responsiva tensa, engajada, atenta; já os tempos
do mundo narrado não exigem dos participantes da interação uma reação direta. Nesse sentido,
na tira, o enunciador compromete-se e se responsabiliza por aquilo que é dito, acentuando o
valor de verdade sobre aquilo que diz. Busca-se, assim, por meio do diálogo com o interlocutor,
que este acredite no e pense como o enunciador.
Já na expressão “preços máximos”, usa-se da ambiguidade no item lexical “máximo”, pois
é possível verificar dois sentidos: o primeiro, os preços podem chegar a um valor máximo
preestabelecido pelo governo, ou seja, ao limite imposto pelo governo; o segundo, o governo
pode ter taxado os preços em valores altíssimos, o que denota que será difícil de adquirir os
artigos de primeira necessidade. Conforme Ilari e Geraldi (2003), a ambiguidade leva a mais de
uma leitura. Trata-se, pois, de uma ambiguidade lexical, a qual consiste na dupla interpretação de
um item lexical, de caráter polissêmico. Do mesmo ocorre com “os artigos de primeira
necessidade”, em que os artigos de primeira necessidade podem ser os básicos, consumíveis, para
a sobrevivência de um ser humano, ou podem ser os necessários à moral humana e, por isso, de
primeira necessidade. Sobre a polissemia, Ilari (2002) aponta que se trata dos sentidos diferentes
da mesma palavra. No caso analisado, a ambiguidade gerada pelo estilo escolhido leva Mafalda a
uma conclusão e não a outra, ou seja, a conclusão indicada pelo autor.
A reação de Mafalda, ao responder “Qual será o preço da sensatez?”, mostra que o
enunciado da emissora de rádio manteve um elo na cadeia dialógica, já que a personagem
interagiu com o enunciado demonstrando uma ação responsiva. Menegassi (2009), seguindo o
postulado por Bakhtin e Volochínov (2002), aponta que a responsividade é um fator
imprescindível para que as práticas de linguagem ocorram: “Não se trata apenas de poder
oferecer uma resposta ao que foi dito pelo locutor, mas de compreender que a formulação de
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enunciado endereçado ao outro constitui, por si, uma possível resposta a outros enunciados que
circulam na sociedade” (MENEGASSI, 2009, p. 152).
O questionamento de Mafalda relaciona-se às condições de produção do enunciado, já
que a Argentina no momento vivia uma das mais sanguinárias formas de ditadura da América
Latina (1960-70). A falta de sensatez do governo ditador fez com que muitos civis fossem
mortos, ou exiliados, ou desaparecessem, além de recém-nascidos serem sequestrados. A questão
posta por Mafalda mostra um inconformismo com a situação vivenciada na época. Diante desse
inconformismo, a menina pergunta “Qual será o preço da sensatez”, esperando também uma
resposta dentro da cadeia dialógica. Ao olhar para o aparelho de rádio, Mafalda demonstra estar
buscando um diálogo com seus compatriotas, com os argentinos, e também com a própria
emissora de rádio que representa uma aliada do governo ditador ao relator o que é do interesse
do governo da época. Assim, a menina confronta, na arena do discurso, o conformismo da
população com relação aos atos bárbaros da ditadura com respeito ao inconformismo com a falta
de sensatez. Esse interlocutor, leitor, é chamado a se posicionar, a responder o questionamento
proposto pela garota. Do mesmo modo, a questão também quer a adesão, o crédito, o
testemunho do interlocutor quanto à falta de sensatez „do governo‟.
Como se pode perceber, as escolhas linguísticas revelam o estilo do autor, o qual está em
consonância com o interlocutor. O estilo reflete a seleção de elementos linguísticos que o usuário
da língua faz para produzir os seus enunciados. Assim, por ser individual, o estilo revela a
particularidade de quem fala ou escreve. Essa escolha dos recursos linguísticos está associada ao
interlocutor/destinatário, uma vez que este influencia a elaboração de um enunciado: Assim,
comprova-se o postulado por Bakhtin (2000, p. 326): “É sob uma maior ou menor influência do
destinatário e da sua presumida resposta que o locutor seleciona todos os recursos lingüísticos de
que necessita”. Nesse caso, o enunciador escolheu recursos ambíguos para buscar a interação
com o interlocutor, ao questioná-lo e criticá-lo pelo conformismo.
A seguir, analisar-se-á a próxima tira.
Texto 2
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Quino - Disponível em http://clubedamafalda.blogspot.com.br/

Na segunda tira em quadrinhos, retrata-se o diálogo de Mafalda com a personagem
Felipe. Na primeira cena, Mafalda assiste a um programa de tv enquanto Felipe lê um jornal. O
menino pergunta a Mafalda: “Você leu isso? Aqui diz que a tv é um veículo de cultura”. No
primeiro momento da leitura, destaca-se a presença do pronome pessoal “Você” que tanto tem o
papel de chamar a atenção do interlocutor como também de apontar para uma obrigação desse
interlocutor em prestar atenção àquilo que será enunciado. Nesse sentido, observa-se um você
expandido, pois tanto Mafalda quanto o leitor da tira são chamados a partilhar, a acreditar no
enunciador, mostrando-se, assim, a instalação da interação. Observa-se, assim, que o discurso já
se instaura, pois como postula Bakhtin (1997), o discurso é a língua em sua integridade concreta e
viva e não a língua como objeto da linguística, obtido por meio de uma abstração da vida
concreta.
Importa ressaltar que, para Bakhtin e o Círculo, a palavra é concebida levando-se em
consideração sua história, sua historicidade, isto é, a linguagem em uso. Bakhtin e seus seguidores
reposicionam a palavra concebendo-a como um constituinte concreto de feitura ideológica. Não
é possível esquecer, neste momento, que palavra, para o Circulo de Bakhtin, significa discurso,
por isso esta proposta de leitura se mostra como discursiva.
Destaca-se, ainda, o uso do pronome demonstrativo “isso”. Segundo Mattoso Câmara
(1980), os pronomes se diferenciam dos demais nomes pelo fato de o sentido depender da
situação de uso, ou seja, o significado é estabelecido com as duas pessoas do discurso: quem fala
e quem ouve. Desse modo, é possível afirmar que os pronomes não possuem sentido sozinhos.
De acordo com Bechara (1999), o pronome isso se refere a alguma coisa já apresentada. No caso
da tira, o isso retoma o que está escrito no jornal, adquirindo a natureza de pronome substantivo,
mas só tem sentido na enunciação. A ocorrência de pronome demonstrativo substantivo está
atribuída a fatores discursivos e não apenas gramaticais. Como retrata Koch, ao tratar da
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pronominalização, principalmente, na fala, o pronome possui características próprias, isto é,
“pode ocorrer sem um referente co-textual explícito” (2002, p. 86).
Koch (2002, p. 79) discorre que a referência é “o resultado da operação que realizamos
quando, para designar, representar ou sugerir algo, usamos um termo ou criamos uma situação
discursiva referencial com essa finalidade”. Nesse sentido, a referência é entendida como as
operações que os usuários da língua realizam à medida que o discurso se desenvolve. Ao se referir
às escolhas significativas feitas pelo usuário da língua, ou seja, ao seu estilo, em meio às múltiplas
possibilidades que a língua oferece, Koch (2002, p. 81) afirma que conhecer o processo de
anáfora e de catáfora, por exemplo, não significa simplesmente saber localizar esses elementos
nos textos, “mas sim em estabelecer uma ligação com algum tipo de informação que se encontra
na memória discursiva”. No caso analisado, o pronome isso se refere a um todo anterior, isto é, ao
que está escrito no jornal, demonstrar a proximidade entre quem fala e aquilo sobre o que fala –
noticia de jornal, como também carrega um sentido pejorativo, como se o que estivesse dito no
jornal fosse uma informação sem nexo, sem lógica. Associada a essa leitura está a relevância da
interrogação feita pelo garoto a Mafalda: “Você leu isso?”. Pode-se observar que no processo de
interação, o garoto busca a adesão de Mafalda, como também o convencimento da garota ao que
ele irá afirmar, já que ela está assistindo a um programa da tv. Da mesma forma, pode-se afirmar
que o enunciador também busca a adesão do leitor da tira. Assim, observa-se que o enunciado é
influenciado pelo interlocutor como postula Bakhtin e o Círculo, já que pretende convencê-lo de
que os meios de comunicação podem não ser um veículo de cultura. Essa assertiva evidencia-se
também pelo uso de Você, considerado, na tira, um pronome pessoal expansivo, visto se dirigir
tanto a Mafalda quanto ao leitor, interlocutor.
Em seguida, a própria personagem usa da paráfrase para retomar o que o jornal afirmou:
“Aqui diz que a tv é um veículo de cultura.” Como propõe Koch (2002, p. 56), “na paráfrase
tem-se um mesmo conteúdo semântico apresentado sob formas estruturais diferentes”. Assim,
percebe-se que o garoto reformula o que o jornal noticiou de acordo com a sua visão acerca da
tv. Como aponta a autora, cada vez que o conteúdo é parafraseado, ocorre alteração, sendo um
processo de ajustamento, reformulação, desenvolvimento, previsão maior do sentido, no caso da
tira a paráfrase sintetiza o que está dito no jornal. Há que se considerar também a presença do
dêitico aqui, responsável por sinalizar um lugar, indicando proximidade entre quem fala (eu) e o
lugar referido. Como aponta Maingueneau (1996, p. 23), “os dêiticos espaciais são interpretados
graças a uma consideração da posição do corpo do enunciador e de seus gestos” e acrescenta que
em geral os dêiticos são “colocados na boca dos personagens e interpretados graças às
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informações fornecidas pelo contexto” (1996, p. 24). Há ainda a se destacar o uso do verbo dizer,
flexionado no presente do indicativo – “diz”. O uso desse tempo verbal, pertencente ao mundo
comentado, evidencia um comprometimento do sujeito com o que enuncia e a certeza sobre o
que diz. Além disso, acentua o que está dito pelo jornal. Nesse sentido, observa-se que o
enunciador controla a interação até aqui, uma vez que molda o seu discurso para chamar os coenunciadores, Mafalda e os leitores da tira, a participarem do evento comunicativo, com o
objetivo de afetá-los (persuadi-los) e convencê-los acerca do que trata.
Na próxima cena, Mafalda atenta-se ao que o garoto afirma, mas demonstra não acreditar
naquilo que ouve e pergunta: “Um veículo de cultura?”. Desse modo, observa-se que Mafalda
respondeu à indagação de Felipe, demonstrando sua ação responsiva, evidenciando a dúvida
quanto à afirmação do garoto. Logo em seguida, na cena 3, Mafalda completa: “Se eu fosse a
cultura saltava do veículo e ia a pé.” Destaca-se, nesse enunciado, a dúvida proposta por Mafalda
em “se eu fosse”, mas também a influência do interlocutor, já que esse eu também é extensivo,
trazendo o interlocutor para a arena do discurso. O enunciador propõe ao interlocutor também
abandonar o veículo, uma vez que põe em dúvida a integridade dos meios de comunicação
quanto a serem um veículo de cultura. Portanto, como afirma Bakhtin, é sob maior ou menor
influência do interlocutor que o locutor constrói seu enunciado.
Há que se ressaltar também a presença do vocábulo “veículo”, repetido três vezes. Essa
constatação está em consonância com o defendido por Koch (2002, p. 55) quando a autora diz:
“não existe uma identidade total de sentido entre os elementos recorrentes, ou seja, cada um
deles traz consigo novas instruções de sentido que são acrescentadas às do termo anterior.”, de
modo que quanto maior a quantidade de repetições, maior é a extensão dos sentidos. A esse
respeito, Travaglia (1999) também defende o caráter discursivo da repetição. Segundo o autor, a
repetição apresenta variadas funções passando pelo relevo a fim de enfatizar, intensificar ou até
mesmo contrastar um elemento linguístico. Observa-se, assim, que a reiteração do termo „veículo‟
constrói um sentido de relevo, a fim de enfatizar e de reforçar a ideia de dúvida exposta pelas
personagens. Como postula Koch, a repetição é um fenômeno de interação linguística, por ser
uma estratégia básica de construção do discurso, e ainda acrescenta que a presença da repetição
pode não ser percebida, mas a sua ausência seria significativamente percebida pelo leitor.
Importa destacar também, nesta proposta de leitura, a polissemia do vocábulo “veículo”.
Na primeira cena, Felipe diz: “Aqui diz que a tv é um veículo de cultura”, na segunda Mafalda
pergunta: “Um veículo de cultura?” e também na terceira: “Se eu fosse a cultura saltava do
veículo e ia a pé.”, observam-se dois usos de sentido do vocábulo “veículo”, um aponta para o
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sentido de que se trata de um meio capaz de transmitir, propagar, difundir alguma coisa, no caso
ideias. No sentido utilizado por Mafalda, percebe-se que veículo é um meio capaz de transportar
ou conduzir pessoas, animais, cargas, de um lugar para outro. Percebe-se, no entanto, que a
presença da polissemia não é aleatória, mas constrói um sentido de contraste entre o objetivo do
meio de comunicação em ser um veículo de ideias e o fato de a cultura tomá-lo como meio de
transporte. Chega-se a inferir que os meios de comunicação não são propagadores de cultura, já
que o conteúdo veiculado por eles não são culturais. Como afirma Perini, a polissemia é uma
característica que oferece às línguas uma flexibilidade necessitada por elas para expressarem
infinitos aspectos do real. Para Perini, portanto,
[...] a maioria das palavras são polissêmicas em algum grau. Palavras nãopolissêmicas são raras e freqüentemente são criações artificiais, como os termos
técnicos das ciências: fonema, hidrogênio, pâncreas, etc. Nestes casos, a
polissemia é realmente um inconveniente; mas o discurso científico, em sua
procura de univocidade semântica, difere enormemente da fala normal das
pessoas. Nesta, a polissemia é indispensável (1996, p. 252).

Vale destacar que o termo „veículo‟ torna-se polissêmico no contexto da tira, pois é nele
que a polissemia, aliada a outras estratégias discursivas, adquire sentido. Nesse caso, é
fundamental demonstrar aos leitores, estudantes, que todo signo é ideológico por resultar de um
consenso entre indivíduos socialmente organizados no decorrer do processo de interação. Por
isso, é importante destacar a historicidade do signo e os vários sentidos que ele vai ganhando em
diferentes contextos de uso. Observa-se que a leitura de base bakhtiniana demonstrará como os
elementos linguísticos significam dentro de um contexto histórico, em que língua e história
trabalham para a construção do sentido. Como Bakhtin e Volochínov (2002, p. 31) afirmam “Um
corpo físico vale por si próprio: não significa nada e coincide inteiramente com sua própria
natureza. Neste caso, não se trata de ideologia.”, mas quando este objeto passa a ter um
significado externo à sua própria natureza, tem-se um signo ideológico; além disso, “o signo não
existe apenas como parte de uma realidade; ele também reflete e refrata uma outra” (BAKHTIN
e VOLOCHÍNOV, 2002, p. 32).
Contudo, vale destacar a necessidade de formar leitores aptos a fazer esse tipo de leitura,
já que para chegar à construção de sentidos dessas duas tiras, por exemplo, o leitor precisaria
conhecer os elementos linguísticos destacados, isto é, do estilo, e suas funções no discurso, bem
como ter conhecimento acerca do gênero tira em quadrinho, do momento histórico em que as
tiras foram produzidas e da posição política do autor diante dos fatos históricos vivenciados por
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ele. Só assim, o texto tornar-se-á um lugar de encontro entre o mundo do autor e o mundo do
leitor, onde o processo de interação é mediado pela significação palavras e dos seus significados
na história.
Sistematização da proposta de leitura e palavras finais
Tendo em vista que este estudo objetivou apresentar uma proposta de leitura com base na
teoria de Bakhtin e de seu Círculo, após as análises, expõe-se um caminho metodológico que
poderia ser tomado por professores de Língua Portuguesa, com as devidas adaptações e
correções, a fim de ensinar a ler por prazer tiras em quadrinho. Observa-se essa proposta a
seguir:
Quadro 2 - Proposta sugerida para leitura em sala de aula
 Estudar o gênero tiras em quadrinhos: objetivos, suporte, linguagem visual, organização temática, estilística e composicional;
 Ler diferentes tiras;
 Contextualizar o momento histórico do autor de Mafalda;
 Destacar elementos linguísticos e suas funções na construção dos sentidos;
 Ler tiras da Mafalda e analisar junto com os alunos os elementos estilísticos,
mostrando suas funções para construção de sentidos que podem ser diferentes,
já que os alunos podem apresentar conhecimentos diferentes um dos outros.
Elaborado pela autora. (2016)
Verifica-se que a proposta não foca em exercícios de fixação de leitura ou de
interpretação, pois se prevê uma aula de leitura. Assim, pretende-se mostrar ao professor que
leitura se ensina na escola, já que é nesse espaço que o aluno adquire os conhecimentos
necessários para saber ler qualquer gênero discursivo. Como se sabe, à escola não cabe apenas
ensinar a decodificar o signo linguístico, mas cabe ensinar a ler conforme as demandas sociais
solicitadas na contemporaneidade. Por isso, esta proposta tenta fugir do ensino que trata a leitura
como sem vida, sem motivação, pautado na leitura como pretexto apenas para o ensino de
gramática: regras a serem aprendidas. Apresenta-se minimamente uma proposta voltada às
práticas de utilização da linguagem e de seus objetivos a partir de textos que circulam na realidade
social, conforme ressaltam os PCN.
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Defende-se que a teoria bakhtiniana contribui para que a leitura nas escolas seja prazerosa
e que seja ensinada por meio da análise de gêneros discursivos. Desse modo, ler por prazer e com
propriedade não será mais um privilégio, como mostra a história da leitura no Brasil, de uma
classe economicamente privilegiada, mas que seja um direito de todo cidadão que passar pela
escola.
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O “EU” NA CONSTRUÇÃO DO SENTIDO DOS DÊITICOS
“I” IN THE CONSTRUCTION OF THE MEANING OF THE DEICTIC ELEMENTS

Makeli ALDROVANDI1
Resumo: O presente artigo visa reiterar a ideia de Émile Benveniste de que a significação e referência dadas aos elementos dêiticos dependem grandemente da construção de um “eu” como
sujeito que enuncia. Para isso, faz-se uma análise paralela entre a gramática descritiva, a noção
saussuriana de valor e as ideias de Benveniste; e, ao final, aplica-se a teoria em um discurso comum ao dia a dia – uma ligação telefônica - e em um texto literário – um poema. As análises confirmam a ideia de que a referência dos dêiticos se constrói a partir do “eu”.
Palavras-chave: Dêiticos. Sujeito. Valor.
Abstract: This article aims to reiterate the idea of Émile Benveniste that the meaning and the
referencing given to deictic elements depend greatly on the construction of an "I" as the subject
who enunciates. With this purpose, we perform a parallel analysis among the descriptive grammar,
the Saussurian notion of value and the ideas of Benveniste; we apply, in the end, the theory to a
day to day speech – a phone call - and to a literary text - a poem. The analyses confirm the idea
that the reference of the deictic elements is built from the “I”.
Keywords: Deictics. Subject. Value.

Introdução
É na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito.
(Émile Benveniste)
Os elementos dêiticos são, muitas vezes, estudados de forma isolada, fazendo-os parecerem elementos à parte do discurso. Trata-se de um ponto de vista um tanto contraditório, já que
os falantes fazem, a todo o momento, referências a tempo, lugar e pessoa. Neste artigo, será discutida a noção de elemento dêitico como parte integrante de enunciados, a partir do sujeito que
enuncia: o EU. Para tanto, recorreu-se à gramática descritiva de Bechara; a Saussure e sua noção
de valor; e, principalmente, a Benveniste que coloca os dêiticos em relação com o eu/tu construídos no enunciado. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é traçar uma análise desses três pontos
de vista que, de certa forma, vêm a convergir em um ponto: os dêiticos necessitam de um EU
para que seu sentido seja plenamente reconstruído pelo leitor.

Doutoranda em Letras, na área de Linguística, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Docente do Centro Universitário UNIVATES. E-mail: makeli.aldrovandi@gmail.com
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Faz-se necessário, inicialmente, conhecer a concepção de Língua e Linguagem dos autores
mencionados para que se possa situar o estudo dos dêiticos em suas teorias. Em seguida, dá-se a
definição de dêiticos na perspectiva de Benveniste e Bechara, e situam-se ambas as definições no
conceito de valor linguístico. Para finalizar, faz-se a análise de um discurso comum ao dia a dia,
uma ligação telefônica, e de um texto literário, um poema, nos quais todos os elementos dêiticos
presentes adquirem seu sentido em relação com o “eu”.
Língua e linguagem
Conhecer os conceitos de Língua e Linguagem que embasam os estudos dos linguistas é
fundamental, uma vez que é a partir desses conceitos que suas teorias de desenvolvem. Dependendo da concepção que eles tenham sobre Língua e Linguagem, suas abordagens apontarão para
caminhos bastante diversos, já que, como afirmou Saussure (2004, pag.15), é “o ponto de vista
que cria o objeto”.
Evanildo Bechara, em sua Moderna Gramática Portuguesa, apresenta os conceitos de Língua
e Linguagem da seguinte forma:
Entende-se por linguagem qualquer sistema de signos simbólicos empregados
na intercomunicação social, para expressar e comunicar ideias e sentimentos, isto é, conteúdos da consciência.
A linguagem se realiza historicamente mediante sistemas de isoglossas comprovados numa comunidade de falantes, conhecidos com o nome de línguas [...].
(BECHARA, 2005, p.28)

Compreende-se, portanto, que, para Bechara, a linguagem é um sistema abstrato, enquanto a língua é a realização da linguagem. Essa perspectiva apresenta pontos convergentes com a de
Saussure: a linguagem é tida como uma entidade mais abrangente e abstrata e a língua como sua
realização. Para Saussure, a linguagem é uma faculdade humana e a língua uma manifestação dessa faculdade. Saussure concebe dois conceitos de língua. Um deles refere-se às línguas como idiomas, por exemplo, o francês, o português etc. O outro é a Língua como sistema, que é o conjunto das línguas e que contém os universais de todos os idiomas.
Benveniste também desenvolve seus conceitos de Língua e Linguagem que podem ser
encontrados nos Problemas de Linguística Geral I e II. Para ele, a linguagem também é uma abstração,
mas uma abstração que faz do homem um ser, isto é, o homem percebe-se como um ser pela
capacidade de linguagem, já que é por meio dela que ele se relaciona com outros seres. Para Benveniste, em seu texto Da subjetividade na Linguagem (Benveniste, 2005, p.286), “é na linguagem e
pela linguagem que o homem se constitui como sujeito; porque só a linguagem fundamenta na
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realidade, na sua realidade que é a do ser, o conceito de „ego‟”. A linguagem é natural ao homem
e o aspecto principal da linguagem é ser constitutiva da subjetividade. Ainda no mesmo texto,
Benveniste aponta:
A linguagem está na natureza do homem, que não a fabricou. Inclinamo-nos
sempre para a imaginação ingênua de um período original, em que um homem
completo descobriria um semelhante igualmente completo e, entre eles, pouco
a pouco, se elaboraria a linguagem. Isso é pura ficção. Não atingimos nunca o
homem separado da linguagem e não o vemos nunca inventando-a. Não atingimos jamais o homem reduzido a si mesmo e procurando conceber a existência do outro. É um homem falando que encontramos no mundo, um homem
falando com outro homem, e a linguagem ensina a própria definição de homem. (BENVENISTE, 2005, p.285)

Em relação à língua, Benveniste, em seu texto A semiologia da Língua (2006), a concebe
como o sistema de signos interpretante de todos os outros sistemas: é ela que mantém os homens
unidos em sociedade. Segundo Benveniste, (2006, p.63), “somente a língua torna possível a sociedade. A língua constitui o que mantém juntos os homens, o fundamento de todas as relações
que por seu turno fundamentam a sociedade”.
Percebemos, nesta seção, que há pontos convergentes em relação às concepções de língua
e linguagem adotadas pelos três estudiosos da língua que analisamos: para todos eles, a linguagem
é um sistema abstrato que se concretiza nas línguas e do qual o homem faz uso para se comunicar. Na seção seguinte, verificaremos a forma como Bechara e Benveniste definem os elementos
dêiticos.
Os dêiticos
Bechara descreve os elementos dêiticos como a classe de palavras que difere do léxico
por serem sem substância, isto é, por não apontarem para nenhuma entidade extralinguística.
Eles seriam “gestos verbais, indicadores” (BECHARA, 2005, p.162). Bechara afirma:
Ao nos referirmos ao significado estrutural, aludimos, junto com as unidades
lexemáticas (lexemas), às unidades categoremáticas, os pronomes, que são „formas sem substância‟, isto porque apresentam apenas ou em primeiro lugar um
significado categorial, sem representar nenhuma matéria extralinguística. Por isso, os pronomes são substantivos, adjetivos, advérbios e - em algumas línguas
que não o português – até verbos. Diferem dos lexemas porque não possuem
significado lexical, ou, se o apresentam, têm um significado lexical genérico
(pessoa, coisa, lugar, tempo, modalidade, etc.), dado pela situação ou por outras
palavras do contexto. (BECHARA, 2005, p.112)

Bechara deixa claro que os dêiticos não apresentam “matéria extralinguística”, isto é, não
têm referência própria no mundo. Émile Benveniste, em seu texto Os níveis da análise linguística
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BENVENISTE, 2005), também divide as palavras em categorias semelhantes às de Bechara. Para
Benveniste, as palavras autônomas equivalem às lexicais de Bechara; e as sin-nomas equivalem às
categoremáticas. Para Benveniste (2005, p.132), “será necessário estabelecer uma distinção entre
palavras autônomas, que funcionam como constituintes de frases (são a grande maioria) e palavras sin-nomas que só podem entrar em frases acrescentadas a outras palavras”.
Entende-se, então, que, para Benveniste, as palavras sin-nomas são aquelas que terão dependência de outras para terem seu sentido construído, isso porque, como Bechara já dissera, elas
não apresentam referência2 no mundo. Benveniste também chama as palavras sin-nomas de signos vazios. Isso porque elas não remetem à realidade ou objetos, mas à enunciação, isto é, ao
acontecimento único e histórico do surgimento de um enunciado. No texto A natureza dos pronomes, o linguista afirma:
A linguagem resolveu esse problema [o da comunicação intersubjetiva] criando um
conjunto de signos “vazios”, não referenciais com relação à realidade, sempre
disponíveis, e que se tornam “plenos” assim que um locutor os assume em cada
instância do seu discurso. Desprovidos de referência material, não podem ser
mal empregados; não afirmando nada, não são submetidos à condição de verdade e escapam a toda negação. O seu papel consiste em fornecer o instrumento de uma conversão, a que se pode chamar a conversão da linguagem em discurso. (BENVENISTE, 2005, p.280)

Ao fazer um paralelo entre a visão de Bechara – na Gramática Descritiva – com a de
Benveniste, já se pode perceber que não há como compreender os elementos dêiticos somente
por eles mesmos. Eles precisam de referência, portanto, é necessário colocá-los em relação.
Flores & Teixeira (2008) corroboram esse ponto de vista quando afirmam:
Para ele [Benveniste], o mecanismo da dêixis está marcado na língua e é colocado em funcionamento cada vez que um sujeito a enuncia. Assim, os dêiticos,
embora possuam um lugar na língua, são categorias vazias e subjetivas porque,
sendo signos concretos, somente adquirem estatuto pleno na e pela enunciação
de “eu” (FLORES & TEIXEIRA, 2008, p.40)

Ou seja, em uma perspectiva enunciativa, os dêiticos apenas deixam de ser vazios e passam a ser plenos de sentido quando em relação a EU. Enquanto a Gramática descritiva, como o
nome sugere, apenas descreve quais são os elementos dêiticos, Benveniste os coloca categoricamente como dependentes de uma referência para que possam adquirir significação. Sobre a referência, ou instância discursiva, Benveniste afirma: “que é, portanto, a „realidade‟ à qual se refere
eu ou tu? Unicamente uma „realidade de discurso‟, que é coisa muito singular. Eu só pode definir-

2 Adota-se o conceito de referência de Benveniste apresentado no Dicionário de Linguística da Enunciação (2009,
p.197), segundo o qual referência é a significação singular e irrepetível da língua cuja interpretação realiza-se a cada
instância de discurso contendo um locutor.
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se em termos de „locução‟, não em termos de objetos, como um signo nominal (BENVENISTE,
2005, p.278). Isto é, o EU só se define na enunciação: o EU é o locutor. O EU não pertence à
realidade do mundo, não está ligado a um objeto no mundo, mas à enunciação. Consequentemente, os dêiticos que estão ligados ao EU apontarão para a instância discursiva que contiver o
EU.
Os dêiticos de pessoa
Benveniste defende que, embora a forma se repita, os elementos dêiticos se renovam a
cada vez que um enunciado é produzido. Esse fenômeno acontece porque a circunstância do
enunciado, ou a referência, é sempre diferente, e o próprio enunciado também o é, mesmo que as
palavras usadas sejam iguais às anteriores. Daí a significativa necessidade da construção de um
“eu” com o qual esses elementos serão postos em relação para, enfim, obterem um sentido. Segundo Benveniste, em A natureza dos pronomes, “uns [signos] pertencem à sintaxe da língua, outros
são característicos daquilo a que chamaremos as „instâncias do discurso‟, isto é, os atos discretos e
cada vez únicos pelos quais a língua é atualizada em palavra por um locutor” (BENVENISTE,
2005, p.277).
Neste ponto, pode-se evocar a noção saussuriana de valor, porque entende-se que os dêiticos, assim como os outros signos de uma língua, só têm seu significado completo quando postos em relação.
Em sua Nota sobre o discurso, nos Escritos de Linguística Geral, Saussure (2004, p.237) deixa
claro que “A língua realiza apenas conceitos isolados que esperam ser postos em relação entre si
para que haja significação de pensamento”, ou seja, é somente na relação entre as formas coexistentes que se pode construir sua significação. Segundo Saussure
A significação é apenas uma maneira de exprimir o valor de uma forma, valor
que depende completamente das formas coexistentes a cada momento, e que é,
por conseguinte, uma empreitada quimérica, não apenas querer examinar essa
significação em si mesma (o que não é nada linguístico), mas querer examiná-la
com relação a uma forma, visto que essa forma muda e, com ela, todas as outras e, com estas, todas as significações, de maneira que só se pode dominar a
mudança de significação vagamente com relação ao conjunto. (SAUSSURE,
2004, p.41)

Pode-se associar o termo “conjunto” de Saussure nessa citação com a “instância discursiva” de Benveniste. Além disso, Benveniste parece concordar com Saussure quando afirma: “Cada
signo entra em uma rede de relações e de oposições com os outros signos que o definem, que o
delimitam no interior da língua” (BENVENISTE, 1989, p.228). Isto é, são as relações de semeCLARABOIA, Jacarezinho, v.6, p. 78-88, jul./dez., 2016. ISSN: 2357-9234.
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lhança e de dessemelhança que constroem o sentido de um enunciado ou de um signo. Em relação à construção do sentido dos elementos dêiticos, Benveniste em A forma e o sentido na linguagem
(BENVENISTE, 1989, p.84) afirma que “a referência é parte integrante da enunciação”. Isto é, o
locutor se refere ao mundo pelo discurso, e usa os dêiticos como meios de referenciação. Em A
natureza dos pronomes, Benveniste afirma:
Essa referência constante e necessária à instância de discurso constitui o traço
que une a eu/tu uma série de “indicadores” que pertencem, pela sua forma e
pelas aptidões combinatórias, às classes diferentes – uns pronomes, outros advérbios, outros ainda locuções adverbiais. (BENVENISTE, 2005, p.279)

Benveniste, ao construir a noção de eu/tu, defende que eles são inversíveis, ou seja, o eu
passa ser o tu, quando seu tu assume a posição de eu. Dessa forma, as instâncias discursivas são
modificadas. Vê-se, portanto, como os pronomes pessoais são móveis. Não há uma forma especial para designar cada EU do universo, apenas uma, que tomará para si uma significação e uma
referência diferente a cada vez que for enunciada. Assim sendo, cada vez que o EU se reconstrói,
muda-se também a noção do AQUI, do LÁ, do AGORA e assim por diante, porque eles também
são móveis. A referência se constrói a cada vez que se enuncia para dar significado aos dêiticos. A
cada nova instância da enunciação, há um novo referente para o dêitico. No mesmo texto, Benveniste afirma (2005, p.278-279), “o eu só pode ser identificado pela instância de discurso que o
contém e somente por aí. Não tem valor a não ser na instância na qual é produzido”. O signo eu
tem um vazio até o momento em que se preenche sua lacuna com uma referência de pessoa que
enuncia, em certo momento, de certo lugar. O “eu” também só se constrói no discurso e é só
nele que o “eu” existe. De “eu” surgem outros referenciais, que tomam “eu” como seu ponto
inicial, seja para representar um lugar, próximo ou longe do “eu”; um tempo anterior ou posterior
ao enunciado do “eu”; etc. Em Da subjetividade na linguagem, Benveniste aponta que:
São os indicadores da dêixis, demonstrativos, advérbios, adjetivos, que organizam as relações espaciais e temporais em torno do “sujeito” tomado como ponto de referência […] têm em comum o traço de se definirem somente com relação à instância de discurso na qual são produzidos, isto é, sob a dependência do
eu que se enuncia. (BENVENISTE, 2005, p.288)

Mas, quem é este “eu”? Benveniste afirma existirem duas pessoas no discurso, o “eu” e o
“tu”. Para o autor, a terceira pessoa é, na verdade, a não-pessoa. Isto é, é o objeto ou indivíduo
de quem se fala. O “eu” e o “tu” estão incluídos no enunciado, enquanto o “ele” não. Como
comprovação disso, no texto Estrutura da Relação de Pessoas no Verbo (2005), Benveniste mostra que
a não-pessoa é a forma que as línguas usam como não marcada. Ainda sobre “eu” e “tu”, ele escreve:
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Eu designa aquele que fala e implica ao mesmo tempo um enunciado sobre o
“eu”: dizendo eu, não posso deixar de falar de mim. Na segunda pessoa, “tu” é
necessariamente designado por eu e não pode ser pensado fora de uma situação
proposta a partir do “eu”; e, ao mesmo tempo, eu enuncia algo como um predicado de “tu”. Da terceira pessoa, porém, um predicado é bem enunciado somente fora do “eu-tu”. (BENVENISTE, 2005, p.250)

Como a epígrafe deste artigo diz, é na linguagem que o homem se constitui como sujeito.
Ao enunciar, ele passa a ser o “eu”. E quando alguém enuncia, enuncia para alguém – o “tu”. O
“eu” e o “tu” são complementares. Não se pode conceber um “eu” sem um “tu”. Vale ressaltar,
no entanto, que não se trata de EU e TU reais, seres empíricos, mas de EU e TU discursivos, ou
seja, eles existem na enunciação.
Os dêiticos em análise
Após refletirmos sobre as concepções de língua e linguagem dos diferentes linguistas
chamados para embasar este trabalho e apresentarmos suas concepções a respeito dos dêiticos,
passemos à análise. Para este fim, apontaremos nos discursos as marcas de presença do EU e
como os dêiticos se relacionam a EU para se tornarem plenos de sentidos.
Primeiramente, para verificarmos o que foi dito até o momento sobre a importância do
EU na significação dos demais dêiticos, tome-se um exemplo corriqueiro: uma ligação telefônica
entre Locutor 1 (L1) e Locutor 2 (L2)3:
L1: Alô?
L2: Alô!
L1: Como tu estás?
L2: Estou bem, e tu?
L1: Também. Está fazendo muito frio aqui. Choveu o dia todo. E ali?
L2: Aqui não. Aqui o dia está ensolarado e a temperatura agradável.
O eu e o tu da enunciação invertem seus papéis toda vez que um ou outro assume a palavra, ou seja, o EU do primeiro enunciado passa a ser o TU do segundo, e, em seguida, volta a ser
EU. Percebe-se, assim, a inversibilidade entre EU e TU que Benveniste apontara. Da mesma
forma, aqui e ali também serão renovados cada vez que são enunciados. O aqui para o locutor 1 é
o local de onde ele, enquanto locutor, enuncia, enquanto que para o locutor 2, trata-se de um
outro aqui, o local de onde ele, locutor 2 enquanto locutor, enuncia. É graças à existência dos
3

Exemplo criado para fins de análise neste discurso.
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signos vazios, ou dêiticos, que um diálogo como o apresentado pode acontecer. Se os termos eu e
aqui não pudessem ser utilizados tanto por L1 quanto por L2 e cada um dos locutores necessitasse de uma forma própria para se referir a si e ao lugar de onde enuncia, a comunicação seria inviável, uma vez que não haveria um sistema comum que a permitisse.
Tome-se outro exemplo, desta vez da literatura:
Canção do Exílio
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.
Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer eu encontro lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar –sozinho, à noite–
Mais prazer eu encontro lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que φ desfrute os primores
Que φ não encontro por cá;
Sem qu'inda φ aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
(GONÇALVES DIAS, 1843)
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Os elementos destacados no texto são os chamados dêiticos. São palavras que, como vimos na fundamentação teórica, tanto Bechara (2005) quanto Benveniste (2005) afirmam ser vazias de conteúdo, isto é, eles dependem de uma referência para terem seu sentido apreendido. Essa
referência viria do “eu” que enuncia. Temos, no discurso acima, exemplos de pronomes possessivos, pronomes pessoais e advérbios de lugar. Há também elementos elípticos marcadores do
“eu” (representados por φ e marcados no verbo pelo morfema de pessoa, tempo e modo).
O poema analisado é rico em elementos dêiticos, sejam eles pessoais, temporais ou de lugar. No primeiro verso, há o pronome possessivo minha acompanhado de terra. Essa expressão é
retomada pelo advérbio lá, no verso quatro. Contrapondo lá com o aqui do verso três, identificamos que o locutor não está em sua terra, mas longe dela e seu discurso demonstra seu sentimento de nostalgia causado por essa distância. O aqui, ou cá – nos versos treze e quinze – é lugar onde o locutor se encontra no momento de sua enunciação. Percebe-se que seu aqui não é
tão agradável quanto a sua terra, seu lá. Entre os versos cinco e oito, o locutor passa a usar o
pronome possessivo da primeira pessoa do plural, nosso (a). O locutor pode ter optado pelo uso
do plural para demonstrar que, embora longe, ainda faz parte dessa terra e, de alguma forma,
sente-se parte do seu povo. Por isso, a terra deixa de ser minha e passa a ser nossa. Temos, portanto, um EU discursivo que, em sua enunciação, deixa claro que o aqui, ou seja, o lugar de onde
o eu enuncia, não é sua pátria. O aqui do locutor, de acordo com seu enunciado, não é tão bom
quanto o lá, que é o lugar distante de onde ele enuncia e que é sua pátria, cheia de belezas. Os
possessivos também estão ligados a esse eu enunciador: a terra é sua. O EU inclui, em sua enunciação, seus compatriotas no seu sentimento quando o dêitico nosso é utilizado. Utilizando-se de
nosso ele traz o interlocutor, ou seja, o TU para junto de si.
Como afirmou Benveniste (2005) o “eu” se constrói na instância do discurso em que aparece enunciando “eu”. É a partir dessa instância de discurso que o “eu” passa a ser o ponto central de onde os dêiticos, que são vazios de referência ao mundo, recebem sua referência: o aqui é
onde o “eu” está, o lá o lugar distante de “eu”, meu é tudo que pertence a “eu” etc. É na instância cada vez nova de discurso que o “eu” cada vez novo dá origem às referências, cada vez novas,
de aqui, agora, meu, antes, depois etc. A partir da noção do eu, constroem-se o lugar onde ele
está falando, bem como o tempo de sua fala. Reiteramos, contudo, que não é necessário que se
saiba quem é o EU empírico que enunciou, basta que a identidade do EU discursivo seja construída, já que eu é o centro do discurso.
Conclusão
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Antes de qualquer coisa, a linguagem significa, tal é seu caráter primordial, sua vocação original que
transcende e explica todas as funções que ela assegura no meio humano.
(Émile Benveniste)
Não se pode pensar em linguagem, ou qualquer um de seus componentes, como elementos totalmente vazios de significado, ao mesmo tempo, não se pode conceber que eles tenham
significado pleno. Se assim fosse, não seria possível construirmos discursos, não seria possível
enunciarmos. Há, sim, certamente signos, sejam eles chamados sin-nomos ou categoremáticos,
que aparentam ter um “vazio maior” em si, mas ainda esses trazem certa significação. Embora
ONTEM seja uma palavra que precisa de referência, sabe-se que ela se refere ao dia anterior ao
momento presente. Embora AQUI também busque um referente, AQUI é o lugar de onde se
fala. E, acima de tudo, as referências dadas a essas palavras dependem basicamente do EU.
A partir do momento que o EU for construído como sujeito, os demais dêiticos automaticamente se constroem a sua volta e o tomam como centro de referência. Essa construção, no
entanto, dura somente até o momento em que o EU deixa de ser EU, para que outro EU se apresente. Essa mobilidade da língua permite que nos comuniquemos com certa facilidade, mesmo
com um número não muito vasto de elementos. Pode-se perceber isso na análise da suposta ligação telefônica em que EU e TU invertem seus papéis e, consequentemente, o aqui muda de referência: inicialmente, tratava-se do lugar de onde o Locutor 1 enunciava para tornar-se, na sequência, o local de onde o Locutor 2 proferiu seu enunciado.
Da mesma forma, ao lermos a Canção do Exílio, ou seja, ao assumirmos o papel de TU
do locutor do poema, tomamos esse locutor EU como centro do enunciado e verificamos que
minha terra, é a terra de EU, que o aqui é o espaço da enunciação de EU, e o lá é o espaço em
que EU desejaria estar. Além disso, quando este EU fala de nosso céu, EU atrai TU para junto de
si, no sentido de compartilhar a pertença do céu com o interlocutor.
Para Benveniste, no texto O aparelho formal da enunciação (BENVENISTE, 1989, pag. 82),
“A enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização4.”
Ou seja, por se tratar de um ato individual, o eu é responsável pela enunciação e é esse eu que
serve como referência primeira ao que advir da enunciação. Pudemos observar, também, que não
se faz necessária a presença de um EU empírico, real, para que o fenômenos aconteça. A preocupação de Benveniste fixa nos seres do discurso, EU e TU como elementos da enunciação, da
utilização da língua para criar sentido.

4

Grifo meu
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O USO DO BLOG NAS AULAS DE ESPANHOL: EXPERIÊNCIA NO COLÉGIO ESTADUAL ANDRÉ SEUGLING
THE USE OF THE BLOG IN THE SPANIARD LESSONS: EXPERIENCE IN HIGH SCHOOL
ANDRÉ SEUGLING

Nerynei Meira Carneiro BELLINI1
Paulo Sérgio Aguera ALCOVA2
Resumo: Este artigo apresenta resultados de pesquisa realizada no Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (CELEM) do Colégio Estadual André Seugling em Cornélio Procópio, estado do
Paraná, com foco na implementação de produção didático-pedagógica do ensino da língua espanhola por meio do blog. Observou-se o desempenho dos alunos na socialização e reconstrução
do conhecimento prévio em científico, de forma a gerar apropriação e mudanças dos significados
na prática social. A aplicação da estratégia e ações de ensino levou ao desenvolvimento de diversas atividades práticas, por meio das quais os alunos analisaram criticamente um autêntico texto
sobre a utilização pedagógica do blog. Constatou-se que o uso de Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), em sala de aula, gerou ações dinâmicas de pesquisas e traduções dos falsos
amigos, leituras de diversos gêneros e suportes, como: artigo de opinião, histórias em quadrinhos,
tiras, figuras, letras de músicas. Na sequência, os estudantes produziram tiras cujas falas dos personagens traziam falsos cognatos. O uso da rede social virtual resultou em socialização das atividades nos fóruns onde os alunos interagiram e trocaram opiniões.
Palavras-chave: Língua Espanhola. Ensino. Produção. Didático-pedagógica. Blog.
Abstract: This article presents results of research carried in the Center of Modern Foreign Languages (CELEM) of High School André Seugling in Cornelio Procopio, State of Parana, focusing
on implementation of didactic and pedagogical production of the Spanish language teaching
through the blog. There was the performance of students in socialization and reconstruction of
prior knowledge in science, in order to create ownership and changes of meaning in social practice. The implementation of the strategy and educational actions led to the development of various practical activities, through which students critically analyze an authentic text on the educational use of the blog. It was found that the use of Technologies of Information and Communication (TIC) in the classroom generated dynamic actions of research and translations of false
friends, readings from various genres and media, as opinion article, comic books, strips, figures
and letters of songs. Following, the students produced strips whose speeches of the characters
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brought false cognates. The use of virtual social network resulted in the socialization of activities
in the forums where students interacted and exchanged views.
Keywords: Spanish language. Education. Production. Didactic-pedagogical. Blog.
Introdução
Nos dias atuais é cada vez mais frequente o uso de Novas Tecnologias de Informação e
Comunicação (NTIC), em todas as instâncias sociais, o que, segundo Ferreira (2005, p. 2), tem
transformado constantemente o modo como as pessoas convivem entre si, causando mudanças
significativas em todas as esferas, inclusive nas educacionais. Mantovani (2005, s.p.), por sua vez,
admite que o fato não pode ser ignorado pelos profissionais da educação, especialmente, professores.
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais (Brasil, 1998), a capacitação docente dever
residir em saberes linguísticos, didáticos e metodológicos que os possibilitem atuar eficientemente
no mercado de trabalho.
Os professores da rede estadual de ensino deparam-se, todavia, diariamente, com dois tipos de realidade: o cotidiano da maioria dos professores que promove o conhecimento de forma
quase tradicional e dos alunos que utilizam as novas tecnologias (celular, tablet e notebook) para
desenvolver pesquisas, buscar novas informações sobre os temas aprendidos no ambiente escolar
e utilizar as redes sociais para intercambiar tanto as informações sobre o conteúdo absorvido em
sala de aula como o que ocorreu em seu cotidiano. De um lado, há educadores ainda com estratégias pedagógicas ultrapassadas e do outro, alunos que possuem habilidades consideráveis das
novas mídias.
Tamanha é a urgência em se eliminar os opostos mencionados que estudiosos têm se debruçado sobre o ensino-aprendizagem de Língua Estrangeira Moderna e o uso das novas tecnologias em sala. Gomes e Silva sugerem propostas de ensino atreladas a recursos tecnológicos atuais e apontam para sua relevância:
Elas evidenciam a necessidade de incorporação do fazer social tecnológico dos
aprendizes na sala de aula. Na nossa rotina diária, coletamos informações, trocamos ideias, criamos e doamos, intensamente. Fazemos isso, na maioria das
vezes, por meio de recursos digitais. Nada mais pertinente do que trazer para a
sala de aula essa rotina, tornando o meio virtual mais próximo da educação e da
produção de saberes escolares. (GOMES JR (1) e SILVA, 2016, p. 160).

A partir dessa perspectiva, elaborou-se um projeto de intervenção pedagógica e uma unidade didática com vista à socialização do saber com o auxílio das tecnologias vigentes na realidade dos educandos. As ações de ensino, todavia, foram sistematizadas com critérios, pois, valer-se
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de ferramentas digitais na sala de aula deve implicar uma proposta pedagógica fundamentada em
alicerces sólidos, que orientem o trabalho docente de maneira didática. Ademais, é necessário que
o aluno compreenda o processo vivenciado como o de construção de conhecimentos, rompendo
com a ideia equivocada de que usar tecnologias na escola significa apenas diversão (GOMES JR
(1) e SILVA, 2016, p. 159-160).
Fundamentação teórica
A fundamentação teórica deste trabalho baseia-se, além dos documentos e teóricos já
mencionados, nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Língua Estrangeira Moderna
(DCE-LEM), considerações teóricas de Telma Gimenez, Ronaldo Corrêa Gomes Júnior (1) e
Luciana de Oliveira Silva, Luiz Fernando Gomes (2), Maria João Gomes (3), Pierre Martinez e
Meurer, dentre outros. O último autor estabelece a importância do incentivo às práticas pedagógicas que rompam o círculo do censo comum, daquilo que parece natural não problemático, mas
que recria e reforça formas de desigualdade e discriminação. (MEURER, 2000, p. 169). Nesse
sentido, a professora Telma Gimenez faz uma crítica construtiva quanto ao predomínio da Abordagem Comunicativa no ensino de Língua Estrangeira Moderna do Currículo Básico do Paraná
(1992).
A abordagem comunicativa, na tentativa de ensinar a se comunicar na Língua
Estrangeira, deixou de lado a relação entre comunicação e cultura, e a necessidade de entender a comunicação entre falantes nativos e não nativos como comunicação intercultural mais do que comunicação na língua-alvo (GIMENEZ,
2001, p. 110).

As DCE destacam alguns fundamentos teóricos-metodológicos referenciais à aplicação
das Diretrizes, tais como: atendimento às necessidades da sociedade contemporânea brasileira,
resgate da função social e educacional do ensino da Língua Estrangeira no currículo da Educação
Básica e respeito à diversidade cultural, identitária e linguística. A pedagogia crítica é o referencial
teórico que direciona as Diretrizes Curriculares na qual prevalece a valorização da comunidade
escolar como espaço social democrático. Ademais, a corrente sociológica e as teorias do Círculo
de Bakhtin embasam as DCE.
A despeito das muitas propostas didáticas existentes, Pierre Martinez, em Didática de Línguas Estrangeiras, defende que “o professor de línguas está comprometido com um processo contínuo de questionamento.” (2009, p. 105). O avanço tecnológico e científico pode trazer à tona
recursos didáticos variados e, por isso mesmo, é imprescindível o desenvolvimento do espírito
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crítico do professor. “Tudo passará, então, pela formação e informação.” (MARTINEZ, 2009, p.
105).
Em tempos de multiplicação da ciência, o professor precisa inteirar-se das ferramentas
disponíveis a sua mão e dos anseios e interesses de seus alunos, visando à articulação e disseminação de saberes escolares. A respeito das ações docentes Luiz Fernando Gomes cita as importantes premissas de Siemens:
Educadores que procuram compreender como os alunos interagem uns como
os outros por meio de fóruns online, e-mails ou redes de blogs, podem invocar os
princípios de análise de rede desenvolvidos por sociólogos. Da mesma forma,
educadores podem usar análise de dados ou ferramentas de visualização para
avaliar a qualidade das interações dos aprendizes uns com os outros e com os conceitos-chave de determinado curso. (SIEMENS apud GOMES (2), 2016, p. 85,
itálicos de GOMES (2)).

O blog: origem histórica
Com vistas à análise da qualidade das interações dos alunos, optamos, nesta unidade didática, pela troca de saberes via fóruns e blog. A introdução do assunto deu-se com informações históricas valiosas expostas aos alunos, conforme postagem de Paulo Heitlinger. Em 1997, Jorn
Barger concebeu o termo wee-blog, definindo-o como uma página da web, onde qualquer pessoa
pode colocar mensagem e expor outras páginas interessantes que encontrar. O termo foi alterado
por Peter Merholz, ao pronunciar wee-blog, e, assim, foi inevitável o encurtamento para o termo
definitivo blog. Rebecca Blood foi uma das pioneiras no uso dos blogs, revelando em 1999 que
eram distintos das publicações periódicas que os precederam tanto na forma como no conteúdo.
A blogosfera, termo que significa o mundo dos blogs, progrediu em ritmo vertiginoso, pois, em
1999, poucas pessoas utilizavam essa ferramenta.
Atualmente existem cerca de 70 milhões de blogs. Com a criação do blogger, no mesmo ano,
começaram a aparecer inúmeros blogs cujas atualizações aconteciam várias vezes ao dia. Nesse
caso, os autores veiculam em seus blogs reflexões sobre muitos temas: local de trabalho, escola,
esporte, música, animais, etc.
Em relação à implantação dos blogs na escola, as primeiras redes de professores a utilizarem essa tecnologia surgiram na blogosfera anglo saxônica, com o portal britânico Schoolblogs.com
(desde 2001) e o grupo Education Bloggers Network, com sede nos Estados Unidos da América
(EUA). Consoante Rios (2007), para falar do papel dos blogs no mundo educativo é imprescindível tratar de três grandes fases da evolução da tecnologia educativa, situando os blogs na última
das etapas elencadas abaixo.
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1) Tecnologia analógica. Desde os anos oitenta, no Ensino de Língua Estrangeira (ELE)
eram utilizadas fitas cassetes, vídeos, gravadores e retroprojetores, aparatos esses que proporcionaram importantes avanços no ensino de LE, ainda que de pouca opção à participação discente.
2) Tecnologia digital. Nos anos noventa aparecem os CD e a WEB com uma tecnologia
“pouco colaborativa”. Em geral e até pouco tempo, muitos docentes viam a rede como um lugar
de consulta anterior e não de intercâmbio e comunicação. Levavam-se anos recorrendo à internet
em busca de material para preparar aulas, especialmente, baixando textos, imagens, softwares, atividades de aula, modelos de avaliação, etc. Eram e, em muitos casos ainda o são, muitíssimos os
docentes que usavam os recursos tecnológicos, exclusivamente, na preparação de aulas e provas e
poucos foram os professores com possibilidades de usar a tecnologia diretamente com os alunos.
3) Web 2.0. Atualmente há muitas ferramentas online que permitem usos educativos em
redes sociais com um alto grau de participação dos aprendizes. A Web 2.0 faz referência à transição percebida na internet desde as webs tradicionais às aplicações centradas nos usuários. As principais características desta web é que os usuários são os geradores de conteúdo e os dados são inseridos e extraídos com facilidade, por isso, a web é conhecida como “social”. Segundo Tim
O’Reilly, a função principal da Web 2.0 é aproveitar a inteligência coletiva. A Web 2.0 oferece uma
ampla e crescente caixa de ferramentas: blogs, wikis, podcasts, gestão de imagens, vídeos, áudio, etc.
(Youtube, Flickr, Del.icio.us, etc.), sindicância de conteúdos (feeds, RSS), dentre outras.
Cabe frisar que o conceito de Web progrediu. Antes, denotava a ideia de computadores
conectados (acepção predominante da chamada Web 1.0), mas agora significa pessoas (atores)
conectadas e, mais ainda, comunidades conectadas em rede (Web 2.0, a partir de 2005). (GOMES,
2016, p. 85).
O blog: uso pedagógico
As atividades elaboradas na produção didático-pedagógica contemplam vários gêneros do
discurso, indo ao encontro de orientações das diretrizes, além disso, proporcionam a transformação do conhecimento por meio da utilização de tecnologias presentes na mídia virtual do blog.
A socialização do saber, com o apoio das novas tecnologias, privilegia a aprendizagem do
conhecimento historicamente adquirido, proporcionando ao aluno a oportunidade de ampliá-lo
por meio do manuseio de ferramentas midiáticas. A análise de textos, hiperlinks, interpretação de
imagens, difusão e compartilhamento de artigos de opinião (fóruns), reflexão de informações veiculadas em tiras cômicas, vídeos, músicas e propagandas são de extrema relevância para a evolu-
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ção da produção do discurso como prática social. Há uma afirmação primorosa de Bakhtin quanto a isso.
A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade
virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade comporta um repertório de gêneros dos discursos que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa
(BAKHTIN, 1992, p. 279).

As DCE pontuam o uso das esferas sociais de circulação no conteúdo estruturante. A
produção didático-pedagógica em tela contempla a esfera social cotidiana (música), literária/artística (letras de músicas), escolar (texto de opinião), imprensa (tiras), política (fórum) e midiática (blog, vídeo clip). Conforme as DCE: “a abordagem comunicativa evidencia uma perspectiva
utilitarista de ensino, na qual a língua é concebida como um sistema para a expressão do significado, num contexto interativo” (DCE-LEM, 2008, p.50).
Percebe-se que a manifestação dos conteúdos aprendidos com o uso das novas mídias
permite desenvolver novos enunciados, quando o aluno pode comparar e constatar as diferenças
de alguns cognatos nos idiomas Português e Espanhol.
A reflexão dos falsos amigos favorece a comparação da utilização comunicativa de alguns
cognatos de acordo com a origem e o significado dos heterossemânticos com relação ao país e à
cultura a qual pertence o vocabulário estudado.
O recurso do blog como estratégia pedagógica de socialização proporcionou a produção
de textos, a leitura de textos sincréticos e o desenvolvimento do conhecimento historicamente
construído, trabalhados e transformados por meio do compartilhamento e reflexão do que foi
aprendido. Criou-se um ambiente virtual especialmente para promover o aprendizado.
Produção didático-pedagógica: etapas e rsultados
As interações entre alunos e professor corroboraram para criar um novo parâmetro do
que foi usado, modificado e aprimorado, por meio da apropriação do conhecimento. O ambiente
tecnológico e as mídias, presentes na comunidade escolar, são fatores primordiais no desenvolvimento das atividades sugeridas pelo professor aos alunos, já que impulsiona e garante a elaboração das tarefas previstas no ensino da língua estrangeira, criando um ambiente adequado para a
socialização do que é transformado em sala de aula. As atividades apontaram para uma nova
perspectiva, ou seja, a prática da socialização do conhecimento a fim de ampliar possibilidades de
crescimento, bem como cooperar para a transformação do cotidiano do aluno e gerar formas
efetivas de participação na sociedade.
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O projeto de intervenção pedagógica implementado no Colégio Estadual André Seugling
foi apresentado ao corpo docente e funcionários na Semana Pedagógica em fevereiro de 2014.
Aplicou-se questionário de questões fechadas a docentes e funcionários sobre a importância da
socialização do conhecimento adquirido pelos alunos via recurso tecnológico blog. A maioria dos
que responderam as perguntas reconheceu a importância da socialização do conhecimento com o
uso de novas tecnologias e redes sociais.
A seguir, procedeu-se à aplicação da unidade didática aos alunos do CELEM. Criou-se
um blog educacional no qual os estudantes do segundo ano do CELEM socializaram a aquisição
do conhecimento gerado no ambiente educacional. As atividades foram debatidas, interagidas e
socializadas assim como as produções desarrolhadas no blog educacional com os discentes participantes. Todas as fases do processo de ensino foram compartilhadas com os educandos, bem
como os resultados obtidos.
A propósito, os resultados das atividades elaboradas e executadas na unidade didática surtiram grandes efeitos e, com isso, o alunado respondeu de forma satisfatória e coerente às tarefas
propostas.
Na primeira atividade, solicitou-se a leitura do artigo de opinião O uso pedagógico do blog. Na
ocasião, os alunos tiveram razoável dificuldade em entender o contexto, mas conseguiram interpretar e interagir as suas impressões no fórum de socialização. Depois, os discentes analisaram
alguns heterossemânticos com seus respectivos hiperlinks e socializaram o significado de cada um
deles.
Na próxima etapa, propõe-se aos estudantes a análise de músicas em Espanhol, a partir da
oferta de endereços eletrônicos com o conteúdo de grandes sucessos latinos. No momento, eles
refletiram sobre as mensagens veiculadas nas letras e a respeito dos ritmos e melodias, a seguir,
postaram suas impressões no fórum de socialização. Essa atividade foi complementada com a escolha de uma música diferente da analisada que contivesse, pelos menos, um heterossemântico.
Após, cada aluno socializou a pesquisa feita.
No final, desenvolveu-se atividade complementar, a saber, cada aluno produziu uma tira
cômica, trazendo dois heterossemânticos.
A última etapa da implementação didática consistiu em questionário avaliatório no qual os
alunos indicaram, por escrito, suas impressões sobre as ações realizadas, ademais, puderam socializar as opiniões sobre a efetivação do uso do blog com fins pedagógico. Nesse momento, puderam elaborar críticas e elogios sobre todas as atividades realizadas quando da aplicação do projeto.
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Relato de experiências: o ensino de língua espanhola por meio do blog
O ambiente virtual de socialização do conhecimento por meio do blog representou um
grande desafio, haja vista que poucos professores da comunidade escolar do Colégio Estadual
André Seugling desenvolviam atividades de interação entre os educadores e educandos.
A orientação dos técnicos co CRTE, juntamente com o apoio do técnico do Colégio Estadual André Seugling, foram fundamentais para o sucesso da criação e implementação do blog,
que também teve grande participação dos alunos do 2º ano do CELEM, os quais sugeriram várias
estratégias e formas de desenvolver as ferramentas tecnológicas que foram inseridas no ambiente
virtual de socialização.
Para compartilharem os conhecimentos veiculados em sala de aula, os educandos acessavam o seguinte endereço: celemcp.blogspot.com.br (criado previamente pelo professor de língua
espanhola). O ambiente virtual configurou-se num ambiente agradável e prático, onde a maioria
dos alunos não teve dificuldades para executar as atividades solicitadas. Segue abaixo a imagem
do ambiente virtual:

Vale destacar, também, algumas socializações dos alunos com relação a uma das atividades desenvolvidas:
Canciones en Español
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SOCIALIZACIÓN DE LOS ALMUNOS:

Diante do exposto e das estratégias e ações de ensino efetivadas com esta unidade didática foi possível avaliar, do ponto de vista do professor que elabora as atividades e reflete criticamente sua própria prática docente, que o uso pedagógico do blog resulta em efeitos favoráveis à
aprendizagem uma vez que se torna um espaço promovedor de intercâmbio e colaboração, debates e integração. (GOMES (3), 2005, 313).
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PATRIMÓNIO LINGUÍSTICO E INFORMÁTICA: DE
TERMOS TÉCNICOS ESTRANGEIROS A VOCÁBULOS
COMUNS PORTUGUESES
LANGUAGE PATRIMONY AND COMPUTING FROM TECHNICAL TERMS TO COMMON
LEXICON

Pedro Afonso PÃO 1
Helena REBELO 2
Resumo: O que terão em comum o Património Linguístico e a Informática? Até que ponto se
podem relacionar? Terá a Informática contribuído para o enriquecimento, no sentido de “aumento”, lexical do Património Linguístico da Língua Portuguesa? A par destas, são inúmeras as questões que as tecnologias e as “novas” ciências, como a Informática, colocam à Linguística, sobretudo na área da Lexicologia e da Lexicografia. Apresentamos alguns resultados de uma pesquisa,
desenvolvida através de um inquérito, e da qual tiramos algumas conclusões. Propomo-nos, nomeadamente, dar conta de termos técnicos do âmbito da Informática que já se tornaram vocabulário comum da Língua Portuguesa e que, por isso mesmo, deverão constar de qualquer dicionário de Português Contemporâneo. São, na maioria, estrangeirismos, nomeadamente anglicismos,
mas há também neologismos e siglas ou acrónimos. Conhecidos e usados por várias gerações de
falantes, mas, em particular, pelas mais novas, ganham, com elas, um uso generalizado e comum.
É o que nos propomos demonstrar.
Palavras-chave: Património Linguístico. Informática. Estrangeirismos. Termos técnicos. Léxico
comum.
Abstract: What does Linguistic Patrimony and Computing have in common? Can they be interrelated? Has Computing already contributed to the enrichment, the increase, of lexical Patrimony
in Portuguese? Alongside these, new technologies and sciences such as Computing, place many
questions to Linguistics, especially in the area of lexicology and lexicography. Presenting some
results from a research, we want to propose some technical terms of Computing that have become common vocabulary in Portuguese and, for this reason, must be included in any dictionary
of contemporary Portuguese. Most are foreign words, such as English, but there are also neologisms and acronyms. These terms are known and used by generations of speakers, in particular,
the younger, gaining a common and widespread use. It is what we intend to demonstrate.
Keywords: Language Patrimony. Computing. Foreign words. Technical terms. Common lexicon.
Património Linguístico e Informática
Quando pensamos na expressão “património linguístico”, lembramo-nos, essencialmente,
de olhar para o passado (REBELO, 2012 e 2014). Associamos-lhe, então, todas as realizações
1
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linguísticas, incluindo o léxico, que foram herdadas das gerações anteriores, dos nossos antepassados. Aliás, a própria noção de “património” (herança) remete para esta dimensão pretérita, como o comprova a sua definição. Ocorre relacionado com “pátria”, isto é, “terra paterna” e “pater-”, ou seja, “pai, antepassados” (HOUAISS, 2001). Esta ideia está também presente na legislação internacional dedicada ao “Património”, nomeadamente o “Cultural Imaterial”, em que se
integra o Património Linguístico (cf. UNESCO, 1972 e 2003). Em vez de seguir esta visão de
sobrevalorização do passado, optamos, aqui, por lançar um olhar sobre o plano futuro do Património Linguístico Lexical, a partir do presente, momento privilegiado de renovação patrimonial,
com uma pesquisa centrada em termos do domínio da Informática 3 (e das novas tecnologias)
para observar de perto o estado do incremento lexical português nesta área. Relacionado com
este sentido, citamos Vilela (1994) que afirma:
A língua portuguesa é o resultado de uma longa história, e o léxico é o
subsistema da língua mais dinâmico, porque é o elemento mais directamente
chamado a configurar linguisticamente o que há de novo, e por isso é nele que
se reflectem mais clara e imediatamente todas as mudanças ou inovações (...)
sociais, culturais ou científicas. E o léxico tem três possibilidades para se adaptar a situações novas: câmbios semânticos, empréstimos e formação de palavras.
(p.14)

Interessam-nos particularmente os “empréstimos” vistos como “estrangeirismos” 4. Propusemo-nos esta linha de trabalho porque temos observado um fenómeno linguístico de aumento lexical sistemático a partir de vários vocábulos do âmbito da Informática. Do nível técnico da
língua, muitos estrangeirismos de origem anglo-saxónica5 têm passado para a linguagem do nível
comum, sendo usados diariamente, sobretudo pelas gerações mais jovens, mas não só. Foi este
Os estudos envolvendo as áreas da Linguística e da Informática vão-se multiplicando, podendo assumir
diversos formatos. É, por exemplo, o caso do artigo de POERSCH (1989, p.249-280) a que tivemos acesso e que
diverge do nosso propósito.
4 Quanto à questão terminológica, optamos, preferencialmente, por “estrangeirismo”, em detrimento de
“empréstimo”. Para a delimitação do conceito de “estrangeirismo”, vejamos, por exemplo, Kirkness (1979, p.225241) e Müller (1979, p.210-211). São interessantes as seguintes afirmações deste último autor que são corroboradas
no nosso estudo para o Português: a) “As palavras provindas duma outra língua que entraram no alemão, e em que já
não são reconhecíveis quaisquer traços especiais de estrangeirismo, já não podem ser designadas, do ponto de vista
sincrónico, como estrangeirismos. A palavra Sportsmann (...) ninguém se admira de a poder encontrar já no dicionário
de estrangeirismos de Genius do ano 1909.” (Müller, 1979, p.217); b) “Já na primeira edição do «Vollständigen Orthographischen Wörterbuchs» de Konrad Duden, em 1880, se incluem as palavras estrangeiras da língua de todos os
dias e ainda uma boa parte das palavras estrangeiras mais conhecidas das línguas técnicas.” (Müller, 1979, p.218).
Este tipo de estrangeirismo, que deixa de ser visto como tal pelos falantes, poderá encontrar-se num qualquer dicionário geral, como acontece, por exemplo, com “mail” (ou “email”/ “e-mail”) e “internet” (“Internet” ou “net”) para
o Português. É a ideia sublinhada neste nosso estudo.
5 Mateus et al. (2003, p.35): “O contacto entre línguas é um dos factores que mais contribuem para desencadear variação linguística a qual, ao ser progressiva e sistematicamente incorporada nos usos dos seus falantes, levará
eventualmente a uma situação de mudança de alguns dos parâmetros da língua. (...). Na Europa, por exemplo, o
contacto constante de línguas e culturas, europeias ou não – contacto em grande parte facilitado pelo crescente desenvolvimento dos meios de comunicação que asseguram maior e mais rápido acesso à informação e pela mobilidade
de pessoas de região para região e de país para país – tem contribuído, também em Portugal, para uma maior (e, em
certos casos, constante) exposição dos falantes do português à diversidade linguística e cultural.”
3
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olhar que quisemos aprofundar para compreender o que está a acontecer no domínio lexical no
presente. Termos como “blogue”, “computador”, “drive”, “informática”, “internet 6 ”, “pen”,
“hardware”, “hiperligação”, “link”, “site”, “software” ou “web” já entraram na linguagem corrente do Português Europeu (PE), difundindo-se nos usos diários dos falantes, inclusive através de
diversos materiais como o Curso Prático Microsoft – Windows 7 e Office 2010 (LEVOIR, 2010). Podemos dizer que fazem parte do Património Linguístico Português ou serão demasiado recentes
para isso? Outros termos (com adaptação portuguesa) eram comuns, mas adquiriram sentidos
específicos, como, por exemplo, “rato”, “disco”, “cortar, copiar e colar” (“cut, copy and paste”),
“ficheiro”, “navegar”, “página”, “portal”, “programação”, “programador”, entre muitos mais.
Estes dois conjuntos de vocábulos parecem ganhar consistência na língua, pelo menos enquanto
os falantes necessitarem deles.
No século XXI, em Portugal, muitas casas têm acesso à internet e os maiores utilizadores
serão, porventura, as crianças e os jovens. É através deste instrumento de comunicação, incluindo
através das chamadas “redes sociais”, que se criam relações que são (ou não) fortalecidas por
meio do contacto diário. É fundamental verificar até que ponto esta nova forma de estar e de
conviver tem repercussões na Língua Portuguesa. Contribuirão a família, as “redes de amigos” e a
própria escola para normalizar os termos ingleses em detrimento de adaptações portuguesas?
Quisemos compreender em que medida as novas gerações escolarizadas estão familiarizadas com
termos técnicos informáticos. Pretendíamos conseguir ter uma visão quantitativa e representativa
deste fenómeno, mesmo se parcial e limitada. Tentámos analisar o uso de determinados neologismos ou estrangeirismos (FREITAS, RAMILO e ARIM, 2010b, p.140-147), que ouvimos frequentemente no dia-a-dia. Aliás, muitos deles também nós os usamos. Damos conta da sua real
utilização nas camadas juvenis e o conhecimento que deles têm jovens estudantes. Para o efeito,
apresentamos um estudo linguístico baseado num inquérito que pretende verificar se os termos
questionados são passíveis de serem dicionarizados, pelo seu uso generalizado. Segundo, por
exemplo, Kirkness (1979, p.229): “o lexicógrafo [“a lexicografia actual de estrangeirismos”] interroga a própria competência [linguística] e/ou a de informantes vivos.”.
Sabemos que um falante pode dominar vários níveis de língua. Normalmente, quanto
maior for a sua instrução, maior será a sua flexibilidade comunicativa, variando esta em função
das situações em que se encontrar. Se as transposições de um nível para outro acontecem através
do domínio linguístico dos falantes, elas também podem suceder à própria linguagem porque os
níveis não serão completamente estanques. É certo que isso dificilmente acontecerá com os ní-

6 Cf. Freitas, Ramilo e Arim (2010b, p.158-159): registamos, aqui, uma referência especial à polissemia de
“internet”.
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veis dos pontos extremos, mas não deixa de ser uma possibilidade entre os mais ou menos próximos. Com frequência, elementos discursivos que pensamos pertencerem a um determinado
nível de língua transferem-se para outro, pelas mais diversas razões (LAPA, 1984, p.65-74). Verificamos isso devido ao uso recorrente na comunidade, podendo, assim, termos técnicos, mesmo
de origem estrangeira, passarem a vocábulos comuns numa outra língua (KIRKNESS, 1979,
p.2397). É esta a hipótese testada neste nosso trabalho que relaciona Património Linguístico e
Informática, já que uma percentagem de termos informáticos estrangeiros deixa de constar da
linguagem técnica para passar para o nível comum dos falantes portugueses.
Inquérito e amostra
Metodologicamente, para a elaboração desta pesquisa, uma vez definida e delimitada a
nossa questão central, baseámo-nos num inquérito (cf. Anexo), criado de forma a comprovar, por
um lado, o conhecimento e, por outro, o uso de determinados termos relacionados com a Informática, na população estudantil portuguesa dos 8º e 9º anos de escolaridade, tendo obtido as devidas autorizações institucionais para a sua realização (cf. nota 13). A listagem terminológica foi
preparada (cf. TABELA 1), tendo, sobretudo, em conta a frequência com que os lexemas são
ouvidos nas camadas mais novas, parecendo-nos ser amplamente utilizados por uma faixa etária
entre os 13 e os 16 anos, sensivelmente a contemplada naqueles anos de escolaridade. Esta é a
população-alvo que constitui a amostra da comunidade de falantes deste trabalho.
A listagem testada nos inquéritos consta da TABELA 1. Foi estabelecido um total de 44
termos, todos ligados à área da Informática e das novas tecnologias. Incluindo estrangeirismos
(E), neologismos8 (N) e siglas/acrónimos (S), pertencem todos eles, indubitavelmente, ao nível
técnico (e científico) da linguagem. Foram numerados e organizados por ordem alfabética. A
maioria dos neologismos é híbrida, baseando-se, em larga medida, em vocábulos ingleses. É, por
exemplo, o caso de scanear, que junta a palavra inglesa scan ao sufixo verbal –ar (típico do Português) por meio da vogal de ligação e, dando origem a um novo verbo. Além dos termos, apresentamos os significados técnicos e os equivalentes em PE, ou Inglês, se for o caso. Alguns termos
têm equivalência portuguesa, mas, no inquérito, foram colocados no original inglês. Outros, em-

O autor propõe, seguindo uma “escala de integração” de “lexemas de origem estrangeira” na “língua standard actual”, a distinção entre lexemas “plenamente integrados”, “parcialmente integrados” e “não integrados”.
Acrescenta, quanto ao caso específico da Língua Alemã: “Os estrangeirismos correntes serão integrados nos dicionários alemães.”.
8 Quanto à diferenciação entre “neologismo” e “estrangeirismo”, vejamos, por exemplo, Lapa (1984, p.4555).
7
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bora se ouçam, com frequência, no original, foram traduzidos, de propósito, no sentido de verificar a sua difusão.
O conjunto dos termos engloba alguns usados reiteradamente, como, por exemplo, Facebook (reduzido, mais recentemente, a Face em “o Face”). Como contraponto, contemplámos outros que nos pareceram muito menos conhecidos e empregues. Uma parte destes terá “passado
de moda”, visto estar relacionada com uma época precisa, referindo, nomeadamente, tecnologias
que caíram em desuso, mas que tiveram tanta popularidade como a que o Facebook hoje tem. É o
caso do Napster e do Kazaa. A velocidade da evolução tecnológica é impressionante e vai marcando a língua, quer na sua dimensão oral, quer escrita. Assim, houve alguns vocábulos, como esses
dois, que foram colocados para comprovar a sua fraca utilização e a sua reduzida divulgação no
presente. Não esperávamos que muitos inquiridos conhecessem o seu significado, o que viemos a
comprovar. Contudo, como dissemos, quisemos averiguar o seu conhecimento/uso. Na listagem,
há termos generalizados e outros técnicos, usados apenas por profissionais do sector informático.
Atestamos, deste modo, que a transferência lexical de um nível de língua (ex.: técnico) para o
outro (ex.: comum) não é integral.
Além deste 44 termos, poderíamos ter listado muitos mais. Por razões óbvias, todavia, este número foi considerado como suficiente para esta pesquisa sobre a relação, teoricamente pouco provável, do Património Linguístico (associado ao passado) e da Informática (relacionada com
o presente e o futuro por ser uma área de tecnologia de ponta). Mesmo assim, o inquérito (cf.
Anexo) estendeu-se sobre duas folhas (4 páginas frente e verso) com respostas de escolha múltipla, tendo os inquiridos apenas a colorir o círculo relativo à resposta pretendida para cada um dos
termos. Foram facultados os termos isolados constantes da TABELA 1, sem contemplar qualquer tradução (Inglês-Português ou Português-Inglês) para não condicionar as respostas. No inquérito, um primeiro grupo de questões versava sobre o conhecimento, enquanto o segundo contemplava o uso que deles fazia cada inquirido. A nossa finalidade seria cruzar os dados do conhecimento e do uso. Além destas perguntas, foi, ainda, contemplada a identificação dos inquiridos,
nomeadamente sexo e ano de escolaridade.
TABELA 1: LISTAGEM DE TERMOS TESTADOS
Nº
1
2

Tipo
E
N

Termos
Backup
Blogar

Nº
12
13

Tipo
E
N

Termos
Facebook
Farmar

Nº
23
24

3
4

E
E

Bookmark
Browser

14
15

Flashar
FTP

25
26

5

E

Cache

16

N
S
E
N

Googlar

27

Tipo
E
S
E
E
S
E
N

Termos
Nº
Motherboard 34
MP3
35

Tipo Termos
N
Semear
E
Spyware

Napster
P2P

36
37

N
E

Surfar
Torrent

Postar

38

E

Tweet
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6

E

Codecs

17

N

Inicializar

28

7

E

Delete9

18

E

Itunes

8

E

Desktop

19

E

9
10

E
E

Download10
Driver

20
21

E
E

Email13

22 E

11 E

RAM

39

E

Update

29

S
E
E

Reboot

40

E

Upload

Kazaa

30

E

Reset

41

Wifi

Layout
Link

31
32

N
N

Malware

33 N

Ripar
Sacar12
Scanear14

42
43
44

S
E
E
E
N

Wireless11
Youtube
Zipar

Legenda: Ordenação dos 44 termos testados no inquérito com a tipologia pela qual se reagrupam (E= estrangeirismo, N= neologismo e S=sigla/acrónimo)

Por motivos logísticos, o inquérito foi aplicado em Portugal, em dois estabelecimentos de
ensino: um em ambiente citadino e outro rural, abrangendo alunos dos 8º e 9º anos, como referido. A escolha destas duas escolas públicas foi aleatória. Visava, apenas, contemplar uma população juvenil citadina e outra mais rural (cf. TABELA 2). A população-alvo da nossa amostra é
representativa da geração estudantil portuguesa na faixa etária dos 13-16 anos dos dois últimos
anos do 3º Ciclo.
TABELA 2: DESCRIÇÃO GERAL DOS INQUIRIDOS
DISTRIBUIÇÃO

GERAL

POR ESCOLA
Escola
Total

Sexo
Masculino

Total
Feminino

Citadina

19

24

43

Rural

16

27

43

35

51

86

Legenda: Apresentação dos dados gerais relativos aos inquiridos: tipo de escola e sexo

Após o preenchimento15 e a recolha do inquérito, a amostra é constituída por 86 alunos,
sendo 43 de cada um dos estabelecimentos escolares. Por estar muito equilibrada em nível de
Cf. Freitas, Ramilo e Arim (2010b, p.158). Podemos dizer que o “mail” ultrapassou os limites do campo
profissional para entrar em pleno no âmbito familiar, sendo um concorrente acérrimo da mensagem de telemóvel
(vulgarmente designada pela sigla “SMS”). Hoje, aplicações como a Whatsapp ameaçam tornar os “SMS” obsoletos.
Com a crescente adesão às novidades tecnológicas e a oferta de serviços de internet móveis, este tipo de aplicações
permite ter acesso a “chat” (termo que caiu em desuso, mas, agora, parece regressar) gratuito entre utilizadores.
10 Cf. Freitas, Ramilo e Arim (2010ª, p.143).
11 Cf. Freitas, Ramilo e Arim (2010ª, p.143).
12 Os termos testados vão reaparecendo recorrentemente nos meios de comunicação social, em especial na
imprensa e de modo particular nos jornais generalistas. Por exemplo, no Expresso (cf. Primeiro Caderno de 06-04-2013,
p.24), destacámos a notícia “Quem não conhece o verbo sacar?” da autoria de Isabel Leiria e de Micael Pereira, dedicada à pirataria informática e aos “downloads ilegais”.
13 Idem, ibidem: encurtado para “mail”, mas indicado como sendo o mesmo que “e-mail”. Há, portanto, pelo
menos, três grafias possíveis.
14 Cf. Freitas, Ramilo e Arim (2010b, p.158): ocorre aí a menção a “scan” como “nome de base (radical derivacional)” e duas “Formas derivadas por sufixação”: “scanar” e “scanear”.
9
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sexo por escola, como é possível ver na TABELA 2, e uma vez que os conhecimentos se revelaram substancialmente homogéneos (tanto para os rapazes como para as raparigas, nas escolas dos
dois meios), na análise dos dados, não foi feita qualquer separação entre escolas, anos de escolaridade ou sexo. Contudo, devemos salientar o facto de ser maior o número de respostas femininas
(51) do que masculinas (35), nos dois estabelecimentos de ensino, por haver naqueles anos um
número mais elevado de raparigas. De qualquer forma, para a Informática, se se pode considerar
uma área profissional em que predomina o sexo masculino (ver, por exemplo, o número reduzido
de estudantes universitárias na área da Engenharia Informática nas universidades portuguesas), a
facilidade com que as crianças de ambos os sexos lidam com as novas ferramentas, e a familiaridade que criam com elas, permite considerar que não haverá uma substancial diferença entre os
conhecimentos por género nas idades dos inquiridos. Posto isto, após a elaboração e a aplicação
do inquérito, procedemos a uma análise global dos resultados obtidos.
Análise global dos resultados
Os inquéritos foram tratados através do programa SPSS16, a fim de, como dissemos, cruzar variáveis para cada um dos 44 termos informáticos inquiridos. Deste cruzamento resultaram
tabelas individuais (cf. TABELAS 3 e 4). Não é viável analisarmos cada termo aqui um a um,
nem representar todos os conteúdos do inquérito. Numa leitura geral, da totalidade dos dados, énos possível afirmar que os resultados dos inquiridos revelam um conhecimento bastante alargado dos 44 termos. Da súmula dos resultados, na análise realizada termo a termo, destacamos aqueles que consideramos terem passado de termos técnicos do domínio informático ao léxico de
uso comum no PE porque, manifestamente, pelos dados colhidos, são mais conhecidos e usados
do que os outros. Deste modo, constituímos dois grupos: A) os termos comuns e B) os termos
técnicos. Aqueles que obtiveram 50%, ou mais, de respostas positivas para, simultaneamente, o
conhecimento e o uso no inquérito aplicado, integram o grupo A. Foram excluídos desta presente
análise dos resultados os restantes, isto é, os do grupo B, que se mantêm apenas no âmbito da
linguagem técnica e especializada, não pertencendo, no presente, ao conjunto do Património Linguístico comunitário. Há alguns termos deste segundo grupo que, mesmo não tendo atingido o
patamar estabelecido pelo nosso critério, mereceriam ser tratados. Isso acontece, por exemplo,
15 A aplicação dos inquéritos nos dois estabelecimentos, solicitadas as devidas autorizações, decorreu em
2012-2013 e preenchimento foi voluntário, salvaguardando a identidade dos inquiridos. O processo foi gerido por
Pedro Afonso Pão com colaboradores que serviram de intermediários e, prontamente, se disponibilizaram em ajudar.
Fica, aqui, expresso um sincero agradecimento quer aos inquiridos, quer aos colaboradores que nos auxiliaram
aquando da aplicação dos inquéritos. O tratamento dos dados decorreu em 2014-2015.
16 IBM SPSS – Programa de Análise Estatística recorrentemente usado para trabalhos no âmbito das Ciências Sociais e Humanas.
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com Scanear ou Motherboard. O primeiro (cf. TABELA 3) é conhecido por 57 dos inquiridos (conhece bem e conhece), mas é usado por 30 (com muita frequência e com alguma frequência).
Portanto, não integra o conjunto dos termos comuns por não atingir o critério estabelecido em
ambos os parâmetros (conhecimento e uso), parecendo, todavia, ser bastante conhecido.
TABELA 3: RESULTADOS OBTIDOS PARA “Scanear”
Scanear

Utilização – Scanear
Com
Com alRamuita frequên- guma frequência
ramente
cia
Conhece

bem

near

13

11

13

4

2

3

7

4

0

0

8

5

0

1

1

14

15

15

29

27

Conhece

Sca
vidas

Tem dúNão co-

nhece
Total

T
otal

Não usa
(não sabe o que
significa)

4
1
1
6
1

3

1
6

8

6

Legenda: Dados obtidos para os parâmetros “conhecimento” e “uso” relativamente ao termo “scanear”.

Quanto ao segundo (que possui, há já alguns anos, um equivalente português bem definido, ou seja, o termo “placa-mãe”, mas continua a ser usado na língua original), Motherboard, é
“conhecido” e “bem conhecido” por 36 inquiridos (Cf. TABELA 4). Contudo, oito inquiridos
responderam que usam o termo raramente e um não o usa. O facto de 20 inquiridos não conhecerem, nem usarem o termo, pode estar relacionado com o grau de especificidade técnica para
que remete. A maior parte dos utilizadores não lida com componentes de computador, não as
conseguindo, por isso, identificar ou designar. Provavelmente, por esta razão, quanto à utilização,
na nossa amostra, embora seja considerável, não chega aos 50% requeridos para figurar no grupo
A.
TABELA 4: RESULTADOS OBTIDOS PARA “Motherboard”
Motherboard

board

Conhece bem
CoMother- nhece
Tem
dúvidas
Não
conhece

Utilização – Motherboard
Com
Com
RaNão usa
muita frealguma freramente
(não sabe o que
quência
quência
significa)

T
R
esposta
Inválida

22

10

8

0

1

2

2

3

1

0

1

1

7

6

0

1

0

1

20

0
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4
1
8
5
2

1
2

107

Total

26

13

19

27

1

8
6

Legenda: Dados obtidos para os parâmetros “conhecimento” e “uso” relativamente ao termo “motherboard”.

Tentámos avançar com uma possibilidade de resposta para estes dois casos. Consultando
diversas publicações portuguesas da área da Informática, incluindo artigos e notícias publicadas
em versão digital17, rapidamente, comprovámos a utilização contínua de Motherboard. Foi, então,
surpreendente descobrir a utilização do termo português no ano de 2002, após pesquisar num
fórum relativamente conhecido no Brasil18. Este dado levou à consulta de duas publicações já
extintas, mas, segundo parece, populares no Brasil, no domínio da Informática. Verificámos que,
dos diversos números da revista PCs, com 58 edições entre Outubro de 1996 e Janeiro de 2007, o
nº 11 foi dedicado a “Placas Mãe”19 e que a revista PC Extreme, publicada entre Dezembro de
2001 e Maio de 2004, concebeu o nº 2 em torno de “Placas-Mãe de baixo custo”20. Colocamos,
aqui, a questão da relação entre a Informática e o enriquecimento lexical através do papel preponderante do Português do Brasil (PB), que pode servir de referência ao Português Europeu.
Pelos exemplos de Scanear ou Motherboard, os termos inquiridos com valores pouco significativos nos parâmetros do conhecimento (“tem dúvidas” e “não conhece”) e da utilização (“usa
raramente” e “não usa”) não farão parte do Património Linguístico Contemporâneo. Assim, da
análise dos inquéritos, não são considerados termos mais conhecidos do que usados: Itunes,
Motherboard, Postar, RAM, Reset, Scanear, Tweet, Update, Upload e Zipar. Pelos resultados globais obtidos, concluímos que estes termos não entraram plenamente no léxico comum (cf. GRÁFICO
1). Todavia, pensamos que, se a população inquirida fosse de uma faixa etária mais elevada, alguns deles poderiam apresentar outros valores, embora não substancialmente divergentes, já que
a população mais jovem é mais dada às novas tecnologias do que a mais adulta. Julgamos que isso
poderia suceder, por exemplo, com Zipar (ou “zippar”), que corresponde a um gesto frequente
em ambiente profissional, quando se pretende enviar ficheiros com algum “peso”/“tamanho”
através da internet. Temos, porém, visto aparecer no mercado soluções com novas aplicações e
ferramentas para resolver a questão da transferência de ficheiros pesados, contendo, nomeadamente, fotografias, vídeos e dados em áudio, deixando de ser necessário “zipá-los”.
Em síntese, do conjunto, foram 31 (70 %) os termos (grupo B) aquém da fasquia dos
50% em nível do conhecimento e do uso. Confirmamos serem termos técnicos (cf. GRÁFICO
1): Backup, Blogar, Bookmark, Cache, Codecs, Desktop, Driver, Farmar, Flashar, FTP, Inicializar, Itunes,
Kazaa, Layout, Malware, Motherboard, Napster, P2P, Postar, RAM, Reboot, Reset, Ripar, Scanear, Semear,
Vimos, por exemplo: http://exameinformatica.sapo.pt/, http://pcguia.sapo.pt/ e http://www.bit.pt/.
Cf. comunidade Hardware.com.br - http://www.hardware.com.br/comunidade/lavagem-placa/36783/.
19 Ver página de agradecimento à revista PCs - http://www.revistapcs.com.br/.
20 Cf. página de agradecimento à revista PC Extreme - http://www.pcextreme.com.br/ .
17
18
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Spyware, Torrente, Tweet, Update, Upload e Zipar. Contudo, alguns deles têm-se começado a propagar. É o caso de Blogar, Inicializar, Postar, Scanear (em concorrência com Digitalizar) e Zipar. Salvo o
caso de Inicializar, estes últimos são verbos com a terminação do infinitivo da primeira conjugação verbal portuguesa (terminados em “–ar”), construídos a partir do estrangeirismo que era nome comum, na língua de origem, a inglesa. Em contrapartida, consideramos os ser termos comuns (mais conhecidos e usados: grupo A) os restantes da amostra, isto é, 13, menos de 1/3 do
total: Browser, Delete, Download, Email, Facebook, Googlar, Link, MP3, Sacar, Surfar, Wifi, Wireless e
Youtube.
GRÁFICO 1: TERMOS DA AMOSTRA DE USO COMUM E DE USO TÉCNICO
[NOME DA termos informáticos inquiridos
CATEGORIA]
[PORCENTA
GEM]
[NOME DA
CATEGORIA]
[PORCENTA
GEM]

Consequentemente, dos 44 termos da amostra, apenas 30% se destacaram por serem conhecidos e usados pela maioria dos inquiridos. Verificámos ser raro os inquiridos conhecerem
muito bem um termo e não o utilizarem com muita frequência. Parece-nos, portanto, existir, pelo
menos nos inquéritos aplicados, uma relação clara entre o conhecimento e o uso.
Notas finais
Com este estudo, comprovamos que se deu uma transposição significativa de uma parte
da linguagem técnico-científica, de um nível superior da linguagem, para o nível comum do PE. A
nossa amostra atesta uma ínfima parte deste fenómeno, mas não deixa dúvidas quanto à ocorrência do facto. Porém, embora a linguagem informática se tenha generalizado, há, ainda, um limiar,
uma fronteira, entre a linguagem corrente e a especializada, isto é, os termos técnicos e o léxico
comum. Para conhecimento/uso, é indispensável considerar uma escala, condicionada pelos diferentes graus do saber, sendo, logicamente, mais elevado nos técnicos e profissionais do que nos
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cidadãos comuns, mesmo se estes dominam uma parte da linguagem daqueles, como acontece
com as camadas mais jovens abertas às novas tecnologias e aos usos de estrangeirismos.
Pelo que foi explicitado, e pelos resultados do nosso estudo, julgamos que os 13 termos
mais conhecidos e usados deverão constar de qualquer dicionário de Português Contemporâneo.
Ficou comprovado que fazem parte da linguagem corrente da maioria dos inquiridos. É o que
deduzimos dos dados obtidos. Verificámos que um terço dos termos que figuram no inquérito
entrou naquilo que consideramos ser a nossa linguagem comum, fazendo parte integrante da realidade quotidiana deste início de século XXI. Com estes 13 termos, comprovámos uma inquestionável e frequente aceitação de neologismos e estrangeirismo nas novas gerações, sejam do meio
urbano ou rural. Portanto, na faixa etária dos 13 aos 16 anos, existe uma forte predominância do
uso dos termos ingleses, preterindo estes falantes os equivalentes portugueses, quando os há, ou a
possibilidade de adaptações. Isto levar-nos-ia para outros campos que, mesmo se relacionados
com a nossa temática, a ultrapassam.
A propósito da influência de outras línguas no PE, recordamos, apenas, o que Carlos Reis
(2010, p.121) escreveu: “defender o idioma não é fechá-lo sobre si mesmo; defender o idioma é
aceitar a sua interactiva coexistência com outras línguas e com os influxos que essa coexistência
inspira (…)”. Aliás, essa ideia era igualmente tratada em Rodrigues Lapa (1984, p.46): “A adopção
dos estrangeirismos é uma lei humana e particularmente portuguesa: constitui como que uma
fatalidade, devida aos intercâmbios das civilizações. A língua, especialmente o vocabulário, só tem
a lucrar com isso.”. Concordamos em larga medida com estas posições por vigorarem desde o
início da História da Língua Portuguesa, que foi incorporando um número considerável de palavras de diversas origens, embora não compreendamos a opção pelo estrangeirismo, quando existe
equivalente português.
Este nosso breve trabalho de investigação leva-nos a defender a inclusão dos 13 termos
da área da Informática no que consideramos ser o nosso Património Linguístico, apesar de serem
neologismos e estrangeirismos. Integram o nível comum da Língua Portuguesa Contemporânea
porque se impõem pelo uso generalizado. Irão persistir na nossa língua, enquanto a realidade
extralinguística que nomeiam não se torne obsoleta e não perca a sua popularidade. Quando isso
acontecer, desaparecerão, surgindo outros termos. De momento, têm vigor e foi o que comprovámos com este nosso trabalho de pesquisa que pretendeu relacionar a Informática e o Património Linguístico.
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Anexo
Parte do inquérito referente aos termos testados.
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PERCEPÇÕES DE PROFESSORES SOBRE O ENSINO
DE LÍNGUA INGLESA COMO LÍNGUA FRANCA EM
SERTANÓPOLIS.
TEACHERS’ PERCEPTIONS OF THE TEACHING OF ENGLISH AS A LINGUA FRANCA IN
SERTANÓPOLIS

Diego BALZANELLO 1
Fábio Henrique Rosa SENEFONTE 2
Resumo: Levando em consideração a representatividade que a língua inglesa (LI) ocupa no cenário global, bem como sua posição enquanto Língua Franca (LF), a presente pesquisa objetivou
investigar as percepções de professores sobre o ensino de LI como LF além de conhecer os argumentos de professores sobre tal temática nos níveis de Ensino Fundamental e Médio no município de Sertanópolis. Nesse viés, a literatura que dá suporte a este estudo inclui: Crystal
(2003,1996), Gimenez (2000), Jenkins (2000, 2007), Rajagapolan (2004), Reis (2015), Warschauer
(2000) e outros. Esta é uma pesquisa qualitativa e os instrumentos de geração de dados foram um
questionário com perguntas abertas, bem como uma entrevista semiestruturada, gravada em áudio. Os resultados da pesquisa demonstraram que há uma lacuna no que concerne ao conhecimento e ensino de LF levando em consideração sua definição e relevância nos dias de hoje. Sendo assim, há muito que ser investigado para o enriquecimento da literatura na área.
Palavras-chave: Inglês como língua franca. Percepção de professores. Rede pública de ensino.
Abstract: Taking into consideration the representativeness that English has in the global scenario
as well as its position as a Lingua Franca (LF). This paper aimed at investigating teachers‟ perceptions about the teaching of English as a Lingua Franca as well as their knowledge about it at elementary and high school levels in Sertanópolis. Thus, the literature which supports to this paper,
includes: Crystal (2003,1996); Gimenez (2000); Jenkins (2000,2007); Rajagapolan (2004); Reis
(2015) Warschauer (2000) and others. This is a qualitative research and for the data generation, a
questionnaire with open-ended questions as well as a semi structured interview, recorded in audio
were employed. The findings show that there is a gap about the knowledge of LF and its teaching, its definition and relevance nowadays. Therefore, there is so much to be investigated for enrichment of the literature
Keywords: English as a lingua franca. Teachers‟ perceptions. Public education.

Introdução
A Língua Inglesa (doravante LI) tem alcançado um grande número de falantes ao redor
do mundo devido ao acesso de muitos à tecnologia. Além disso, a exigência do mercado de trabaGraduando em Letras Português-Inglês pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP-CP). E-mail: diegobal52@hotmail.com
2 Doutorando em Estudos da Linguagem (UEL) e professor assistente na área de Língua Inglesa na Universidade
Estadual do Norte do Paraná (UENP-CP). E-mail: capmont@hotmail.com
1
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lho tem estabelecido a referida língua como um pré-requisito para seus funcionários, devido às
negociações internacionais, à importação e exportação de produtos e às questões culturais que
fazem com que o inglês transpasse as fronteiras geográficas e seja disseminado mundo afora.
Dessa forma, percebe-se não só a grande relevância e força exercida pela LI mundialmente, mas
também sua notória disseminação pelo mundo, uma vez que as estimativas indicam que há três
falantes não nativos de inglês utilizando a LI em suas comunicações para um falante nativo, como
apontado por Crystal (2003).
Diante de tal constatação, tivemos o interesse em desenvolver esta pesquisa com a temática em torno de percepções de professores sobre o ensino de LI como Língua Franca (LF), na
rede pública, no município de Sertanópolis. Outra justificativa para a realização deste estudo pauta-se em um possível enriquecimento da literatura, uma vez que tal temática tem sido escassamente investigada.
Desse modo, para o desenvolvimento deste estudo, procuramos responder os seguintes
questionamentos: Que percepções os professores da rede estadual possuem sobre Inglês como
Língua Franca? Que papel a Língua Inglesa desempenha no contexto educacional em Sertanópolis? Em diálogo com tais perguntas de pesquisa, o objetivo deste estudo foi investigar percepções
de professores do Ensino Fundamental e Médio, além de conhecer os argumentos que embasam
suas percepções a respeito de LF.
A fim de responder às perguntas de pesquisa e alcançar os objetivos propostos, utilizamos
questionários e entrevistas com os participantes deste e estudo; e os resultados revelam que há
uma lacuna no que tange ao conhecimento que os participantes possuem sobre LF e seu ensino
no contexto da rede pública de ensino.
Diante do exposto, este artigo estrutura-se na seguinte ordem: uma seção teórica, que traz
o conceito, causas e consequências do estatuto de língua franca, além de trazer uma atualizada
revisão bibliográfica sobre essa temática. Em seguida, uma seção metodológica contendo a natureza, contexto e participantes e método de análise da pesquisa. Na sequência, apresentamos a
análise dos dados e, por fim, considerações finais deste estudo são apresentadas.
Língua franca e ensino
Nos dias de hoje, a LI tem assumido um papel muito importante na comunicação global,
indivíduos ao redor do globo têm se apropriado desse idioma para se comunicarem uns com os
outros, não a considerando enquanto língua materna. Segundo Crystal (2003), há uma média de
três falantes não-nativos utilizando a LI para um falante nativo ao redor do mundo. Isso significa
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que há muito mais pessoas que não são falantes nativos utilizando a LI em diferentes contextos
do que os próprios nativos.
Um termo utilizado para descrever o uso do inglês por indivíduos não-nativos é o termo
Língua Franca, que tem por definição:
Um sistema linguístico adicional que serve como meio de comunicação entre falantes de diferentes línguas maternas, ou uma língua pela qual os membros de
diferentes comunidades de fala podem se comunicar entre si, mas que não é a
língua materna de nenhum deles- uma língua que não tem falantes nativos (GIMENEZ; CALVO; EL KADRI, 2011, p. 7).

Em complemento, considerando a afirmação de Jenkins (2000, 2007), LF é usada por falantes que não compartilham a mesma língua materna e a usam como segunda língua, sendo sua
composição plurilinguística e de natureza híbrida.
Um dos fatores que leva a LI a atingir um patamar de língua global e de língua franca no
mundo se deve ao fato de os Estados Unidos serem uma das maiores potências econômicas e
bélicas no mundo. De acordo com Pederson (2011), a LI tem sido prevalente mundo afora desde
a era industrial na Inglaterra, entre os séculos XVIII e XIX, e a expansão de suas colônias ao redor do mundo; e depois da influência dos Estados Unidos, após sua vitória na Segunda Guerra
Mundial. Crystal (1996) corrobora que nenhuma língua alcança o status de língua internacional por
causa de sua literatura, ou estrutura intrínseca e sua cultura. A única razão para uma língua assumir tal posição é o poder político atrelado ao poder militar que está associado a ela.
Além do poderio americano pós-guerra e econômico, os Estados Unidos também começam a disseminar a cultura norte-americana pelo mundo, por meio do crescimento da indústria
cinematográfica, conhecido como “hollywodização”, sendo Hollywood, um distrito da cidade de
Los Angeles, Califórnia, um dos principais lugares para a produção cinematográfica de maior
relevância no século XX. Desta forma, muitos ao redor do mundo foram e têm sido impactados
pela cultura estadunidense, por meio de filmes e séries, multinacionais de refrigerantes, redes de
restaurantes fast-food, grifes de roupas e calçados entre muitos outros.
Para interagir com essa cultura dominante, foi necessário o mundo aprender inglês para a
interação e para conseguir melhores oportunidades de vida, assim como obter acesso a informações sem antes mesmo estarem traduzidas em seus idiomas locais, considerando que setenta por
cento das publicações científicas nos dias de hoje são escritas em LI. De acordo com Kachuru
(1985, 1990, 1992), o inglês é como a lâmpada do Aladin para quem o domina, sendo assim, essas
pessoas conseguem lugares no mercado de trabalho, acesso à tecnologia e interação com diversas
culturas.
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Por tais motivos (e outros), a LI acabou tornando-se uma língua mediadora entre outras
línguas maternas e a língua do saber. Sendo assim, muitos métodos/abordagens foram desenvolvidos com o intuito de se ensinar a LI ao redor do mundo, muitas editoras de livros didáticos
desenvolveram materiais com abordagens específicas para o ensino de LI. Além do mais, o ensino de LI foi incorporado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante PCN) (BRASIL,
1998), como também em outros países.
A LI, durante muitos anos e até mesmo atualmente, tem sido ensinada como Língua Estrangeira (LE), visando a ensinar os modelos linguísticos e culturais das culturas-nativas (Estados
Unidos e Grã-Bretanha, em especial), entendendo-os como as únicas variedades „corretas‟ da
língua inglesa. Sendo assim, a cultura e identidade linguística de falantes não-nativos eram tidas
como „erradas‟ e acabavam sendo estigmatizadas por não atenderem ao padrão do falante nativo.
Por meio dessa questão vigente em relação ao ensino de LI, autores, como Siqueira (2001), trazem problematização de como ensinar LI em regiões onde não há falantes da língua, como o
desafio de se ensinar um idioma desterritorializado, levando em conta que há muito mais falantes
de LI não-nativos do que nativos, e que esses têm exercido uma grande influência sobre a língua,
agregando suas identidades linguísticas e culturais ao utilizarem o idioma, tanto na oralidade
quanto na escrita. Por esse motivo, pesquisas contemporâneas dentro de tal temática preconizam
que a língua não deve ser ensinada somente para atender as culturas-alvo, mas para possibilitar
que o aprendiz seja um cidadão global, capaz de se se posicionar no mundo como um sujeito
ativo e crítico, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de sua comunidade local e global.
Além das questões conceituais tratadas nos parágrafos anteriores, esta seção teórica também traz um levantamento bibliográfico acerca da língua franca no contexto educacional, mais
especificamente, centralizando o professor e suas percepções a respeito da temática. Sendo assim,
utilizamos o seguinte termo de busca: “Percepções de professores sobre Língua Franca no Brasil”
em quatro bancos de dados diferentes: Periódicos da CAPES3, banco de dissertações e teses da
CAPES, Google e Google Acadêmico4. Dessa forma, 7 pesquisas foram obtidas pelo Google e
Google Acadêmico. Já nos periódicos da CAPES, numa busca com 123 resultados, nenhuma
apresentou relevância e/ou proximidade com a temática de nossa pesquisa. O mesmo ocorreu
com a o banco de teses e dissertações. Os resultados encontram-se compilados no quadro 1, como se pode observar:
Quadro 1 – Pesquisas em âmbito nacional

3
4

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
Foram checadas as 100 primeiras referências.
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Referência

Foco da Pesquisa

Contexto de Pesquisa

Barbosa (2006)

Identidade profissional de
professores.
Atitudes sobre o estatuto do
inglês como língua franca em
um curso de formação inicial
de professores
Formação de professores.

Bahia

El Kadri (2010)

Kalva e Ferreira (2012)
Kalva (2012)
Oliveira e Lago (2015)
Santos (2011)
Viégas (2012)

Negociações no processo de
ensino e aprendizagem de
inglês.
Formação de professores de
língua inglesa
Análise da Língua Inglesa no
contexto educacional atual.
Papel do falante nativo nos
cursos de Idiomas em Porto
alegre.

Paraná

Paraná
Paraná
Goiás
Sergipe
Rio Grande do Sul

Fonte: os autores

De acordo com os resultados obtidos, pudemos constatar que alguns autores já começaram a investigar a questão sobre ILF no que concerne à percepção e formação de professores e
ensino-aprendizagem no contexto supramencionado.
Barbosa (2006) gerou subsídios para programas de capacitação em LI, em especial no que
tange à identidade profissional de um grupo de professores do ensino superior, com cursos para
se ensinar inglês, além de outros cursos de idiomas para diferentes faixas etárias.
Já El Kadri (2010) aborda a importância de os professores aprenderem novas variedades
linguísticas, embora os resultados ainda indiquem a ideia do modelo nativo ser importante, sendo
tal fato também apresentado por Viégas (2012), mesmo sendo este em um contexto de curso de
idiomas.
Kalva; Ferreira (2012) e Kalva (2012) também corroboram o fato de a LF preservar a
identidade local sem que o falante seja marcado por uma „falta‟ de conhecimento, implicando não
só na potencialidade da LI, mas também na preservação da identidade local no que diz respeito
ao ensino e aprendizagem.
Já Oliveira e Lago (2015) trazem resultados que apresentam uma ausência de uma boa política para um curso de línguas para o alcance dos professores de línguas estrangeiras. Assim como Santos (2011), que traz a questão que a LI exerce uma função na educação formando cidadãos críticos e reflexivos aumentando, assim, suas capacidades discursivas e inclusivas diante de
nossa atual sociedade.
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Diante do exposto, compreendemos que há uma carência de informação e entendimento
por parte dos professores sobre LF e também a necessidade de formação na área para uma compreensão mais acurada. Além do mais, há uma lacuna no que se refere ao ensino-aprendizagem
no contexto da rede pública, evidenciando um paradoxo entre a importância de se ensinar a língua e a realidade do ensino na rede pública.
Após expostos os pressupostos teóricos que embasam esta pesquisa, passemos para a
próxima seção, que aborda os percursos metodológicos adotados neste estudo.
Procedimentos metodológicos
A presente pesquisa é qualitativa, de base interpretativista, cuja unidade de análise é a percepção dos participantes entrevistados (REIS, 2015). Sendo assim, a natureza qualitativa possui a
preocupação de compreender as ações de indivíduos no que concerne ao seu modo de pensar,
agir ou dizer, uma vez que busca interpretar fenômenos particulares desses indivíduos (no caso
desta pesquisa), professores e suas percepções sobre o ensino de Inglês como Língua Franca no
município de Sertanópolis).
Para realizar esta pesquisa e selecionar as participantes5, o critério que utilizamos foi, em
primeira instância, selecionar todas as escolas do município de Sertanópolis que ofertassem Ensino Fundamental e Médio (contexto desta pesquisa). Em segundo lugar, pesquisar todos os docentes de língua inglesa atuantes em tais estabelecimentos.
Dessa forma, a pesquisa foi realizada mediante um questionário e uma entrevista com as
quatro professoras das séries finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio nas duas únicas
escolas públicas do município de Sertanópolis na região norte do estado do Paraná, sul do Brasil;
sendo que uma destina-se às séries finais do Ensino Fundamental somente e outra, ao Ensino
Médio.
Assim, o primeiro contato com as escolas ocorreu para expor nossas intenções de pesquisa, explicar sobre o questionário (apêndice C), que tinha por finalidade buscar informações acadêmicas e profissionais das participantes; e para as assinaturas dos TCLE6 (apêndice A). Sobre
esse último, ressaltamos a adoção desse documento devido à preocupação ética com os participantes deste estudo. Dessa forma, outorgamos às professoras o direito de preservação de suas

A pesquisa foi realizada somente com participantes do sexo feminino, uma vez que eram as únicas professoras
dentro do contexto escolhido para esta investigação.
5

6

Termo de Consentimento livre e esclarecido.
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identidades (anonimato), de retirada de consentimento a qualquer hora, entre outras prerrogativas.
Para a geração de dados para a entrevista, baseamo-nos em uma entrevista semiestruturada com oito perguntas (apêndice B), gravada em áudio e transcrita posteriormente (apêndice D).
O teor da entrevista centra-se nas percepções de professores da rede pública sobre Inglês como
Língua Franca (doravante ILF): as três primeiras perguntas investigam o conhecimento que as
professoras tinham sobre a LI e seu papel no contexto educacional, já as outras cinco referem-se
à percepção de LF e suas implicações no ensino no contexto educacional sertanopolense.
Para o desenvolvimento das transcrições de uma maneira mais completa, procuramos nos
valer de algumas convenções7 para uma descrição mais detalhada das entrevistas como 1) a numeração de linhas da entrevista; 2) cabeçalho indicando o tipo de instrumento, a escola, a data, o
início e o término da entrevista; 3) [00:00] para marcação do tempo para cada turno de fala, 3)
(xxx) para trechos não compreendidos; 4) Itálico: palavras em língua estrangeira; 5) reticências (...):
pausas; 6) L. para indicar a linha nas citações durante o processo de análise de dados.
Por motivos éticos, a fim de preservar os nomes das instituições de ensino e dos participantes envolvidos, optamos por referenciar cada instituição por uma denominação genérica: Escola Estadual “A” e “B”. Tomamos a mesma medida com as participantes, que receberam os
pseudônimos: Rosa, Lili, Hortência e Yasmim (em acordo com as cláusulas do TCLE).
Rosa leciona na escola A, enquanto Lili leciona em ambas as escolas e Hortência e Yasmin lecionam na escola B somente.
Hortência é licenciada em Letras, língua inglesa e respectivas literaturas. Possui título de
especialista, tendo escrito sua monografia com a temática “Democratização na escola”, já com 20
anos de docência, atuando nas séries de Ensino Médio da escola “B”. Apresentou uma grande
confiança e tranquilidade em responder as perguntas no decorrer da entrevista.
Rosa é formada em Letras, língua inglesa e portuguesa e respectivas literaturas, exerce a
profissão de docente há 15 anos na escola “A” para as séries de sétimo, oitavo e nono anos, tendo escrito sua monografia de pós-graduação latu sensu em Gestão Escolar. No início da entrevista,
apresentava certa apreensão, mas ao longo da entrevista foi ganhando confiança e maior autonomia que permaneceu até o final.
Lili é licenciada em Letras, língua portuguesa e inglesa e respectivas literaturas. Possui título de especialista, tendo escrito sua monografia com a temática “Motivação nas aulas de LI” e
seu trabalho de conclusão de curso (doravante TCC) em literatura gótica. Lili já exerce a docência
há 15 anos, atuando nas séries finais do Ensino Fundamental (6º e 7º anos) e no Ensino Médio
7

Também adotadas por Coradim (2008), Reis (2005), Senefonte (2014) entre outros.
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nas escolas “A” e “B”. Apresentou confiança e um bom-humor no decorrer da entrevista se se
sentindo bem à vontade até o fim.
Yasmim é licenciada e recém-formada em Letras, língua inglesa e portuguesa e respectivas
literaturas. Desenvolveu seu TCC sob a temática “Professor-Pesquisador na Universidade
(UENP) (Universidade Estadual do Norte do Paraná) na área de língua inglesa.” Apesar de ser
recém-formada em Letras, Yasmim exerce sua docência há 4 anos como professora de língua
inglesa nas séries iniciais e finais do Ensino Fundamental, Educação Infantil, EJA (Educação de
Jovens e Adultos) e no Ensino Médio, atuando na escola “B” até a data da entrevista. Apresentou
certo nervosismo no início da entrevista, no entanto, ganhou mais tranquilidade e até demonstrou
certa confiança em suas respostas no decorrer da entrevista.
Com isso em mente, antes de começarmos as entrevistas, realizamos o piloto com uma
profissional da área de língua inglesa. Após os reajustes, pudemos então, iniciar as entrevistas,
conforme podemos observar no cronograma a seguir:
Quadro 2- Cronograma de geração de dados
Professor
Data da Entrevista Data do Questioná-

Duração de Entre-

rio

vista

Lili

06/11/2015

06/11/2015

07m25s

Hortência

06/11/2015

06/11/2015

06m52s

Rosa

04/11/2015

04/11/2015

05m48s

Yasmim

11/11/2015

11/11/2015

04m06s

Fonte: os autores (com base em Senefonte, 2014).

Após transcritos os dados, iniciamos a análise, adotando o Método da Análise de Conteúdo (AC), em que os dados são agrupados em categorias analíticas, que dialogam entre si, formando um elo que explica o fenômeno analisado (SENEFONTE, 2014). Para El Kadri ( 2010 apud
BARDIN, 1977, p.37):
Esta técnica consiste em classificar os diferentes elementos nestas diversas gavetas segundo critérios suscetíveis de fazer surgir um sentido capaz de introduzir
uma certa ordem na confusão inicial. É evidente que tudo depende, no momento da escolha dos critérios de classificação, daquilo que se procura ou que se espera procurar.

A AC tem como finalidade a contribuição que os dados poderão ensinar após serem tratados, não residindo numa simples descrição de dados, mas sim num entendimento de conceitos
teóricos trazidos à tona durante a análise.
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Expostos os dados metodológicos, a próxima seção abarca a análise dos dados gerados.
Análise de dados
Nesta seção, abarcamos o tratamento dos dados por meio da Análise de Conteúdo (AC),
conforme já explicitado anteriormente. Também, ressaltamos que a geração de dados foi feita por
meio de entrevistas semiestruturadas, gravadas em áudio e transcritas posteriormente, em outras
palavras, as percepções dos participantes foram capturadas por meio de entrevistas, as quais serão
objetos de análise desta pesquisa. Pudemos analisar a percepção das quatro docentes, sendo que
as quatro obtiveram duas dimensões que cobrem tais percepções: Conhecimento e utilidade de LI e
Língua Franca e Ensino. Dentro de tais dimensões, três entrevistadas apresentaram 4 categorias
analíticas, e uma professora, 5 categorias, conforme veremos no quadro 3.
Enfatizamos aqui que não focalizaremos toda a transcrição, apenas o que diz respeito ao
conhecimento e utilidade de LI e LF e Ensino, que é o foco desta pesquisa.
Desse modo, apresentamos as dimensões e categorias de cada uma das entrevistadas considerando suas percepções:
Quadro 3 – Percepções das professoras
Professoras
Conhecimento
e utilidade em LI
Rosa
 Avaliação
(carência de conhecimento) L.14

Língua Franca e ensino
 Definição L.31-37
 Limitação/dificuldade
(metodológica) L.40-45 e 54-57 e (conhecimento) L. 38-39
 Vantagens/Importância
(comunicação integral em LI) L.49-51

Hortência

 Avaliação
(por nivelamento) L.76 e 79

 Fonte de conhecimento
(meio virtual)L. 27
 Definição
(Língua como meio de comunicação pra
fins comerciais) L. 287.
 Ausência de desvantagem
L.145-147
 Vantagens/Importância
(profissional) L.293-294
(empregabilidade)L.278-279; L299-
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300
 Limitação/dificuldade
(desmotivação) L.302-304

Lili

 Avaliação
(por nivelamento) L.76 e 79

 Fonte de conhecimento
(acadêmico) L.284
 Vantagens/ Importância
(comunicativa internacional) L.207-211
(pragmático) L.219-220, L.181-183
(cognitivo) L.183-185
 Definição
(língua para comunicação internacional)
L.196-197.
 Limitação/dificuldade
(hiato entre o que a língua ensinada em
sala de aula e a língua falada) L.236240 (rotatividade de professores)L.248251

Yasmim

 Avaliação
(por nivelamento) L.272.

Fonte de conhecimento (material
didático)L.191-192
 Definição
(Língua como meio de comunicação pra
fins comerciais) L. 287
 Vantagens/Importância
(profissional) L.293-294
(empregabilidade)L.278-279; L299300
 Limitação/dificuldade
(desmotivação) L.302-304
 Fonte de conhecimento
(acadêmico) L.284

Fonte: os autores

Para compreendermos um pouco mais de como se estabelece as dimensões e as categorias citadas, analisemos as categorias presentes em cada uma das docentes iniciando com a categoria avaliação de conhecimento: Rosa, em sua percepção de avaliação, apresenta a carência de conhecimento relacionado ao seu nível de fluência em LI, “Poderia ser melhor” (L.14).
Já Lili, concebe sua avaliação pela carência de conhecimento da parte oral: “Olha, hoje eu
sinto que eu preciso voltar pra conversação porque eu to com muito sexto ano, mais eu fiz o
TOEFL, eu tenho fluência, mas eu pre(xxx) pretendo pra não perder mesmo.” (L. 174-176). No
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que tange à avaliação (por nivelamento), Hortência e Yasmim possuem o mesmo tipo de avaliação:
A minha fluência na língua, eu acredito que ela seja intermediária pro
avançado. Que é assim, a parte oral, na escola pública a gente, assim,
fica um pouco difícil, se (...) assim, se habituar com ela e tentar trabalhar com os alunos. É um pouco complicado, mas eu consigo assim,
vou considerar o avançado. (Hortência, L.66-70).

As categorias: definição, limitação/dificuldade, vantagens/ importância, fonte de conhecimento e ausência de desvantagem serão esclarecidas a seguir. No que condiz à categoria de definição de língua franca,
Rosa afirma:
(...) ter o inglês como uma língua franca é (...) materna, tentar usar o inglês, né?
No nosso dia-a-dia, mas assim que eu acho que no nosso contexto não seria
possível hoje entendeu? mas assim, eu acho que o inglês como Língua Franca,
uma língua materna é tudo de bom, né? Pena que a gente não possa explorar isso aqui agora. (L.31-37)

Para Rosa, a definição de LF está associada ao usar a LI como língua materna, seguindo a
definição de LE, em que o modelo do falante nativo é idealizado, como a variedade linguística de
americanos e britânicos, cujas nações são grandes potências econômicas mundialmente
(GRADDOL, 2006). Dessa forma, entende-se que há um grande equívoco em tal afirmação,
porque de acordo com Jenkins (2000, 2007), LF (Língua Franca) é usada por falantes que não
compartilham a mesma língua materna e a usam como segunda língua, sendo que sua composição é plurilinguística e sua natureza é híbrida (conforme evidenciamos na seção teórica).
Já Hortência e Yasmim definem LF como uma língua de comunicação para fins comerciais: “O inglês como Língua Fran(xxx) Franca é língua utilizada pra as negociações em relação a
questão da globalização, porque dentro da (..)” (Hortência. L.114-115). De acordo com as afirmações de Hortência e Yasmim, ILF se define em uma língua comercial utilizada para fins comerciais num mundo globalizado, sendo assim, elucidamos as afirmações de Rubdy e Saraceni (2006) e
Rajagapolan (2004) que relatam que a LI tornou-se hegemônica mundialmente, com o papel de
língua de comunicação internacional, nas transações comerciais, esportes, ciências e entre outras.
Lili vale-se da ideia de LF como língua internacional: “Exatamente isso, posso ir pra, vamos ver um país (xxx) Japão, China, qualquer lugar, se eu não souber falar o japonês, eu (xxx) me
comunicaria em inglês.” (L.196-197). Diante de tal afirmação, ilustramos esta análise com a afirmação de Siqueira (2011), que considera que uma língua para se tornar uma língua internacional
não deve estar somente associada ao número de falantes e sim, à extensão em que ela é falada, ou
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seja, a extensão do uso de LI vai muito mais além do que os países onde a LI é falada como primeira língua.
Na categoria de limitação/ dificuldade, Rosa e Hortência afirmaram a existência de limitações metodológicas e de conhecimento:
Assim, eu não posso praticar isso aqui. Às vezes sim, uma palavrinha ou outra,
mastigar e falar que eu vou falar fluente com os alunos, que eu vou dar aula em
inglês. Isso aqui. Você está entrando agora aqui, você vai ver que não é a nossa
realidade. Entendeu? É diferente, é! Não tô falando que todas as redes públicas
é assim porque têm muitas escolas que são diferente, mas assim, não tem como
eu trabalhar o inglês como Língua Franca. (Rosa. L.40-45)

Sendo assim, tal afirmação coaduna-se aos pressupostos de Oliveira e Lago (2015) que
trazem o paradoxo entre a importância e o descaso do ensino-aprendizagem na rede pública.
Além do mais, assim como Rosa, Hortência apresenta dificuldade em comunicar-se em LI em
sala de aula.
Lili também, por outro lado, traz outro fator para a categoria de limitação/dificuldade que
está associado à rotatividade de professores:
Na escola pública, a gente sai de licença, entra outro professor, daqui a dois meses entra outro professor e assim vai indo. No sétimo ano eu não consigo pegar
os mês(xxx) mesmos alunos; no oitavo é outro professor; no nono é outro professor. E eu falo que isso ajuda a desmotivar, pra complementar ali de cima, que
eu não tinha falado {risos}. (L.249-251)

Yasmim, diferentemente das demais professoras, aponta a questão metodológica pode ser
tediosa, porém sem adicionar de forma detalhada sobre o fator que causaria tédio nos alunos no
que diz respeito à metodologia em ensinar-se LF: “Ah, acredito que o ensino do inglês somente
como língua franca seria muito „maçante‟, e os alunos poderiam perder o interesse de alguma
forma.” (L. 302-304).
Diante do que foi apresentado pelas professoras, evidenciamos uma lacuna nas abordagens metodológicas, destinadas ao ensino de LI. Diante desta perspectiva, Warschauer (2000)
alerta para o fato de que os professores de ILF precisam reavaliar a forma como concebem língua
e cultura considerando suas implicações diárias.
Somente Hortência obteve a categoria de ausência de desvantagem. Segundo a professora,
não há nenhum aspecto negativo ou desvantajoso para o ensino de ILF: “Agora, os pontos negativos, num sei se teria algo tão, de tão ruim nisso tudo. Não encontro nenhum ponto negativo de
ensinar inglês como Língua Franca.” (L.145-147).
Na categoria Vantagem/ Importância, as docentes apresentam as seguintes informações:
“Eu acho que, nossa, seria uma maravilha se eu pudesse chegar, dar minha aula em inglês, falar
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com eles, conversar com eles; eles, ter o retorno deles, o interesse deles.” (Rosa L.49). “Eu acho
que é importante, eu acho que é uma forma de você mostrar pra o aluno que o inglês não tem
como você fugir.” (Hortência. L.122-123) Diante disso, as palavras de Gimenez (2001, p.296)
expressam a magnitude alcançada pela LI nos dias de hoje: “o inglês não é apenas uma língua
internacional, mas a língua da galáxia, e caso ignoremo-no, poderemos nos sentir como seres de
outro planeta”.
Outras vantagens surgem no que tange a ações governamentais, como no excerto a seguir:
(...) o governo traz algum programa como os Jovens Embaixadores que é um
programa do governo do estado, que a gente incentiva, mostra a importância (...)
informática, né, da internet; a questão de músicas que eles gostam muito de música, até pra um mestrado, eles precisam fazer uma prova de proficiência.” (
Hortência, L.153; L.103).

No que diz respeito à categoria fonte de conhecimento, Hortência e Yasmim obtiveram a
informação sobre ILF no meio acadêmico: “Na, na faculdade. Na faculdade há bastante tempo
que eu me formei, mas a gente já ouvia falar bastante do inglês como Língua Franca.” (Hortência,
L. 110-111); “Ah, essa informação eu obtive na faculdade.” (Yasmim, L. 284). Lili obteve por
meio de conhecimento didático relacionado ao ensino de LI: “Nos livros de inglês mesmo quando eu trabalhava na, na X {nome da escola suprimido} no material do Positivo, que a gente trabalhava assim, quais, é, as línguas mais falada pelo mundo?”. (L.191-193). Enquanto Rosa, obteve
pelo meio virtual, ou seja pela internet: “Ah, mais assim na internet (...) às vezes em pesquisa,
alguma coisa que eu vou ler.” (L.27).
Após a análise de cada categoria obtida pelos dados, passamos para as considerações finais deste estudo.

Considerações finais
No decorrer deste artigo, procuramos elucidar algumas discussões em torno da percepção
de professores sobre o ensino de LF, investigando suas percepções na rede pública do município
de Sertanópolis.
Diante disso, obtivemos algumas respostas para as perguntas de pesquisa deste artigo:
Que percepção os professores de Língua Inglesa da rede estadual possuem sobre Inglês como
Língua Franca? e Que papel a LI desempenha no contexto educacional de Sertanópolis? As respostas obtidas denotam que há uma carência de conhecimento no que concerne a LF por parte
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dos professores. Também pudemos perceber que o papel da LI em Sertanópolis não apresenta
um desempenho satisfatório devido à dificuldade metodológica apresentada pelas professoras e
também no que diz respeito a salas numerosas e a falta de interesse por boa parte dos alunos,
além da rotatividade de professores no decorrer dos anos letivos. Considerando que cada professor possui uma particularidade didática, muitas vezes não satisfatória para o ensino de LI, também levando em consideração a falta de proficiência dos alunos, não permitindo que o professor
ministre as aulas plenamente LI (quando esse possui fluência).
Além das perguntas satisfatoriamente respondidas, ressaltamos que também pudemos
atingir os objetivos previamente delimitados para fins desta investigação.
A partir disso, no processo de coleta de dados e da análise de dados, além de uma pesquisa feita em fontes como Google acadêmico, periódicos da CAPES, entre outros, notamos que há
uma lacuna de informação sobre tal temática e que pouco tem sido investigado sobre o assunto
em questão e que há muita coisa a ser investigada para o desenvolvimento e enriquecimento da
literatura da área.
Dessa maneira, nota-se que já se escuta falar sobre a concepção de LF dentro das universidades, percebemos que o assunto já tem se disseminado no meio acadêmico há algum tempo de
acordo com as afirmações das professoras. Também evidenciamos que alguns livros didáticos já
trazem o assunto à tona, assim como é comentado na afirmação de uma das professoras sobre a
fonte de conhecimento de LF, mesmo que não se tenha informação do grau de profundidade da
informação sobre LF que tais materiais trazem.
Sendo assim, a presente pesquisa pode contribuir com algumas informações relevantes
sobre a temática e também contribuir de maneira significativa para futuras pesquisas na área, considerando que há muito mais a ser explorado.
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Apêndice A: termo de consentimento livre e esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Senhor (a):
Por meio deste termo, o Sr (a) está sendo convidado (a) a participar de minha pesquisa
qualitativa sobre a seguinte temática: “Percepções de professores sobre o ensino de inglês como Língua Franca

Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Lei nº 15.300 – D.O.E. nº 7.320, de 28 de setembro de 2006
CNPJ 08.885.100/0001-54
CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES
Curso de Letras Inglês-Português

em Sertanópolis- PR. Tal pesquisa vincula-se à Universidade Estadual do Norte do Paraná- câmpus
Cornélio Procópio.
A pesquisa está prevista a ser realizada entre o final de 2015 e início de 2016, tendo seu
término e divulgação em meados de 2016.
A presente pesquisa visa investigar as percepções acerca do ensino de língua inglesa como
Língua Franca na rede pública nas séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio do município de Sertanópolis- PR.
Após a aceitação deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sua participação,
será de um, entre os quatros professores das séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, através de uma pesquisa semiestruturada de 8 perguntas gravada em áudio.
Para a análise e divulgação desta pesquisa, sob as recomendações éticas, sua identidade será preservada através do uso de pseudônimos, sendo mantida em sigilo em todo o processo de
desenvolvimento desta pesquisa.
Sua participação é voluntária e lhe é dado o direito de recusar-se responder qualquer pergunta seja por quaisquer motivos, como desistir da pesquisa e retirar seu consentimento desta a
qualquer momento. Também lhe será dado o direito de receber todos os dados referentes a esta
pesquisa, assim, solicitamos seus dados de contato (telefone, e-mail, endereço).
Desde o presente momento é informado que não haverá nenhum custo ou despesa de
qualquer natureza por parte do participante. Sua contribuição será para o enriquecimento da literatura na área supracitada, ajudando os docentes de língua inglesa a refletirem sobre suas práticas
de ensino de língua inglesa como Língua Franca em sala de aula. Desde já, agradecemos sua participação.
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___________________________
Diego Balzanello
(Pesquisador 1)

____________________________
Fábio Henrique Rosa Senefonte
(Pesquisador 2)

Sertanópolis-Pr,____de____________de_____.
Eu,__________________________________________________, portador do RG
nº_________________, declaro estar ciente e de acordo com o teor deste documento, bem como atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
_____________________________________
Participante da pesquisa

Apêndice B: questionário

Questionário
Ao Professor
1- Quanto tempo você exerce a docência ?
_______________________________________________________________________
2- Qual é a sua formação/ titulação? Em que temas desenvolveu seu TCC na graduação/
pós-graduação?
_______________________________________________________________________
3- Em que séries atua na escola?
_______________________________________________________________________

Apêndice C: Instrumento de coleta de dados (roteiro de entrevista)
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Lei nº 15.300 – D.O.E. nº 7.320, de 28 de setembro de 2006
CNPJ 08.885.100/0001-54
CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES
Curso de Letras Inglês-Português

Roteiro de entrevista a professores sobre suas percepções acerca do ensino de inglês como Língua Franca.
1. Onde você aprendeu inglês ?
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2. Há quanto tempo você utiliza a Língua Inglesa? Como você classificaria seu nível de fluência na língua?
3.

Em sua opinião, que papel a Língua Inglesa desempenha no contexto educacional de Sertanópolis?

4. Você conhece ou já ouviu falar sobre Inglês como Língua Franca? Se sim, onde obteve
esta informação?
5. Na sua percepção, o que seria o Inglês como Língua Franca? Explique.
6. Qual é o seu posicionamento sobre o ensino de Língua Franca?
7.

Em sua opinião, quais seriam os pontos positivos e negativos de se ensinar Inglês como
língua Franca no contexto educacional sertanopolense?

8. Quais seriam suas considerações finais sobre o assunto? Alguma pergunta, sugestão ou
comentário? Algo a acrescentar?
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Apêndice D: Transcrições.

Transcrição da Entrevista- Rosa
Local: Escola Estadual “A”
Início e Término: 10h02m – 10h07m
Data: 04/11/2015
Duração: 5m48s
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Pesquisador:[ 00:00] Bom dia Rosa, tudo bom ?
Rosa: [ 00:01]. (xxxx) dia.
Pesquisador: [00:02] Tudo bom ?
Rosa: [ 00:03] Tudo joia.
Pesquisador: [ 00:04] Tá, vamos começar a nossa entrevista. Rosa, aonde você aprendeu inglês ?
Rosa: [00:08] Bom, eu fiz AWA { nome do instituto suprimido} em Apucarana, eu morava lá,
depois um pouco na faculdade, mas na faculdade quase a gente não aprende inglês, né (...)
Pesquisador: [00:23] Entendi. A quanto tempo você utiliza a língua inglesa ?
Rosa: [00:30] Que eu leciono, faz quinze anos, mas dentro do meu ambiente de trabalho, minha
dificuldade é falar, usar o inglês fluentemente na escola.
Pesquisador: [00:45] É(...) Como você classificaria seu nível de fluência na língua ?
Rosa: [00:53] Poderia ser melhor, se eu praticasse mais, mas como a gente se limita muito no
ens(xxx) na rede pública, é (...) a gente acaba perdendo, né (..)
Pesquisador: [01:04] Em sua opinião, que papel a Língua Inglesa desempenha no contexto educacional de Sertanópolis ?
Rosa: [01:13] Eu acho que deveria de ser mais aproveitável o inglês aqui, porque eu vejo assim(..)
é muita (...) déficit muito grande de alunos e até pais interessados em colocar o seu filho pra estudar uma outra língua. Eu acho muito (xxx) eu acho que eu vejo assim muito desinteresse (...) não
sei se é a cultura, não sei o que que é (...) É uma pena, né ?
Pesquisador: [01:41] Você conhece ou já ouviu falar sobre Inglês como Língua Franca ?
Rosa: [01:47] Já escutei falar.
Pesquisador: [01:49] Aonde você obteve esta informação ?
Rosa: [ 01:53] Ah, mais assim na internet (...) as vezes em pesquisa, alguma coisa que eu vou ler.
Pesquisador: [02:02] Na sua percepção, o que seria o Inglês como Língua Franca ? Explique.
Rosa: [02:08] Hum (...) como eu vou explicar o inglês ? (...) Ah (...) ter o inglês como uma língua
franca é (...) materna, tentar usar o inglês, né? No nosso dia-a-dia, mas assim que eu acho que no
nosso contexto não seria possível hoje entendeu ? mas assim, eu acho que o inglês como Língua
Franca, uma língua materna é tudo de bom, né ? Pena que a gente não possa explorar isso aqui
agora.
Pesquisador: [02:57] Qual é o seu posicionamento sobre o ensino de inglês como Língua Franca?
Rosa: [03:05] Ah, como eu falei né, Diego ? Eu tem(xxx) queria muito, sabe (..) se o fluente, tanto que eu gastei, eu faço inglês, né, a gente já tá praticando, né ? Mas assim, eu não posso praticar
isso aqui. As vezes sim, uma palavrinha ou outra, mastigar e falar que eu vou falar fluente com os
alunos, que eu vou dar aula em inglês. Isso aqui. Você está entrando agora aqui, você vai ver que
não é a nossa realidade. Entendeu ? É diferente, é! Não tô falando que todas as redes públicas é
assim porque têm muitas escolas que são diferente, mas assim, não tem como eu trabalhar o inglês como Língua Franca. Então, não tem como eu praticar isso aqui agora, agora, né ?
Pesquisador: [03:49] Em sua opinião, quais seriam os pontos positivos e negativos de se ensinar
inglês como Língua Franca no contexto educacional sertanopolense ?
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Rosa: [04:01] Positivos todos. Eu acho que, nossa, seria uma maravilha se eu pudesse chegar, dar
minha aula em inglês, falar com eles, conversar com eles; eles, ter o retorno deles, o interesse
deles. Mas o que a gente fala (xxx) assim, ah, eu mal sei o português, vou saber o inglês. Isso aí é
uma (..) é um bordão de todas as salas que a gente entra pra dar aula, tá ? Negativo, eu num, eu
não consigo ver um ponto negativo em, em ensinar o inglês. Só sim, o desinteresse deles mesmo.
Tem alunos que é uma, nossa, é uma graça, eles querem, eles procuram muito em jogos, internet.
Mas assim, é dez por cento de uma sala, que você infelizmente não pode deixar de trabalhar esses
dez por cento e deixar os noventa por cento, entendeu ? Então, eu não vejo ponto negativo.
Queria não ver, entendeu ? Mas (...)
Pesquisador: [04:45] Quais seriam suas considerações finais sobre o assunto. Alguma pergunta,
sugestão ou comentário ?
Rosa: [04:54] Hum (...) Eu acho que não tem muito que acrescentar não. Só falar que é interessante o trabalho que você está fazendo porque são poucas as oportunidades que a gente tem pra
falar, né ? Pra se expressar, né ? E é interessante a pessoa é (..) buscar isso aí, tentar trabalhar a
Língua Franca, trabalhar o inglês. Acho legal.
Pesquisador: [05:56] Ok. Rosa, obrigado pela sua participação. Será de extrema relevância pra
literatura e para o aprofundamento do assunto em si.

Transcrição da Entrevista- Hortência
Local: Escola Estadual “B”
Início e Término: 11h31m – 11h38m
Data: 06/11/2015
Duração: 6m52s
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Pesquisador: [00:00] Bom dia
Hortência: [00:01] Bom dia.
Pesquisador: [00:03] Aonde você aprendeu o inglês
Hortência: [00:05] Aprendi na escola, primeiro no ensino fundamental, e depois quando fui para
a faculdade, né ? E também fiz um curso de línguas particular.
Pesquisador: [00:15] A quanto você utiliza a língua inglesa ?
Hortência: [00:18] Desde que comecei a trabalhar. Há vinte anos.
Pesquisador: [00:23] Como você classificaria seu nível de fluência na língua ?
Hortência: [00:27] A minha fluência na língua, eu acredito que ela seja intermediária pro avançado. Que é assim, a parte oral, na escola pública a gente, assim, fica um pouco difícil, se (..) assim,
se habituar com ela e tentar trabalhar com os alunos. É um pouco complicado, mas eu consigo
assim, vou considerar o avançado.
Pesquisador: [00:49] Por que seria complicado ?
Hortência: [00:52] Porque as salas são numerosas, né ? E você tem, assim, alunos que querem
aprender o inglês e alunos que não querem. Então aqueles que não querem, eles acabam atrapalhando a questão da oralidade da língua. As vezes um listening você até consegue fazer, mas a explicação toda em inglês é bem complicada. Você tem que ficar traduzindo porque uns não querem outros não entendem. Então, eu (..) a minha maior dificuldade que eu sinto é em relação a
oralidade mesmo.
Pesquisador: [01:22] É (..) em sua opinião, que papel a língua inglesa desempenha no contexto
educacional de Sertanópolis ?
Hortência: [01:28] Bem, no nosso município, o ensino de língua não é muito valorizado pelos
pais, pela família. Então a gente percebe assim, que não há um incentivo em relação ao porquê eu
vou aprender uma língua estrangeira, que seja no caso o inglês do que estamos falando. Então,
nós, professores, nós incentivamos o aprendizado da língua, mas assim, a gente encontra muitas
barreiras, mas a gente insiste. Acho que a gente é assim, ainda pensa que vai melhorar. As vezes o
governo traz algum programa como os Jovens Embaixadores que é um programa do governo do
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estado, que a gente incentiva, mostra a importância, mas é (..) é difícil a gente, a gente (..) as vezes
esbarra em algumas coisas.
Pesquisador: [02:11] Quais seriam essas coisas ?
Hortência: [02:13] Em relação principalmente ao incentivo, quer dizer, eu vou usar inglês para
quê ? Vou fazer o quê com ele ? Eu não vou pra fora do país, professora. Vou usar pra que, isso ?
E aí, a gente tenta buscar a questão da informática, né, da internet; a questão de músicas que eles
gostam muito de música, então o que que tá falando a música, então vamos aprender a pronunciar direito, tal. Mas a gente assim, não consegue atingir tudo aquilo que você gostaria.
Pesquisador: [02:40] É (..), você conhece ou já ouviu falar sobre Inglês como Língua Franca ?
Hortência: [02:45] Já, já ouvi falar.
Pesquisador: [02:46] Onde você obteve esta informação ?
Hortência: [02:48] Na, na faculdade. Na faculdade há bastante tempo que eu me formei, mas a
gente já ouvia falar bastante do inglês como Língua Franca.
Pesquisador: [02:55] É, na sua percepção o que seria o inglês como Língua Franca ?
Hortência: [02:59] O inglês como Língua Fran(xxx) Franca é língua utilizada pra as negociações
em relação a questão da globalização, porque dentro da (..) da nossa história de língua que a gente, né, aprende, toda a trajetória. A gente sabe que antes era o francês. E depois que devido a
questão dos Estados Unidos virar uma grande potência, ele acabou tomando conta junto com a
Inglaterra, e acabou transformando em inglês como Língua Franca, a língua global na questão da,
das negociações.
Pesquisador: [03:31] Qual é o seu posicionamento sobre o ensino de Língua Franca ?
Hortência: [03:35] Eu acho que é importante, eu acho que é uma forma de você mostrar pra o
aluno que o inglês não tem como você fugir. Hoje mesmo a menina perguntou “por que a gente
não aprende o espanhol ?”. Aí eu disse pra ela, “ porque o espanhol não é a nossa realidade, o
espanhol é realidade nos países que fazem, na, na (..) nas cidades que fazem fronteiras com os
países que falam o espanhol. Pra nós, não é. Pra nós, acaba se tornando o inglês mesmo. Não
tem como você colocar o espanhol na grade, nu(xxx) numa aproximação de um país que fala essa
língua. E o inglês como Língua Franca, eu acredito que a forma é mais clara, objetiva dele.
Pesquisador: [04:13] Em sua opinião, qual seria os pontos positivos e negativos de se ensinar
inglês como Língua Franca no contexto educacional sertanopolense ?
Hortência: [04:21] Eu acho que seria muito bom, acho que seria uma forma da gente mostrar
pra eles assim, a gente tenta, mas eu acho que seria uma incentivo maior de mostrar pra eles em
relação a questão de, de conteúdo pra realidade que o aluno tá vivendo, porque como essa, o uso
da internet se tornou um, um grande aliado. Eu acredito porque tudo vem no inglês, né ? Como é
mandado pro mundo todo, tudo vem no inglês. Então, eles tiveram que se virar, entendeu? Tiveram que, professora o que que isso, o que é aquilo. Ou Então buscar mesmo através dos jogos
que estão nos videogames terem melhorado muito sua qualidade. Os joguinhos de videogames
auxiliam muito na sala de aula pra gente.
Pesquisador: [05:04] E os pontos positivos assim, os negativos ?
Hortência: [05:08] Bom, é, as considerações, seria, você quer dizer, assim ? Seria assim, o ponto
positivo do, do inglês como Língua Franca seria a questão da aproximação da realidade deles, né
? Agora, os pontos negativos, num sei se teria algo tão, de tão ruim nisso tudo. Não encontro
nenhum ponto negativo de ensinar inglês como Língua Franca.
Pesquisador: [05:32] É(..), e quais seria suas considerações finais sobre o assunto ? Alguma pergunta, sugestão, comentário?
Hortência: [05:37] É, eu acho assim que o inglês continua sendo a língua globali(xxx), né, global,
que a gente tem que saber, a gente tem que se virar. Porque eu percebo assim, quando os alunos
saem daqui e vão para a faculdade, ou talvez até pro um mestrado, eles precisam fazer uma prova de proficiência. Então, aí eles começam a entender. Aí você falam “nossa professora, eu não
aproveitei quando eu tinha”. Pois é, agora que você tá vendo a necessidade de ter o inglês como
uma segunda opção de língua, né, que você tem que saber alguma coisa, né ? O que você escolhia
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o espanhol, também seria algo interessante, mas tem que saber porque os textos que vêm na, na
universidades são muito traduzidos pro inglês pra poder acrescentar os escritores estrangeiros
que têm influência na nossa educação, dentro das áreas das pesquisas. Então, não tem como você
fugir, não tem.
Pesquisador: [06:35] Muito obrigado pela sua participação.
Hortência: [06:38] Eu que agradeço, Diego.
Pesquisador: [06:39] Vai ser de grande relevância pra, pra o aprofundamento do assunto na área,
e para grande enrique(xxx) enriquecimento da literatura na área.
Hortência: [06:45] Que bom, eu que agradeço ter participado, ter colaborado.
Transcrição da Lili
Local: Escola Estadual “A”
Início e Término: 14:15m – 14h 22m
Data: 06/11/2015
Duração: 07m25s
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Pesquisador: [00:00]: Boa tarde.
Lili: [00:02] Boa tarde {risos}
Pesquisador: [00:02] É(..), onde você aprendeu inglês ?
Lili: [00:05] Escola de idioma, na F {nome de instituto de idiomas suprimido}, tinha lá meus
onze aninhos (..) eu comecei.
Pesquisador: [00:12] A quanto você utiliza a língua inglesa ?
Lili: [00:16] Ah, (xxx) dezenove, vinte e um anos {risos}
Pesquisador: [00:22] Como você classificaria seu nível de fluência na língua ?
Lili: [00:26] Olha, hoje eu sinto que eu preciso voltar pra conversação porque eu to com muito
sexto ano, mais eu fiz o TOEFL, eu tenho fluência, mas eu pre(xxx) pretendo pra não perder
mesmo.
Pesquisador: [00:41] Em sua opinião, que papel a língua inglesa desempenha no contexto educacional de Sertanópolis ?
Lili: [00:47] Olha, papel é o que eu tento explicar para eles porque muitos falam assim: “ mas eu
nunca vou viajar pra fora”, “ eu não uso o inglês”, usa! Todo mundo usa inglês. É (xxx) um sexto
ano, a maioria joga joguinhos seja online ou seja playstation, x-box, o que for é inglês, desde um controle remoto, fora que é (...) cada palavrinha que você aprende em inglês, você desenvolve raciocínio. Então, imagina uma pessoa que tenha uma fluência numa língua, o tanto que desenvolve
essa parte de raciocínio. Então, é o que eu tento passar para eles, não só se um dia vai viajar para
fora (..). A importância serve para a formação deles mesmo como pessoa.
Pesquisador: [01:35] Você conhece ou já ouviu falar sobre inglês como Língua Franca ?
Lili: [01:39] SIM.
Pesquisador: [01:41] Onde você obteve essa informação ?
Lili: [01:42] Nos livros de inglês mesmo quando eu trabalhava na, na X {nome da escola suprimido} no material do Positivo, que a gente trabalhava assim, “ quais, é, as línguas mais falada
pelo mundo?”. E aí falava da questão se você viajar pro Japão ou qualquer outro país, você se
comunica em inglês.
Pesquisador: [01:59] Na sua percepção, o que seria o inglês como Língua Franca ?
Lili: [02:03] Exatamente isso, posso ir pra, vamos ver um país (xxx) Japão, China, qualquer lugar,
se eu não souber falar o japonês, eu (xxx) me comunicaria em inglês. Eles vão (xxx) eles vão me
entender porque lá fora eles valorizam muito mais a língua inglesa do que no Brasil. Eu conversei
com um alemão em inglês, já conversei, não em alemão, em inglês.
Pesquisador: [02:32] (xxx), (xxx) na sua percepção é, qual, é qual o seu posicionamento sobre o
ensino de Língua Franca ?
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Lili: [02:44] Qual meu posicionamento ? {pausa} no sentido de passar isso pro aluno ? {pausa} é
que eu falo eu, eu tento, eu passo gráfico pra eles, pra mostrar justamente isso daí, (xxx) a importância do inglês porque não é. É tanto que eles falam “ por que o inglês na, e não uma outra língua na escola ?” justamente isso, aí eu tento (xxx) geralmente no começo do ano mostrar pra eles
(xxx) a valorização do inglês mesmo que é mundial, não é só aqui que se ensina inglês, tanto é
que eu conversei, quando eu busquei conversar com pessoas assim, de fora. É (..) na Alemanha,
Europa, assim, eles aprendem inglês na escola mesmo. (xxx) precisa curso de idioma pra isso.
Então, é o que eu tento mostrar pra eles, ó, essa valorização do porquê a gente estuda o inglês e
não outra língua, por justamente ela ser franca.
Pesquisador: [03:46] Em sua opinião, quais seriam os pontos positivos e negativos de ensinar o
inglês como Língua Franca no contexto educacional sertanopolense ?
Lili: [03:55] Pontos Positivos ? (...) Ai meu Deus, para mim, todos os pontos são positivos {risos} {pausa} Olha, vou trabalhar (xxx) nas duas diferenças que tenho, Ensino Fundamental, a
maioria fala que é complicado que não se valoriza. Sexto ano valoriza, são sei porquê se eles estão
mais, mais ligados em jogos, e eles veem dá pra usar no dia-a-dia. Então, o trabalho com o sexto
ano é gostoso, eles ainda mostram interesse, e eles entendem a importância que eles falam: “Ah
professora, tudo na televisão, meu pai me pergunta é em inglês, então, eles veem isso daí, a questão do uso. Em Ensino Médio, que eu já acho que tem um ponto negativo que eles perdem, eu
não se é porque o ensino se torna fraco e desmotivador mesmo. Sexto ano, eles vêm com aquela
motivação intrínseca, mesmo, eles têm vontade porque eles gostam, porque eles acham interessante mesmo. E eu acho que eles vão perdendo isso daí até chegar no ensino médio que é o que
eu vejo como um ponto negativo. E a falta de vontade é o pior para se aprender inglês, não tem
motivação por querer.
Pesquisador: [ 05:18] Por que teria essa falta de vontade, o que seria, o que (xxx) causaria isso ?
Lili: [05:23] É o que eu fiz a minha especialização.É o que eu fiz a pós-graduação {risos} Sexto
ano, o gráfico dava a maioria, a porcentagem dava noventa por cento que gostam de fazer a língua inglesa; chegava no sétimo (xxx) já caia para oitenta; no nono ano chegava no cinquenta por
cento. No Ensino Médio é menos de 50 por cento. Então, a maioria aponta por isso daí, porque
a professora não fala inglês na sala de aula, a professora não explica direito, e eles não aguentam
mais aprender o verbo to be {risos} esse deu como o aspecto maior pela desmotivação. A gente
não usa aquele verbo to be, mas não usa mesmo porque realmente o que eles utilizam é mais dinâmico. E o que eu ouvia “ eu aprendo mais nos joguinhos do que eu aprendo nas aulas de inglês.
Pesquisador: [06:17] E quais seriam, então, as suas considerações finais sobre o assunto ? Alguma pergunta, sugestão ou comentário ?
Lili: [06:27] {risos} É eu falo {risos} eu (xxx) tenho verdadeira adoração mesmo. Eu aprendo
inglês desde os onze anos, então, eu tento passar esse, esse gosto, essa motivação, mas o complicado é que eu falo da escola pública é justamente isso. Quando você trabalha em escola de idioma, você geralmente, você segue com aquele aluno até a formação. Na escola pública, a gente sai
de licença, entra outro professor, daqui a dois meses entra outro professor e assim vai indo. No
sétimo ano eu não consigo pegar os mês(xxx) mesmos alunos; no oitavo é outro professor; no
nono é outro professor. E eu falo que isso ajuda a desmotivar, pra complementar ali de cima, que
eu não tinha falado {risos}.
Pesquisador: [07:14] Muito obrigado pela sua participação.
Lili: [07:16] De nada {risos}
Pesquisador: [07:17] Será de extrema relevância para o enriquecimento da literatura na área e o
aprofundamento também desta.
Transcrição da Yasmim
Local: Escola Estadual “B”
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Duração: 04m06s
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

Pesquisador: [00:00] Testando(..) Boa tarde
Yasmim: [00:03] Boa tarde.
Pesquisador: [00:05] (xxx) Tudo bem ?
Yasmim: [00:07] Bem.
Pesquisador: [00:08] É (...), onde você aprendeu inglês ?
Yasmim: [00:11] Então, o inglês é (..) eu aprendi, na escola, né, como todo mundo. Eu tenho
inglês no colégio desde o Ensino Fundamental I, na faculdade e também no curso, né, de inglês
que eu faço até hoje na P {nome de instituto de idiomas suprimido} .
Pesquisador: [00:33] Há quanto tempo você utiliza a língua Inglesa ?
Yasmim: [00:37] Utilização mesmo da língua inglesa, que eu passei a utilizar assim, vamos dizer
todos os dias, é após eu começar a dar aula. Então seria quatro anos pra cá. (xxx) antes eu utilizava ela somente como estudo mesmo, que a gente estuda, mas não via nada além disso, mas (xxx)
no colégio mesmo e agora no caso.
Pesquisador: [01:02] Como você classificaria seu nível de fluência na língua ?
Yasmim: [01:06] O nível de fluência ? Eu classificaria como intermediário {risos}
Pesquisador: [01:12] Em sua opinião, que papel a língua inglesa desempenha no contexto educacional de Sertanópolis ?
Yasmim: [01:19] No contexto educacional. Bom, eu acredito que aqui em Sertanópolis tem algumas empresas que, que fazem o uso, né, da(..) língua inglesa por questões comerciais. Então, eu
acredito que os alunos que têm facilidade com essa língua e que buscam além do colégio, fazem
cursos fora. Eu acho que eles têm mais facilidades em conseguir empregos melhores, com uma
melhor remuneração.
Pesquisador: [01:52] Você já conhece ou já ouviu falar do inglês como Língua Franca ?
Yasmim: [01:57] SIM.
Pesquisador: [01:58] Onde você obteve esta informação ?
Yasmim: [01:59]. Ah, essa informação eu obtive na faculdade.
Pesquisador: [02:04] Na sua percepção, o que seria o inglês como Língua Franca ?
Yasmim: [02:07] O inglês como Língua Franca, se eu não estou enganada, seria o inglês como
um meio de comunicação para questões comerciais, fins comerciais (..) acredito que seja isso.
Pesquisador: [02:24] Qual é o seu posicionamento sobre o ensino de Língua Franca ?
Yasmim: [02:29] Bom, eu acredito que é(..), o inglês é sim uma língua muito importante no meio
em que a gente está inserido e (xxx) que o seu ensino, ele é, até mesmo seu aprendizado contribui
muito para a formação de bons profissionais que podem atuar de forma diferenciada no mercado
de trabalho.
Pesquisador: [02:53] Ah (xxx) em sua opinião, quais seriam os pontos positivos e negativos de
se ensinar o inglês como Língua Franca no contexto educacional sertanopolense ?
Yasmim: [03:06] Bom, eu acredito que têm vários pontos positivos por causa das empresas que
atuam aqui no, em Sertanópolis, que essas empresas utilizam mesmo pra fins comerciais. Eu
acredito que só tenha pontos positivos nessa parte.
Pesquisador: [ 03:27] Nenhum negativo ?
Yasmim: [03:29] Negativo ? Ah, acredito que o ensino do inglês somente como língua franca
seria muito maçante, e os alunos poderiam perder o interesse de alguma forma.
Pesquisador: [03:44] Quais seriam suas considerações finais sobre o assunto ? Alguma pergunta,
sugestão ou comentário ?
Yasmim: [03:49] Não, nada {risos}
Pesquisador: [03:50] Nada ?
Yasmim: [03:51] Nenhuma consideração final {risos}
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Pesquisador: [03:52] Nada a acrescentar ?
Yasmim: [03:54] Nada a acrescentar! {risos}
Pesquisador: [03:55] Ok. Então, muito obrigado pela sua participação. Será de grande enriquecimento da literatura e aprofundamento da área.

