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Apresentação

O número 17 da Revista Claraboia, Revista do Curso de Letras e do Mestrado Profissional
em Letras (PROFLETRAS) da UENP, apresenta uma coletânea atemática de quinze artigos na
área de Linguística.
Esta edição inicia com o artigo SER PAI: MEMÓRIAS QUE NÃO QUEREMOS SOB
A LUZ, de João Carlos Cattelan, que analisa, com base na Análise de Discurso de linha francesa,
a construção da imagem de paternidade num fragmento do filme Milagre na Cela 7, numa troca de
e-mails entre uma professora e o pai da aluna e em excertos da série Better Than Us.
Em REFERENCIAÇÃO E CONHECIMENTO PRÉVIO: NO JOGO ENTRE O
VERBAL E A IMAGEM, Breno Gabriel dos Santos e Luciana Cristina Ferreira Dias Di Raimo
analisam na obra “Outros jeitos de usar a boca”, de Rupi Kaur, as relações entre referenciação e
ativação do conhecimento prévio necessário à leitura, com base na interdependência entre texto
verbal e imagem.
Adriana Dias Sambranel de Araujo, em LÍNGUAS VISUAIS EM FOCO, apresenta
novas teorias relacionadas à língua visoespacial, discorrendo sobre as diferenças entre línguas de
sinais e línguas orais. Em O ENTRELAÇAMENTO DAS SEQUÊNCIAS TEXTUAIS NO
GÊNERO DISCURSIVO TIRINHAS, Francisca Jacqueline Penha Santos verifica as formas de
entrelaçamento entre as sequências textuais num texto verbo-imagético, demonstrando a
subversão dessas sequências numa dada situação de interação.
Lou-Ann Kleppa e Beatriz Gomes dos Santos, no artigo ANÁLISE
MORFOSSINTÁTICA DA ESCRITA EM PORTUGUÊS POR PESSOA SURDA: UM
ESTUDO DE CASO, analisam a escrita em português de uma pessoa surda e a interferência da
língua de sinais (L1) na escrita do português brasileiro (L2).
Em DISCURSO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA: UMA ANÁLISE
DISCURSIVA DO ETHOS DOS INTERLOCUTORES DE BOLSONARO EM
POSTAGENS NO TWITTER, Anaildo Pereira da Silva, Maria Elizete Melo de Oliveira e Paulo
da Silva Lima fazem uma análise discursiva das emoções presentes nas mensagens postadas pelo
Presidente da República, Jair Bolsonaro, e seus seguidores na rede social Twitter para observar o
modo como os seus interlocutores demonstram o ethos construído pelo Presidente.
Em REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DE PROFESSORES DE LÍNGUA
PORTUGUESA EM FORMAÇÃO INICIAL SOBRE O EIXO DE ANÁLISE
LINGUÍSTICA, Francieli Pinton, Taís Vasques Barreto e Camila Steinhorst analisam, com base
na aplicação de questionário, as representações de licenciandos matriculados em uma disciplina
de análise e produção de materiais didáticos ofertada num curso de Graduação em Letras sobre o
eixo de Análise Linguística.
Rafaela Lemos Sales e Patrícia Nora de Souza Ribeiro mostram as contribuições das
tecnologias digitais no ensino de língua estrangeira no texto O USO DA REALIDADE
VIRTUAL NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO LEXICAL DE LÍNGUA ESTRANGEIRA,
elaborando um ambiente virtual imersivo de aprendizagem por meio da plataforma Google Tour
Creator.
Em A LEITURA DE CHARGES COMO UMA PRÁTICA SOCIAL EM OFICINAS
DE LÍNGUA PORTUGUESA, Victoria Wilson e Viviane C. Monteiro Serra apresentam uma
proposta de intervenção para ensino da língua desenvolvida no Mestrado Profissional em Letras
explorando os aspectos dialógicos da linguagem.
Karla Maria Marques Peixoto e Mônica de Souza Serafim analisam três manuais do
professor de Língua Portuguesa publicados ao longo das décadas de 1990, 2000 e 2010 no artigo
O MANUAL DO PROFESSOR: UM INSTRUMENTO DE INTERCESSÃO ENTRE O
TRABALHO PRESCRITO E O TRABALHO REAL.
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Em LINGUISTIC LANDSCAPE ANALYSES IN JACAREZINHO-PR AND
OURINHOS-SP, Fernanda de Cássia Miranda e Eliana Soares apresentam exemplos de paisagem
linguística, com manifestações de línguas estrangeiras, sobretudo do inglês, em placas, anúncios,
nomes de estabelecimentos comerciais, recursos semióticos, entre outros, nas cidades de
Jacarezinho-PR e Ourinhos-SP.
Em DIRECIONAMENTOS DE LEITURA E FORMAÇÃO DO ALUNO-LEITOR:
PROPOSTA DE MODELO DE ATIVIDADE, Karla Verônica Silva Vale e Eliuse Sousa Silva
apresentam um modelo de atividade de leitura para ensino fundamental II com base no texto “A
Torre de Babel da dívida pública”.
Para falar do ensino remoto durante a pandemia da Covid-19, Emanuelle de Souza
Fonseca Souza e Raquel Sampaio Mello trabalharam com dados gerados com professoras de
inglês para discutir os processos de ensino e de aprendizagem nesse novo cenário gerado pela
pandemia no artigo REFLETINDO SOBRE AS MÚLTIPLAS IDENTIDADES DOS
PROFESSORES
EM TEMPOS
DE PANDEMIA: PROFESSORES
COMO
INTELECTUAIS.
Num texto escrito a dez mãos, Cacildo Galdino Ribeiro, Maiune de Oliveira Silva, Maria
José Alves, Maria Helena de Paula e Vanessa Regina Duarte Xavier analisam as palavras do
presidente Jair Bolsonaro para se referir à pandemia do coronavírus no Brasil em É SÓ UMA
GRIPEZINHA? PERCURSOS DE SENTIDOS DA COVID-19 NO BRASIL À LUZ DAS
CIÊNCIAS DO LÉXICO.
Por fim, no artigo O EIXO ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA NA BNCC: A
NATUREZA DOS OBJETOS DE CONHECIMENTO TRANSVERSAIS A TODOS OS
CAMPOS DE ATUAÇÃO, Denise Lino de Araújo e Delane Cristina Galiza Lourenço
investigam a natureza dos objetos de conhecimento do eixo Análise linguística/Semiótica
apresentados na BNCC para os anos finais do Ensino Fundamental.
Agradecemos aos autores, aos membros dos conselhos editorial e científico e aos
pareceristas ad hoc pelo presente volume.
Boa leitura!
Fernando Moreno da Silva
Editor-gerente
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SER PAI: MEMÓRIAS QUE NÃO QUEREMOS SOB A
LUZ
BEING A FATHER: MEMORIES THAT WE DO NOT WANT UNDER THE LIGHT

João Carlos Cattelan1
Resumo: Por meio de um fragmento do filme Milagre na Cela 7, de uma troca de e-mails entre uma
professora e o pai da aluna e de excertos da série Better Than Us, tenho o objetivo de verificar que
imagem de paternidade se constrói nestes três dados. Postando-me no horizonte teórico da Análise
de Discurso de linha francesa, sobremaneira em Michel Pêcheux (1993, 1997 e 1999) e Orlandi
(1993 e 2011), busco analisar a que filiação discursiva e ideológica estes discursos se submetem e
constatar se estes acontecimentos se encontram na ordem da ruptura ou da pertença a uma rede
parafrástica. É possível afirmar que, embora pertençam a contextos tão díspares e distantes, o
imaginário que os assombra não se distancia significativamente em termos de filiação ideológica e
de pertença a uma formação discursiva.
Palavras-chave: Discurso. Memória. Acontecimento. Paternidade.
Abstract: Based on an excerpt from the film Miracle in Cell No. 7, e-mail messages between a teacher
and a student’s father, and excerpts from the series Better Than Us, I aim at verifying the image of
fatherhood that is constructed in these three data. Situated in the theoretical horizon of French
Discourse Analysis, especially in Michel Pêcheux (1993, 1997, 1999) and Orlandi (1993, 2011), I
attempt to analyze the discursive and ideological affiliation to which these discourses are submitted
and verify whether these events are inscribed in the order of the rupture or the belonging to a
paraphrastic net. Icome do the conclusion that it is possible to affirm that, although they belong to
context so diverse and distant, the imaginary that aunts them is not distant from other in terms of
ideological affiliation and memorial discursive.
Keywords: Discourse. Memory. Event. Fatherhood.
Sou uma casa. Está escuro em mim. Meu consciente é uma luz
solitária. Uma vela ao vento. Ela cintila. Às vezes, aqui; às vezes,
acolá. Todo o resto está nas sombras. Todo o resto está no
inconsciente. Mas ainda está lá. Nos outros cômodos. Nichos,
corredores, escadas e portas. O tempo todo. E tudo que vive e
perambula dentro de nós está presente. Trabalha e vive. Dentro da
casa que soa. Instintos, desejos e tabus. Pensamentos proibidos.
Desejos proibidos. Memórias que não queremos ver sob a luz. Que
afastamos da luz. Elas dançam na nossa escuridão. Nos
atormentam e nos atiçam. Eles assombram e sussurram. Eles nos
assustam. Nos adoecem. Nos tornam histéricos.

Doutor em Linguística e Língua Portuguesa (UNESP/FCLAr) e docente do Curso de Letras (graduação e pósgraduação - em nível de mestrado e doutorado) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail:
jcc.cattelan@gmail.com. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7838-5284
1
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Introdução
A epígrafe, em destaque, foi retirada do episódio 1 da temporada 1 da série da Netflix,
intitulada Freud. Ela é proferida no início de uma conferência à sociedade alemã de psiquiatria,
abordando o poder da hipnose. Nesse excerto, o pensador atenta para a existência das múltiplas
facetas que constituem a vida psíquica, neste caso em especial, do consciente e do inconsciente:
aquilo que se sabe e aquilo que não se sabe que se sabe.
Sob estas luzes, começo o artigo com um dado às avessas, porque aborda a maternidade,
para dar contornos à meta que pretendo alcançar, isto é: a imagem de pai que circula em algumas
materialidades discursivas. Na série Paranoid, aos 24:00 do episódio 6 da temporada 1, também da
Netflix, a policial Nina, que tem, aproximadamente, 40 anos de idade, descobre que está grávida:
- Você vai contar para as pessoas? Sobre o bebê?
- Eu contei para as minhas irmãs. Elas achavam que eu fosse uma estéril que só
trabalhava. E que nunca ficaria grávida, não é! Eu sou mulher. Elas não são mais
as únicas com leite materno.

Se, por um lado, Nina sabe que está grávida, que as irmãs a julgavam estéril e que ela vivia
apenas para o trabalho e que, no momento, possui leite materno (saberes que se encontram onde
a luz solitária cintila), por outro, ela não parece perceber por que, só então, pode afirmar “eu sou
mulher”, como se não fosse antes de engravidar. Tudo se passa como se, não ficando grávida e não
podendo nutrir uma nova vida com leite materno, não fosse mulher, mas um ser mutilado e
incompleto, cuja existência não seria cabalmente realizada, se não pela maternidade. Esta memória
perambula, dança na escuridão, atormenta, assombra, sussurra, trabalha e vive dentro de Nina. Para
ela, ser mulher e não ser mãe é ilógico, mesmo que não tenha domínio sobre as injunções sóciohistóricas que a levam a postular esta suposta “irracionalidade”.
Mencionei que traria um dado às avessas, porque, no caso de Nina, trata-se de uma relação
entre ser mulher e ser mãe (entre dever ser mãe para ser mulher e entre não poder se sentir mulher, se
não for mãe) e o que pretendo esboçar ser relativo a ser pai, em termos de alguns efeitos que se
prendem a este lugar social. Valendo-me de um excerto do filme turco Milagre na Cela 72, de e-mails
trocados entre a professora e o pai da aluna sobre quando ela elogiou a produção/recitação de um

2 O filme de onde foi retirado o recorte gira em torno da narração ficcional dos acontecimentos relativos a Memo, um
pastor de ovelhas com deficiência mental, que vive com sua filha e com sua avó em uma vila na costa turca do mar
Egeu. A vida de Memo é virada de cabeça para baixo, quando a filha de um comandante militar morre e ele é acusado
do assassinato dela, sendo condenado à morte. Preso, Memo fica distante da filha que passa a ter os cuidados da Avó,
além dos da sua professora O filme foi lançado em 10 de outubro de 2019, tem como diretor Mehmet Ada Öztekin e
a sua língua de origem é o turco (adaptado da sinopse do filme).
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soneto pela criança e de recortes da série Better Than Us3 4, de origem russa5, busco perceber que
imagem de pai emerge destas diferentes materialidades. Por se tratar de um filme turco, de uma
troca de e-mails no Brasil e de uma série russa, penso poder assumir que a filiação ideológica que
pretendo explicitar tem mais abrangência do que algo que seria conjuntural e circunscrito, embora
não se possa, em termos discursivos, pretender uma semântica que seria universal.
Em acordo com o excerto de Freud, da epígrafe, e à luz do dado que acabo de apresentar,
considero como leitmotiv outro excerto, desta feita, retirado da série Gypsy, também da Netflix
(episódio 1, temporada 1, 00:30):
Eu acreditava que as pessoas decidiam suas vidas. Que estávamos no controle,
comandando nossos futuros, escolhendo nossos cônjuges e profissões, sendo
responsáveis pelas decisões que traçam o curso de nossas vidas. Mas há uma
força mais poderosa que o livre-arbítrio: nosso inconsciente.

Como é possível perceber, o recorte assevera, em termos generalizantes (o que significa que
não se aplica a uma problemática em especial, como a da paternidade, por exemplo, mas, por outro
lado, aplica-se a qualquer temática observada), que muito (se não integralmente) do que o sujeito é
ou acredita ser resulta de injunções que lhe escapam e o determinam para além do que lhe pareça
a sua vida empírica. Em outros termos, ser pai, mãe, soldado, professor... resulta de condicionantes
que, em geral, transcendem o momento atual e têm uma datação histórica de longo prazo. À luz
das materialidades que tomo como dado de análise, busco, como já anunciado, verificar como elas
concebem a paternidade à revelia de ela ser ou não aquilo que dizem/imaginam que ela seja.
Pai sente, mas esconde
Um princípio constitutivo dos estudos discursivos pautados em Michel Pêcheux é que a
língua é opaca, já que não contém todos os ingredientes para que o sentido seja determinado, e que
a sintaxe deve ser considerada como preventiva, porque a materialidade linguística constituinte do

À primeira vista, a série parece imitação do filme “Eu, Robô”, em que um robô comete um assassinato e vira alvo de
uma investigação da polícia, enquanto a empresa responsável tenta desaparecer com as provas do crime. Mas se aquele
filme foca no aspecto detetivesco, a série está preocupada com as pessoas de um mundo hi-tech e em como a tecnologia
se insere num país como a Rússia, politicamente fechada e quase autocracia fundamentalista. A grande problemática
gira em torno de personagens com famílias disfuncionais (compilado de comentários da internet).
4 Nas próximas três seções, trato especificamente de cada um destes dados e, então, mais oportunamente, apresento
elementos que garantem uma melhor percepção da relação de cada um com suas condições de produção.
5 À pergunta sobre como cheguei à escolha destes dados e não outros para a realização deste trabalho, cabe explicar
que já faz algum tempo que me dedico à discussão sobre a paternidade e aos modos como ela é concebida à luz dos
processos discursivos em que é tematizada, explícita ou implicitamente. Quer me parecer que um corpus de dados, ou
um arquivo, muitas vezes, é constituído em torno de uma hipótese inicial que requer, após a recolha de algum caso
inicial, o fortalecimento com mais dados que ratificam o insight inicial do estudo. Neste caso em particular, o e-mail
foi o desencadeador da reflexão, que, depois, foi fortalecido pelo filme turco e, posteriormente, pelo seriado russo.
3
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discurso impede que se construa um sentido à revelia. Sempre atrelado às condições de produção
em que o discurso acontece, para este autor (1995, p. 160), o sentido é regulado pela formação
discursiva em que o discurso se insere, pois ela determina “o que pode e deve ser dito (...) numa
formação ideológica dada”: “uma palavra, uma expressão ou uma proposição não tem um sentido
que lhe seria próprio, vinculado a sua literalidade” (p. 161 - grifo do autor). Contra as tentativas,
portanto, de estabilização lógica da significação, que se pautam na hipótese da transparência da
língua, no discurso, o sentido é um efeito de sentido, que tem uma relação intrínseca com o “processo
discursivo” de que faz parte, conceito este que designa “o sistema de relações de substituição,
paráfrases, sinonímias, etc., que funcionam entre elementos linguísticos - ‘significantes’ - em uma
formação discursiva dada” (p. 161 - grifo do autor).
No parágrafo anterior, acham-se quatro conceitos cruciais da Análise de Discurso: opacidade,
formação discursiva, efeito de sentido e processo discursivo; eles formam uma rede cujos nós se enlaçam e se
reforçam. A língua é opaca, porque o sentido não é transparente (não é literal) e só se revela à luz
do processo discursivo previsto pela formação discursiva a que os ingredientes linguísticos estão
submetidos. Neste estudo, a hipótese é que ser pai significa algo que só recebe o seu contorno, se
percebido nos discursos em que aparece, captando-se o que se diz sobre ele; dicionário algum
abarca as nuances que aí são construídas, embora sejam repetíveis no modo de reformulações.
Para a determinação do que é um pai, no caso deste estudo, é preciso não pressupor, assim,
em consonância com Pêcheux (2011, p. 152), “a existência evidente dos objetos de saber, ‘passando
através’ dos processos discursivos nos quais eles se constroem (e) sem prestar a estes últimos uma
atenção particular”, demanda que busco atender, mesmo de modo microescalar, pela reunião de
três eventos discursivos, ocorridos num filme, num e-mail e numa série. Nestes três casos, mesmo
díspares, parece haver uma regularidade que constrói um imaginário em relação à figura paterna e
à figura materna que fixam os lugares que eles devem desempenhar. Neste estudo, portanto, busco
verificar se esta hipótese sobre a paternidade se confirma nas materialidades selecionadas. Vou me
reportar a cada uma como Sequência Discursiva6 (doravante, SD) e enumerá-las cronologicamente.
SD1) Também amo muito o meu pai, sabia? Mas, meu pai é um pouco rigoroso.
Ele não é como o seu. Ele é assim para não o acharem fraco. Ele não é assim de
verdade. Eu sempre quis abraçá-lo como você faz, só uma vez. Não consegui.
Ele sempre cuidou bem de mim e da minha irmã. Mas nunca nos abraçou como
o seu pai.

Uma SD constitui uma parte de um texto selecionada “a partir de um campo de arquivos reunidos em função de um
sistema de hipóteses elaborado por uma dada pesquisa” e resulta da quebra do “fio do discurso”, surgindo, por isso,
“como entidade independente”, em face da “questão a que se pretende dar resposta por meio do procedimento de
análise” (PÊCHEUX, 2011, p. 166-167-164).
6
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Para não atropelar a fruição de quem vá assistir ao filme e reter o contexto da ocorrência
do fragmento, teço alguns alinhavos que ajudam a circunscrever o efeito de sentido sobre ser pai no
excerto. Memo é deficiente intelectual, sendo condenado à morte pela acusação de assassinato da
filha de um comandante do exército. Pastor de ovelhas, após a morte da mãe da filha, Ova, ele
mora com Fatma, sua mãe. A professora de Ova, Mine, auxilia nos cuidados dela, ajudando-a a
encontrar o pai na prisão, incomunicável por ordem dos militares. Deixo de lado o fato de o
cuidado da filha ser transferido para a avó e para a professora dado o fato de Memo ser deficiente,
embora defenda que, mesmo que não fosse, ele não seria dado como apto para o cuidado. O
excerto ocorre à 1:33:00 e é proferido por Mine, quando compara Memo ao próprio pai.
Mine aborda a forma de comportamento do pai, pouco dado a efusões afetivas, a sua
maneira rigorosa de agir, o recalque da ternura que sente pelas filhas por causa de uma forma de
entender a masculinidade, o cuidado para com as filhas e o distanciamento físico entre eles. Ao
contrário de Memo, sempre afetuoso com a filha e afeito às demonstrações de carinho, o pai de
Mine, em que pese o rigor e a rudeza, é visto como alguém que recalca o que sente, por, pelo
menos, duas razões: a) ele é homem e, pautado na crença de a masculinidade/virilidade não se
misturar com as emoções e se sustentar na pura racionalidade, é rigoroso e não tem contato com
as filhas, o que, no caso de Memo, é aceitável, dado que a sua idade mental é idêntica à de Ova; é
uma criança e, de uma criança, as demonstrações de afeto não seriam conduzidas por algum
imperativo sexualizante; b) além de ser homem e não poder ser emotivo, há outro ingrediente que
recrudesce a sua atitude: ele é relativo ao fato de as filhas serem mulheres e o contato com o pai
poder ser lido de forma sexualizada, o que representaria uma perversidade. De todo modo, Mine
constata o descompasso entre o que pai sente e as suas atitudes para sufocar o afeto.
Conforme o discurso de Mine, embora o pai tenha virtudes, ele é pouco afetuoso, o que
permite inferir a existência deum encavalamento entre ser homem e ser pai, de acordo com o que
é ditado ideologicamente para cada um desses lugares. Ser homem, então, superdetermina ser pai
e faz com que o carinho sentido seja recalcado. Como, para um quadro de crenças, ser homem é
ser forte e o afeto revelaria a fraqueza e a parca determinação, o homem, preso numa percepção
da masculinidade, deixa de ser o pai afetuoso que é, mas que está impedido de ser, para não o
acharem fraco, devendo “optar” pelo prato da balança que pesa a afetuosidade e os demais
sentimentos como se fossem de menor valor.
Ao lado do impedimento de manifestações de carinho e, por consequência, da atitude
rigorosa, que é lida de forma negativa, há a afirmação de que o pai “sempre cuidou bem”, o que
não passa pelo plano afetivo. “Cuidar bem”, neste sentido, em face do imaginário construído pelo
patriarcalismo, está atrelado a dois efeitos de sentido “propriamente” masculinos: proteção e
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provisão. De um lado, a salvaguarda das filhas contra as problemáticas cotidianas e as ameaças que
podem assombrar a existência; de outro, a mantença das condições materiais para a concretude de
uma vida abastecida/provida de bens materiais.
Do excerto, emergem dois traços de sentido constituintes do que é ser pai neste contexto:
ser rigoroso, enérgico e exigente e, por decorrência, pouco dado a efusões de carinho e ser quem
provê a segurança (o pai é forte) e a manutenção (o pai é provedor); ambos os efeitos coadunam
mais com o imaginário7 de ser homem do que ser pai, com o primeiro se sobrepondo ao segundo. É
digno de nota que, embora deseje, o abraço que Mine “sempre quis” não chegou, já que o pai,
absorvido e cioso de seu lugar (o resto que “trabalha e vive dentro da casa que soa”), não percebe
que o afeto é ingrediente constituinte do lugar de pai, o que, para Saraceno e Maldini (2003, p. 121),
facilita uma estereotipização do “reconhecimento simbólico”, em que “dos homens fala-se das
trocas ou dádivas financeiras, económicas e esconde-se, neste caso, a relação afetiva”. Enfim, o pai
não pode ser dado a demonstrações afetivas, devendo ser puramente racional e não ter contato
físico, sobretudo, com as filhas, o que parece denunciar uma certa insegurança sobre a temperança
masculina e a possibilidade de que o homem caia em tentação se não for fortemente reprimido.
Ao parabenizar a mãe, incluo a família
O segundo evento discursivo se refere a uma troca de e-mails entre a professora e o pai da
aluna a que ela faz menção. Por meio de uma sequência de envio, réplica e tréplica, a temática da
presença paterna é abordada e, como espero mostrar, a emenda/correção efetuada pela docente
fracassa, quando ela se depara com a polêmica, e faz a paternidade ser peremptoriamente rechaçada,
o que não deixa de apontar uma vez mais a necessidade de levar “em conta os vínculos entre
inconsciente, língua e subjetividade” (PÊCHEUX, 2011, p. 62) ou, em outros termos, o fato de o
sujeito ser resultado de injunções discursivas, sobre as quais não tem domínio, dada a interpelação
de que ele é o lugar e o efeito.
SD2) E-mail) Bom dia, querida...!
Como não gostar dessa declamação, ‘Maravilhosa’!!! Você sempre supera as
expectativas!! Sua apresentação, além de um cenário belo, teve entonação, ritmo,
gestualidade e a emoção tão necessária à poesia. Adorei assistir seu vídeo! Nota
máxima!! Parabéns, menina linda, para você e sua mãe, tão parceira em todos os
momentos!! Obrigada pelos desejos de feliz Páscoa, ontem, em minhas reflexões,
coloquei todos os meus alunos e suas famílias em minhas orações, pois vocês são
importantes demais em minha vida. Desejo que em breve possamos nos
reencontrar e retomar não só os momentos de aprendizagem, mas o convívio
Para ir direto ao ponto e não entrar numa seara que obrigaria a percorrer um longo caminho que vai do conceito de
imaginário na psicanálise até às formações imaginárias na análise do discurso, basta reter, de um modo simplificado,
que o conceito remete àquilo que se imagina/acha/pensa que algo seja, tal como é construído pelo discurso.
7
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maravilhoso que possuímos.
Beijos enormes e repletos de saudade!
Carinhosamente.
Profª...

Em período de pandemia e com as aulas ocorrendo à distância, aconteceu de, na matéria
de Língua Portuguesa, o conteúdo ser soneto. Ao final da unidade, os alunos deveriam escrever um,
treinar a recitação, filmá-la e enviar para avaliação. Concluída a atividade, a aluna enviou a tarefa,
recebendo como resposta o e-mail. A docente elogia o desempenho da criança, enaltece a
apresentação, parabeniza a aluna e a mãe, “tão parceira em todos os momentos”, agradece os votos
de “feliz Páscoa”, afirma rezar pelos alunos e suas famílias e deseja o retorno ao convívio normal.
Este é o contexto de ocorrência do discurso acima: ele é o retorno sobre uma atividade escolar
desenvolvida à distância, em 2020, durante a pandemia de Covid-19.
Dentre os pontos que poderiam ser abordados, volto-me para um, porque toca no que
pretendo ressaltar: o enunciado “Parabéns, menina linda, para você e sua mãe, tão parceira em
todos os momentos!!”. Reportando-se à criança, com menina linda, você e sua e, com estes recursos,
também à mãe da aluna, o discurso desenha um cenário de que participam filha e mãe e não existe
pai ou, se existe, é representado como não sendo parceiro, podendo ser deixado de lado.
Tudo se passa como se, durante a atividade, não houvesse a intermediação paterna: “a vela
cintila. Às vezes, aqui; às vezes, acolá. Todo o resto está nas sombras”. Às vezes, a filha; às vezes,
a mãe. O resto (o pai) permanece na sombra. Na encenação, mãe e filha estão isoladas, constituem
um mundo à parte e, como apregoa o discurso patriarcal responsável pelo efeito de evidência de
um certo imaginário, o homem não se envolve na educação da criança, não há pai neste momento
e nem sequer se cogita se houve a participação dele no trabalho. Vê-se, assim, como a subjetividade
da produtora do e-mail é “efeito da interpelação de que o sujeito é o lugar, pelo viés da identificação”
(PÊCHEUX, 2011, p. 64), ou seja, ele é constituído que pelo que vem de fora e o formata, levandoo a se identificar com uma perspectiva de mundo que não é a sua, mas e vivida como se fosse.
Sabendo do e-mail pela criança que, toda contente, foi mostrá-lo ao pai, ele, incomodado
pela supressão/apagamento a que foi submetido, responde ao e-mail da professora, chamando a
atenção dela para a existência dele.
SD3) Réplica) Bom dia, professora... Tudo bem?
Eu quero me apresentar... Sou... Pai da... Gostei muito do seu e-mail para ela
sobre o soneto... Muito legal... Mas não pude deixar de notar uma ausência...
Muito obrigado...

O embate revela, como sempre ocorre no terreno discursivo, em que a polêmica é sempre
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de confronto, que ‘as coisas a saber’ são “sempre tomadas em redes de memória dando lugar a
filiações identificadoras” (PÊCHEUX, 1997, p. 54), uma vez que a docente está postada num
mirante, enquanto o pai em outro, reivindicando outra leitura. Interpelado por outro discurso, cujo
processo discursivo se submete a outro princípio ideológico, o pai só poderia se sentir excluído da
relação construída pela docente. Em retorno, ele se apresenta citando seu nome e de quem é pai e
afirma que gostou da avaliação da professora, mas afirma que não pode “deixar de notar uma
ausência”, sem que explicite qual é ela, deixando ao cargo da interlocutora recobrir a lacuna por
meio das pistas do intradiscurso, que, como se pode perceber, surte o efeito pretendido. O destaque
a ser dado é relativo ao fato de que a docente e o pai estão em mirantes distintos: a ausência na
educação da criança, lá, é tomada como presença aqui.
Mostrando perceber em que a lacuna causadora da polêmica consiste, a docente treplica a
resposta recebida nos termos que seguem:
SD4) Tréplica) Boa tarde sr...
Realmente, cometi um equívoco, peço que me perdoe. Ao parabenizar a mãe,
incluo a família, pois sem ela, não existiria a... e tudo que de maravilhoso ela
representa. Se permitires, parabenizo-o, nesse, com a mesma intenção daquele!
Parabéns, a todos os envolvidos nos processos de vida da..., pois somos muito
mais que a soma de nossas partes, isso advém dos ensinamentos de nossas
maiores referências de vida, nossos pais!
Reitero meu pedido de desculpas!
Profª...

Com pedidos de desculpas reiterados, a docente tenta contornar o “equívoco”, suprir a
lacuna e o apagamento e justificar a “falha”. A superabundância com que tenta justificar o lapso já
é um sintoma de que algo vai mal, pois a atenção se volta para a aluna, para “todos os envolvidos”
e para as “maiores referências”. Em outros termos: o discurso constrói a admissão do equívoco
sem que, de fato, o admita e, de determinado modo, rebate a chamada de atenção, quando afirma
que “somos muito mais que a soma de nossas partes”, denunciando uma certa mesquinhez por
parte do pai. Em outros termos, ainda: o equívoco parece ser denegado, ou seja, afirmado por meio
da negação, em face da tentativa de contornar o seu cometimento e de deslocar o foco de atenção
para outras paragens, de alguma maneira, mantendo o apagamento no e-mail inicial.
Atento para a tréplica no que se refere ao descompasso entre a assunção do lapso e a busca
abundante de justificá-lo, de alguma forma, tentando negá-lo, o que, do ponto de vista do discurso,
parece aceitável, pois, de fato, não há equívoco, ou seja: o apagamento do pai atende aos ditames
da formação discursiva cuja injunção o aloca em outras posições, que não a relativa à educação da
criança. O equívoco, portanto, não ocorre, na medida em que a filiação discursiva da professora,
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que deve alguma base para afirmar o que afirma, deve lhe dar alguma sustentação de argumentação,
embora ela caia na armadilha de que “todo pai é assim”.
Ao afirmar que, “Ao parabenizar a mãe, inclu(i) a família” (o que não procede, pois “a mãe”
é parabenizada e não “a família”), ao parabenizar “a família” (que não é composta apenas pelo pai
e pela mãe), ao deslocar o foco para “todos os envolvidos” (o que denega a relevância do pai e da
mãe e, na forma do autoelogio, torna meritória a presença da professora) e ao tratar das “maiores
referências” (o que implica outras menores), o discurso diminui a pertinência da reivindicação
paterna, deslocando-a para um foco aquém do desejado pelo reclamante. Não haveria equívoco,
poia, mantido com uma série de justificativas, e o pedido de desculpas, dada a exacerbação, não
parece convicto; algum abalo, mas nada que pareça uma convicção genuína. Tudo se define por
meio da repetição “que tende a absorver o acontecimento, como uma série matemática prolongase conjecturando o termo seguinte em vista do começo da série” (PÊCHEUX, 1999, p. 52).
Para não ignorar o problema, gostaria de imaginar, com uma dose de otimismo, que a
necessidade de justificar o “equívoco” seja séria e possa ser considerada como uma forma de abalo,
mesmo que mínima, no discurso que desaloja o pai do campo educacional; então, “o acontecimento
discursivo, provocando interrupção”, estaria desfazendo a “‘regularização’” e, pois, produzindo
“retrospectivamente uma outra série sobre a primeira” (PÊCHEUX, 1999, p. 52), mas talvez haja
um pouco de otimismo nesse caso. Entretanto, tendo a ficar com a primeira leitura, porque ela é
autorizada pelo e-mail espontâneo e ainda não estremecido pela polêmica. Se isto estiver correto, o
discurso não propicia, ainda, espaço para o pai na educação do filho, ainda mais quando se trata de
uma atividade que demanda “a emoção tão necessária à poesia”.
Deixe os filhos com o ex para ele estragar tudo
Num outdoor de propaganda com que me deparei algumas vezes no meu trajeto para o
trabalho, o enunciado verbal é “normal é não sentir dor”, dado que, num corpo saudável, não
ocorrem perturbações dignas de atenção: não há dor. Se ela existe, algo da indiferença desejada
passa a exigir que o sentido do sintoma seja atribuído. O silêncio grita. Algo de parecido acontece
com o discurso e o sentido das coisas-a-saber, porque, manifestando-se a partir do seu mutismo,
exigem ser alçadas para o campo da linguagem e terem o seu efeito discursivo delineado.
No discurso, sobre o silêncio, a linguagem formata o mundo, pois, conforme se pode
concordar com Orlandi (1993, p. 36), cabe a ela “asseverar, gregarizar, unificar os sentidos (e os
sujeitos)”. Estudando o pai, concordo que “o ato de falar é o de separar, distinguir e (...) vislumbrar
o silêncio”, já que “a linguagem estabiliza o movimento dos sentidos (p. 29), parecendo resistir a
uma mutação na concepção da paternidade e cristalizando uma, cujo “gesto disciplina o significar”
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(p. 30), constituindo uma memória que se impõe e parece naturalizar o sentido, apagando que ele
“(é) história, produto da história e constitutivo da história” (MAZIÈRE, 2007, p. 100).
O terceiro dado de que me valho provém de excertos retirados da série Better Than Us, cujo
enredo aborda a criação de robôs femininas para cibersexo pela empresa Cronos, dirigida por Vitor
Pavlovich. Fazem parte da trama, os membros da família: Alla (mãe), Sefronov (pai), Sonya (filha)
e Egor (filho). Alla e Sefronov estão se separando e o debate é sobre se ele deixará que ela leve os
filhos à Austrália, para onde pretende se mudar com Lev, seu namorado.
Descobrindo, por meio de Sonya, que a viagem de passeio que Alla alegava que faria para
a Austrália era uma manobra e que se tratava, de fato, de uma mudança definitiva, Sefronov e a
esposa têm o seguinte embate:
SD5) - Eu não contei nada para você, porque eu não queria chatear você.
- Vocês iam fugir!
- Pense bem no que você quer. Eu penso nas crianças. Elas vão ficar melhor na
Austrália.
- Longe do pai delas?
- Você pode ir visitá-las (T1, E1, 10:158).

Considerando a memória discursiva como “aquilo que face a um texto que surge como
acontecimento dado a ler, restabelece os ‘implícitos’ de que sua leitura necessita” (PÊCHEUX,
1999, p. 52), é possível afirmar que há um ingrediente balizador que norteia o confronto por parte
de Alla: o de que os filhos ficam com a mãe em caso de separação, seja qual for o motivo para que
não ocorra o contrário. Contra as acusações de que estaria fugindo, uma vez que não avisou que a
mudança era definitiva, e que os filhos estariam longe do pai, Alla alega que “não queria chatear”,
que pensava “nas crianças” e que a compensação pela ausência viria por meio de visitas. Esta
memória coloca pai e mãe em dois pratos de balança, fazendo o pêndulo pender de forma desigual
para o lado materno.
Por instantes, no entanto, parece que alguma ruptura emergirá do embate, pois o discurso
macula a imagem de Alla, já que não querer chatear Sefronov equivale a não chatear a si mesma,
com uma mescla de denegação, covardia e egoísmo, e querer o bem das crianças equivale a querer
o próprio bem, cujo apaziguamento viria das visitas periódicas. O confronto polêmico, portanto,
não é mais do que a frustração do desejo que Sefronov tenta barrar, porque também está pautado
num desejo cuja frustração é dolorida. De toda sorte, desenha-se uma mãe não tão abnegada e um
pai não tão à vontade para renunciar aos filhos. O acontecimento parece dar mostras de que alguma
brecha se abrirá no senso comum ideológico. Como o conflito não se equaciona, Marina, a
8

Temporada 1, Episódio 1, 10 Minutos e 15 Segundos.
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advogada do caso, sugere que Alla deixe os filhos com o pai e viaje.
SD6) – Quanto tempo vai levar isso com o Sefronov? Um ano? Mais? O Lev é
maravilhoso, mas não vai me esperar para sempre.
– Não sei se vai gostar... Mas tive uma ideia de como você pode conseguir a
guarda total mais rápido (T1, E1, 40:009).
SD7) – O Lev e eu vamos partir esta noite. Esteja lá antes das 22h.
– Por quê?
–As crianças vão ficar com você (T1, E1, 42:0010).

Para atender ao desejo de Alla, Marina tem “uma ideia” para “conseguir a guarda total mais
rápido”: deixar os filhos com o pai para ele perceber que não dá conta da tarefa ou fazer algo
indevido que justifique a tomada dos filhos e a liberação para a viagem. Dois fios percorrem os
excertos: a busca do atendimento da vontade de Alla por Marina, com o cadinho de autorrealização
que possa existir, e a aposta no insucesso de Sefronov no que tange ao cuidado dos filhos.
Egocentrismo, de um lado; incompetência, do outro. Tudo gira em torno de que a previsão
ideológica se confirme e um desejo de realização passional seja atendido.
Embarcando na sugestão de Marina, porque tem esperança que seja a saída para um dilema
todo próprio e porque acredita no fracasso do marido, Alla admite que a advogada faça visitas à
casa dele para verificar como tudo acontece e concorda, inclusive, com a decisão de instalar câmeras
na casa para poder flagrar algum deslize. Numa dessas visitas, Marina é atendida por Sonya e diz a
ela, em resposta à pergunta sobre por que estava ali:
SD8) – Não. Nada. Desculpe incomodar. Certo. Até onde vejo, está tudo bem.
Sonya, você e o Egor podem me ligar quando quiserem. Fechado? (T1, E2,
13:0011).

Mesmo diante da normalidade da situação, o que poderia levar ao abandono da aposta,
teimosamente, Marina diz a Sonya que ela e Egor podem “ligar quando quiserem”, pautada no
implícito da incompetência do pai para o cuidado dos filhos. O segundo enunciado, longe do efeito
de amistosidade que pretende criar, está eivado de desconfiança no sucesso de Sefronov e de
certeza que a assunção da paternidade sucumbirá. Mesmo em “até onde vejo”, que poderia ter
algum efeito positivo, há uma carga de ceticismo, pois o limitador até implicita que pode ter havido
algum equívoco ainda não percebido ou que pode aparecer algum à frente.
Num momento de descrença na sugestão de Marina, Alla vai ao escritório e comunica a
decisão de assumir a mentira e buscar a adesão do marido pela via argumentativa. É só neste
Temporada 1, Episódio 1, 40 Minutos.
Temporada 1, Episódio 1, 42 Minutos.
11 Temporada 1, Episódio 2, 13 Minutos.
9
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momento que o espectador fica sabendo qual foi a sugestão de Marina para Alla.
SD9) – Lembre-se que você deixou seus filhos com seu ex para ele estragar tudo
e dar provas incriminadoras. Mas se ele descobre que é mentira é ele que terá as
provas (T1, E2, 37:0012).

No fragmento, são explicitadas a crença de que o pai seria incompetente para o cuidado e
de que a mãe, ao contrário do que se imagina, deseja se encontrar, à revelia dos filhos, com o
companheiro desejado, atropelando o tempo, se puder: uma humanidade muito frágil, de ambas as
partes. Como nenhum problema ocorreu, o enredo parece encaminhar para um desfecho que, na
forma da ruptura, colocaria a paternidade sob outras luzes. As “provas incriminadoras” não
aparecem e o cuidado ao encargo do pai dá sinais positivos, o que leva Marina a cobrar de Alla as
atitudes combinadas e a incorporar o discurso que antes lhe era dirigido por ela, até porque, como
mulher e mãe futura, ela defende a si mesma por meio da defesa de Alla.
Vendo que a estratégia não dava resultado, Alla finge voltar para casa, sem desistir do
intento de ir para a Austrália morar com Lev e os filhos. Creio que já há ingredientes suficientes
para entender o contexto e clarear o necessário para o atendimento do objetivo que proponho: Alla
pensa em si mesma, embora não deixe de querer os filhos (até mesmo por isso), e Sefronov lida
com desenvoltura em relação aos filhos. Pareceria, deste modo, que este acontecimento discursivo
“escapa à inserção (e) não chega a se inserir” (PÊCHEUX, 1999, p. 50), o que significa que aquilo
que, de pronto, parece que criará alguma ruptura ao que está previsto e sancionado, em última
instância cede espaço à regularização e a mais do mesmo: mera repetiçao.
Pareceria se desenhar, sob a atividade discursiva, uma inquietação que refaz percursos e
repercute “lutas, vitórias, ferimentos, dominações, servidões, através de tantas palavras cujo uso há
tanto tempo reduziu as asperezas” (FOUCAULT, 1996, p. 8). Nem uma maternidade tão altruísta
e incondicional, nem uma paternidade tão descomprometida e incompetente. Porém, é hora de
colocar em pauta uma personagem que deixei à margem: Arisa.
Arisa é um robô comprado pela Cronos e que teria assassinado um ser humano, tendo
violado, assim, uma das leis da robótica. Salvando Sonya de um atropelamento, passa a seguir a
menina, vai até sua casa, é escondida pela garota e faz tudo o que ela pede. Quando a sua presença
é descoberta, Sonya já está apegada a ela e o robô é, inclusive, uma das causas de Alla voltar para
casa, quando a vê pelas câmeras e sente ciúme do contado de Arisa, muito bonita, com Sonya e
Sefronov. Porém, a série, em relação a Arisa, replica o imaginário estereotipado de mãe, aplicando
“prescrições e proscrições arbitrárias que, inscritas na ordem das coisas, imprimem-se
12
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insensivelmente na ordem dos corpos” (BOURDIEU, 1999, p. 71).
Enquanto Sefronov está no seu trabalho de médico legista e Alla permanece escondida
aparentando estar na Austrália, Arisa acompanha Sonya, cuidando-a de modo esmerado: lendo,
brincando, alimentando. A ordem em que tudo se encontra e que levou Marina a acreditar que
estava “tudo bem”, portanto, deve-se ao robô, que, fazendo as vezes de mãe, supera a ela, que não
é uma máquina, e supre a ausência de Sefronov junto aos filhos. Arisa torna os pais descartáveis,
seja porque Egor tem vida própria ou porque Sonya tem todas as vontades satisfeitas. Basta um
fragmento para demonstrar a relevância de Arisa junto a Sonya, que recusa que a mãe leia para ela,
pedindo que seja Arisa a fazê-lo.
SD10) – Mãe. Eu quero ir brincar com a Arisa.
– Não seja teimosa. Vamos ler um livro.
– Arisa, pode ler para mim?
– Arisa, recolha as coisas, por favor.
– Mas, mãe.
– Para com isso.
– Então, eu mesma leio (T1, E6, 45:0013).

No caso de Arisa, pode-se repetir ao pé da letra o que Bourdieu (1999, p. 45) afirma sobre
as mulheres: “seus atos de conhecimento são, exatamente por isso, atos de reconhecimento prático,
de adesão dóxica, crença que não tem que se pensar e se afirmar como tal e que ‘faz’, de certo
modo, a violência simbólica que ela sofre”. Arisa é a mãe imaginária exacerbada e extremada e,
justamente por isso, dispensa a presença do pai, em que pese a ausência de Alla levar Sefronov a
participar um pouco mais do cotidiano.
Quero crer que consegui dar uma visão bastante precisa do ponto a que queria chegar. Se,
até uma altura, o espectador estaria surpreso, porque uma outra apreensão da paternidade parecia
estar se esboçando, no fim, não há mais do que o reforço da injunção ideológica sobre o seriado,
mesmo que ela ocorra de modo inconsciente: “essa ignorância é muito diferente de um vazio inicial
do pensamento; ela é, do contrário, o ‘pleno’ ideológico pelo qual o impensado é dissimulado no
próprio pensamento” (PÊCHEUX, 1995, p. 73); ela é a “memória que dança na escuridão”.
Também Sefronov é o pleno ideológico que continua na repetição e que faz coro aos outros dois
momentos de análise neste estudo.
Considerações finais
Antes de tudo, preciso me precaver contra um efeito de sentido que pode emergir da

13
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escritura deste artigo: não estou afirmando que o pai deva ser pensado a partir de uma leitura
generalizante, a-histórica e universal. O fato de contrastar um e-mail brasileiro, um filme turco e
uma série russa não deve levar à conclusão de que o sentido é transcendental ou natural. A única
conclusão a que pretendo chegar é a de que, entre os dados, há uma certa regularidade: a construção
de um imaginário que produz o efeito de sentido de que o pai é irrelevante, o que pode até se
repetir em outros espaços, mas não é única.
O que acho necessário colocar em relevo, a partir da discussão efetuada, é relativa ao fato
de que a ausência do pai na vida do filho é criticada, com acerto, mas não se reivindica esta presença
nas materialidades discursivas; pelo menos, não nas que se referem ao cuidado, ao afeto e à
educação. Sei que a presença dele é requerida em outro espaço e que, nos casos citados, pode ser
dado, pelo discurso em pauta, como o termo excedente da relação, o que não significa que ele, tido
como pouco dado ao acompanhamento da criança, não o seja e que a sua realização pessoal
dependa unicamente da provisão financeira. Defendo que discursos como esses devem ser
problematizados, para que perspectivas maniqueístas que colocam a afetividade ao lado da mãe e a
economia ao lado do pai possam sofrer algum abalo.
Em relação ao “‘não-afirmado (que) precede e domina o afirmado’” (PÊCHEUX, 1993, p.
178), neste caso, contra o pai ausente que continua obliterado no discurso, trata-se de destrinchar
as materialidades produzidas, detectando a “série de determinações sucessivas pelas quais o
enunciado se constitui pouco a pouco e que tem por característica colocar o ‘dito’ e em
consequência rejeitar o ‘não-dito’”, colocando “fronteiras entre o que é ‘selecionado’ e tornado
preciso aos poucos, e o que é rejeitado” (PÊCHEUX, 1993, p. 176). Aqui, é o caso da
superabundância que o delineia a mãe e a parcimônia que desenha, de forma minimizadora, o pai.
É necessário perceber que nada se pode esperar de quem nada se espera e que, portanto, a “luz
solitária”, a “vela ao vento”, deve cintilar aqui e acolá.
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REFERENCIAÇÃO E CONHECIMENTO PRÉVIO: NO
JOGO ENTRE O VERBAL E A IMAGEM
REFERENCE AND PRIOR KNOWLEDGE: IN THE GAME BETWEEN VERBAL AND
IMAGE LANGUAGES
Breno Gabriel dos SANTOS1
Luciana Cristina Ferreira Dias DI RAIMO2
Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar as relações entre referenciação e ativação
do conhecimento prévio necessário à leitura, com base na interdependência entre texto verbal e
imagem. Com apoio em autores tais como Kleiman (1996), Marcuschi (2008), Koch e Elias (2010),
Cavalcante (2010), o artigo parte de dois materiais de análise extraídos da obra “outros jeitos de
usar a boca”, de Rupi Kaur que fora escolhido justamente por trazer a cada página da obra um
poema na relação com uma dada ilustração. Partindo da premissa na qual a referenciação é uma
atividade que consiste na (re) construção de objetos-de-discurso, entendemos que a ativação do
conhecimento prévio (mundo, língua, gênero) está intimamente ligada ao processo da construção
do referente na medida em que associações com outros objetos já presentes no co-texto ou no
contexto sociocognitivo são estabelecidas por inferenciação, a partir de um frame cognitivo ou de
conhecimentos enciclopédicos, em uma relação dinâmica entre texto verbal e imagem. A análise
do material evidencia que os processos nos quais objetos-do-discurso são construídos e
reconstruídos sobretudo por meio de anáforas indiretas, no plano verbal, também acontecem de
um modo bastante semelhante na relação com a imagem.
Palavras chave: Leitura; Referenciação; Conhecimento Prévio; Imbricação Verbal e Visual
Abstract: This article aims to analyze the relationship between referecing and activation of prior
knowledge necessary for reading, based on the interdependence between verbal text and image.
With support from authors such as Kleiman (1996), Marcuschi (2008), Koch e Elias (2010),
Cavalcante (2010), the article starts with two analysis materials extracted from the work “milk and
honey” by Rupi Kaur, who was chosen precisely because he brought a poem to each page of the
work in relation to a given illustration. Based on the premise in which referencing is an activity that
consists of the (re) construction of speech-objects, we understand that the activation of prior
knowledge (world, language, gender) is closely linked to the construction process of the reference,
since associations with other objects already present in the co-text or in the socio-cognitive context
are established by inferring, from a cognitive framework or encyclopedic knowledge, a dynamic
relationship between verbal text and image. The analysis of the material shows that the process in
which objects of speech are constructed and reconstructed, mainly through indirect anaphors, on
the verbal plane, also occur in a very similar way in relation to image.
Keywords: Reading; Referencing; Previous Knowledge; Verbal and Visual Imbrication.
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Introdução:
Neste artigo propomos trazer à baila uma reflexão sobre o conhecimento atinentes à noção de
conhecimento prévio com base na proposta de Kleiman (1996), a saber: (i) conhecimento
linguístico; (ii) de mundo; (iii) e conhecimento de gênero textual, buscando articular o papel de tais
conhecimentos ao processo de referenciação, a partir da interdependência entre duas materialidades
diferentes: a imagética e a verbal.
Tomando o processo de referenciação como atividade discursiva dinâmica na qual os objetos do
discurso são introduzidos, modificados, desativados, reativados, recategorizados, de modo a
construir-se ou reconstruir-se o sentido no curso da progressão textual, estamos compreendendo
essa atividade na relação com a ativação de conhecimentos e esquemas mentais para a instauração
de relações semânticas e conceituais. Em termos de materiais de análise, selecionamos duas
textualidades extraídas do livro “outros jeitos de usar a boca”, de Rupi Kaur.
Assim sendo, levando em consideração que a leitura é uma atividade de (re)construção de sentidos
do/pelo texto por meio da interação autor-texto-leitor, faz-se necessário, então, observar que, além
das pistas deixadas pelo autor, é preciso que o leitor ative seus conhecimentos na busca de
(re)construção dos sentidos no texto. Logo, é crucial que o sujeito-leitor faça uso de estratégias
sociocognitivas que, dito de outra maneira, significam mobilizar uma quantidade variada de
conhecimentos que ele possui armazenado em sua memória de maneira inconsciente (Koch, 1997).
Com isso, afirmar que o leitor faz um processamento textual estratégico significa que, mediante um
texto, o sujeito desempenha concomitantemente inúmeros recursos de interpretação que
acontecem de maneira efetiva, eficiente, flexível, de maneira rápida e orientada (Koch e Elias, 2010).
Em nosso percurso reflexivo, dividimos o artigo em três seções: Na primeira, buscamos trazer as
bases teóricas sobre as quais se assenta este estudo. Na segunda serão apresentadas as noções que
dizem respeito ao processo de referenciação verbal e visual na relação com a inferenciação, isto é,
com a associação de um elemento no texto a partir de um modelo cognitivo. Por fim, na terceira
parte, traremos um gesto analítico acerca de duas textualidades presentes na obra “outros jeitos de
usar a boca”, de Rupi Kaur, em uma tentativa de ampliar as reflexões em torno dos papeis dos
conhecimentos ligados à leitura, tendo em vista a relação da materialidade verbal e a visual.
Nesse sentido, com o propósito de aplicar a noção-conceito de conhecimento prévio à análise de
textos verbo-visuais, estamos nos apoiando nas ponderações empreendidas por Cavalcante (2010)
que busca ampliar o conceito de texto postulado por Koch, trazendo ao bojo das suas reflexões os
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textos não verbais. Desse modo, este artigo é uma tentativa de pensar a produção da linguagem
verbal e não verbal que se efetiva evidentemente “com base nos elementos presentes na superfície
textual e na sua forma de organização, mas que requer não apenas a mobilização de um vasto
conjunto de saberes (enciclopédia), mas a sua reconstrução e a dos próprios sujeitos – no momento
da interação verbal”. (Cavalcante, 2010, p. 9) em um processo que articula a inferenciação ao
processo de referenciação, isto é, da construção dos objetos do discurso no texto.
Dessa maneira, Marcuschi (2008) defende a necessidade de um conhecimento inferencial para que
leitor possa construir as informações implícitas do texto. O autor supracitado usa o termo
“inferenciação” para nomear esse processo, construído na atividade sociocognitiva interacional
com base nas pistas fornecidas pelo texto. Por isso, em sintonia com o pesquisador, também,
buscaremos compreender a relação “inferenciação” com o processo de referenciação.
Por fim, Custódio Filho (2011) considera a referenciação como sendo um processo sociocognitivo
e, por isso, a referenciação pode ser observada não só em elementos verbais, como também em
não verbais.
Concepção interacionista de leitura:
Sabe-se que existem teorias que veem a leitura como um simples processo de decodificação (foco
no texto) que se dá quando um sujeito olha para um texto qualquer e atribui sentido aos símbolos
gráficos nele presentes (Aebersold e Field, 1997). Ademais, há vertentes que tratam o texto como
um simples produto (foco no leitor) onde o sujeito-leitor deve apenas “captar” as ideias do autor
que ali estão presentes (Koch, 2003).
Todavia, conforme afirmam Koch e Elias (2010), entende-se que leitura é uma prática de interação
entre autor-texto-leitor na busca pela produção de sentidos e que, para além do exposto, é uma
tarefa altamente complexa, dado que não é algo linear, nem cumulativo e que carece de múltiplos
processos cognitivos (Kleiman, 1996).
Para além, a visão interacionista compreende esse processo como algo que se constitui a partir de
etapas, já que o ledor decodifica, compreende, interpreta e retém. O mesmo faz isso pois “o texto
tem um potencial de evocar significado, mas não tem significado em si mesmo” (MOOR, et al.,
2001, p.160). Sendo assim, o legente deve reconhecer o que está escrito e em que gênero foi feito,
entender a ideia central e a sua finalidade, marcar uma posição e, finalmente, reter o que foi
entendido.
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Ou seja, ao contrário da visão dicotômica que traz o foco apenas no texto ou no leitor, a visão que
tem o foco no autor-texto-leitor entende que o sujeito-leitor é alguém ativo, individual, com suas
próprias experiências, que persegue as “pistas” deixadas pelo autor. Em outras palavras, o sujeitoleitor faz suas hipóteses de leitura, capta mensagens e faz inferências trazendo suas próprias
experiências para o texto (SCHILLING e SOLÉ,1998).
Em contraposição à premissa de que a leitura seja um simples processo de decodificação dos
elementos linguísticos presentes na superfície do texto, a ótica interacionista entende, também,
leitura como um movimento no qual se leva em conta as experiências e os conhecimentos de quem
lê. Segundo Koch e Elias (2010):
A leitura de um texto exige do leitor bem mais que o conhecimento do código
linguístico, uma vez que o texto não é simples produto da codificação de um
emissor a ser decodificado por um receptor passivo. (KOCH; ELIAS, 2010, p.11,
grifo do autor)

E, por fim, encontra-se nos Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa a concordância com a
perspectiva interacionista, já que afirma que “a leitura não é um processo de decodificação de letra
ou palavra, mas sim uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e
verificação, sem as quais não é possível proficiência”. Posto isso, conclui-se que, partindo de uma
análise interacional, a leitura é uma atividade de produção de sentido que visa o sujeito-leitor
enquanto um construtor de sentidos (Koch e Elias, 2010).
Já Kleiman (1996) afirma que exista, também, um “tripé do conhecimento prévio”, desta forma, a
autora afirma que os conhecimentos necessários para o processamento textual são: (i)
conhecimento linguístico; (ii) conhecimento de mundo; (iii) e o conhecimento do gênero textual.
O conhecimento linguístico, conforme Kleiman (1996), compreende o entendimento gramatical e
lexical do sujeito. Devido a isso, ele é responsável pela composição do conteúdo linguístico
presente na superfície textual, pela coesão que gera a remissão para trás (anáfora) ou remissão para
frente (catáfora) e responsável também pela escolha lexical adequada ao tema ou aos modelos
cognitivos ativados (Koch, 1997).
Já o segundo conhecimento, o de mundo, é aquele em que o indivíduo traz a respeito das coisas ao
seu redor, funcionando como uma espécie de “conhecimentos gerais” sobre o mundo. Esse
conhecimento pode ser tanto do tipo declarativo (proposições a respeito dos fatos do mundo)
quanto do tipo procedural (os modelos cognitivos socioculturalmente determinados e adquiridos
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através da experiência), como afirma Koch (1997). Devido a esse conhecimento que se faz possível
levantar hipóteses e produzir inferências.
Para Kleiman (1996), o conhecimento de gênero trata-se da capacidade do ledor decodificar e
diferenciar os gêneros textuais, fazendo com que ele seja capaz de mobilizar as informações
corretas para entender tal texto (Kleiman, 1996). Desse modo, o leitor consegue diferenciar uma
notícia de uma narrativa fantástica, por exemplo.
O processo de referenciação:
Entende-se por referenciação as múltiplas formas de (re)construir objetos de discurso por meio da
inserção de novas entidades ou referentes. Este recurso faz parte de uma das principais estratégias
para a construção da coerência do texto, já que, conforme Koch e Elias (2009), “quando tais
referentes são retomados mais adiante ou servem de base para a introdução de novos referentes,
tem-se o que se denomina progressão referencial”.
Se o modo como nos expressamos fosse algo estável e imutável, seria possível entender os
referentes enquanto coisas que citamos quando nos comunicamos por meio de textos. Entretanto,
os referentes (entidades de natureza substantiva) são refacções ou representações mentais da
realidade, contudo, não espelhando de forma direta o mundo real, dado que não são simples rótulos
para designar coisas. Segundo Koch e Elias (2010) “Os objetos de discurso não se confundem com
a realidade extralinguística, eles a (re)constroem no próprio processo de interação.”
Em termos de categorias analíticas, optamos trabalhar com as três grandes estratégias de
referenciação: a introdução (construção), a retomada (manutenção) e a desfocalização.
Compreendemos que, na construção do referente como objeto do discurso, a estratégia de
introdução se dá no momento em que um objeto ainda não mencionado é inserido no texto,
tornando esse objeto proeminente. Já o processo de retomada realiza-se quando um objeto já
presente no texto é reanimado por meio de uma forma referencial (seja por um sinônimo, pronome
etc), de modo que o objeto continue em foco ou no caso da dimensão não verbal a imagem pode
funcionar como retomada. Por fim, a desfocalização acontece na medida em que um novo objeto
de discurso é introduzido e passa a ocupar o foco. Todavia, o objeto retirado de foco se mantém
em modo de ativação parcial, continuando disponível para utilização imediata sempre que for
preciso.
Para além, as formas de introdução de referentes no texto acontecem por meio de dois processos,
o que se conhece como ativação “ancorada” e a “não-ancorada”. A ativação “ancorada” se realiza,
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de acordo com Koch e Elias (2010), quando um objeto de discurso é introduzido no texto por
meio de um apoio em algum tipo de associação com elementos já presentes no cotexto ou no
contexto sociocognitivo. Em contrapartida, a “não-ancorada” acontece no momento em que um
objeto de discurso exclusivamente novo é introduzido no texto.
Além disso, é possível o uso do processo anafórico, seja por meio de anáforas indiretas ou
associativas. Entende-se como anáfora, em um geral, o mecanismo linguístico que se reserva à
remissão para trás (por exemplo, “João saiu; ele foi ao cinema).
Ademais, as anáforas indiretas, caracterizam-se pelo fato de que no cotexto não existe um
antecedente explícito, mas, segundo Koch (1997), “um elemento de relação que se pode denominar
de âncora e que é decisivo para a interpretação”. Por outro lado, a anáfora associativa introduz um
referente novo no texto, através do uso de relações meronímicas, melhor dizendo, a relação
semântica entre duas palavras onde uma tem o significado de uma parte e a outra com significado
de um todo em relação à primeira parte.
Já o processo de retomada, outro elemento da referenciação aqui citado, tem por característica a
ação de manutenção de objetos previamente introduzidos no discurso (Koch; Elias, 2010), assim
criando as cadeias referenciais ou coesivas, que são agentes responsáveis pela progressão referencial
do texto.
Devido ao fato de que o objeto já está ativado no texto, ou seja, já foi apresentado para o leitor, a
progressão pode ocorrer por meio de copiosos recursos, como por exemplo os gramaticais que se
dão a partir de numerais, pronomes, elipses e advérbios locativos (Koch, 1997) ou também pelo
auxílio de ordem lexical (sinônimos, hiperônimos, expressões nominais, nomes genéricos entre
outros).
Buscando ampliar uma visão de referenciação para além da dimensão verbal, em virtude da natureza
do material sob análise, buscamos compreender as formas nas quais um referente pode, também,
ser introduzido ou retomado no universo textual por meio de outros elementos tais como imagens,
símbolos.

Gesto analítico:
Como já foi exposto, em termos de categorias analíticas, no processo de referenciação no plano
verbal estamos voltados para os chamados processos referenciais, tendo em vista a introdução
referencial, a anáfora e a dêixis. O primeiro ocorre quando um elemento totalmente novo é
introduzido no texto. O segundo, responsável pela continuidade referencial, divide-se em anáfora
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direta ou correferencial, que retoma, por meio de pronomes substantivos, sintagmas nominais,
sintagmas adverbiais, e, às vezes, recategoriza um mesmo referente já introduzido no texto; a
anáfora indireta ou não correferencial, que se caracteriza por não retomar precisamente o mesmo
referente, remetendo-se, portanto, a outros referentes ou as pistas do cotexto; e anáfora
encapsuladora que sintetiza, geralmente por meio de pronomes demonstrativos e sintagmas
nominais resumidores, porções textuais. O terceiro e último refere-se à possibilidade de estabelecer
uma conexão entre o cotexto e a situação enunciativa dos interlocutores.
Já no que se refere ao plano não verbal, julgamos relevante compreender as estratégias nas quais
referentes visuais são introduzidos e recategorizados em meio à construção do texto. No caso dos
excertos analisados, podemos considerar que referenciação a partir de elementos visuais se dá em
meio a um processo de referência que pode ser direta ou indireta. Vamos ao gesto analítico dos
fragmentos selecionados.
Nosso gesto de análise volta-se para dois materiais que foram extraídos da obra “outros jeitos de
usar a boca”, de Rupi Kaur. Tal livro foi justamente escolhido pelo fato de a obra se sustentar na
imbricação do texto verbal -o poema materializado em cada página- e a imagem – uma ilustração
que retoma/recategoriza o texto verbal.
Texto 1:

Capítulo “a dor”, p. 15.
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Ao iniciar a leitura do poema o sujeito-leitor, logo na primeira estrofe, pode levantar hipóteses
sobre os sentidos no/do texto, fazer inferências e trazer suas próprias experiências para a leitura
(Schilling e Solé, 2007).
Dessa forma, ao entrar em contato visual com o material linguístico do poema intitulado “Sessões
nos dias de semana”, o sujeito, ao reconhecer o elemento verbal “terapeuta” , aciona seu
conhecimento de mundo em relação a sessões de terapia- relação estabelecida por meio de uma
anáfora indireta em que “terapeuta” é parte de “terapia”-, ou seja, mobiliza conhecimentos
armazenados em sua mente (esquemas mentais) a respeito do referente discursivo “terapeuta”. Se
há um trauma, o terapeuta é o profissional que, comumente, as pessoas buscam para o que as aflige.
O leitor parte dessa visão devido ao conhecimento de mundo procedural (Kleiman, 1996).
Então, conforme o sujeito-leitor continua processando informações no texto, nota-se que o
referente “terapeuta” é colocado em stand by para que um novo referente seja introduzido, nesse
caso, “boneca” que é retomado por meio do processo de pronominalização (anáfora direta), isto é,
pela forma pronominal “ela”.
Desse modo, levando-se em conta as retomadas e recategorizações na progressão textual, a
construção de objetos-de-discurso se dá, nesse momento, por meio de uma anáfora indireta, ou
seja, o referente “boneca” é retomado pela forma nominal “meninas”, de modo que seja necessário,
mais uma vez, como no primeiro exemplo, do estabelecimento da inferenciação na qual um dado
frame (modelo cognitivo) presente na mente do leitor seja ativado. Assim, a palavra-âncora
“boneca” é um item precedente que introduz a anáfora indireta “meninas”. Nesse sentido, a anáfora
indireta “menina” se concretiza para a intepretação do mundo textual em que boneca é um
brinquedo que culturalmente faz parte da vida das meninas e é usado na terapia com crianças como
recurso do processo terapêutico.
Nesse momento, é importante tomar o processo de referenciação da imagem como elemento
relevante da construção de objetos do discurso, já que a recategorização do referente “sessões de
terapia” é realizada a partir da imagem (ilustração) de uma menina (que aparece de mãos dadas a
uma ilustração incompleta) que vai à terapia (a paciente).
Em termos de processos de referenciação a partir da imagem, podemos notar, no material sob
análise, que a ilustração de uma menina que vai à terapia com um acompanhante (mãe, cuidador)
funciona como um processo de retomada indireta no plano visual, complementando a construção
do objeto-do-discurso que se produz no plano verbal, visto que a imagem fornece pistas ao leitor
de quem seria a pessoa quem vai às sessões de terapia.
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Uma vez que a anáfora indireta, para Marcuschi (2005), é um processo de referenciação implícita,
entendemos que, de forma semelhante ao plano verbal, a construção de sentidos se dá justamente
pela ancoragem em um elemento presente no co(con)texto - nesse caso, a imagem – que leva o
sujeito-leitor a acionar conhecimentos linguísticos e de mundo para a construção dos sentidos- as
sessões de terapia referem-se a uma experiência vivida por uma criança.
Desse modo, acreditamos que um material que se constrói na imbricação verbal e visual implica
justamente um processo dinâmico de construção de sentidos entre os planos verbal e visual.
Tomando por base os processos de referenciação, há de se destacar que objeto-de-discurso central
“sessão de terapia” é construído e reconstruído não só pelo elemento verbal –a partir das marcas
linguísticas “terapeuta” e “boneca” por meio da anáfora indireta, mas também pelo visual, posto
que a imagem da menina remete, de modo indireto, a uma paciente que vai a essas sessões,
segurando as mãos de alguém- uma criança que precisa ser acompanhada.
Nesse caso, ao se deparar com o desenho materializado na página do livro, o leitor tanto confirmará
que o fato ocorrido se deu com uma criança do sexo feminino cuja imagem está posta na página a
partir de uma representação inacabada e segurando na mão de um acompanhante quanto terá
condições de confirmar as hipóteses levantadas no decorrer da leitura (como por exemplo a idade)
do eu-lírico que traz suas experiências terapêuticas no poema.
Para além, o efeito de rasura que se produz em meio a traços do desenho inacabado - a imagem de
uma criança do sexo feminino emerge sem detalhes no rosto, sem as pernas e mãos- reforça o
distanciamento que eu-lírico produz entre a criança e o abuso (reforçando o distanciamento criado
no âmbito do texto verbal).
Dessa forma, a imagem de uma menina sem rosto, sem uma identidade ou traços, sendo apenas
uma “carcaça”, como se não se sentisse completa, também se relaciona ao esquema mental dos
traumas, das experiências dolorosas de desamparo, lembranças confusas, esquecimentos, falta de
atenção, amor, afeto e de grande dor vivenciadas na infância que afloram em contextos
terapêuticos. Para mais, o leitor pode observar que o rosto foi desenhado de lado, como se a menina
não quisesse olhar/encarar a pessoa com quem está de mãos dadas, possivelmente representando
um sentimento de vergonha; culpa; e/ou medo. Não obstante, esse “não olhar” direcionado à
figura ao seu lado pode ser entendido também como uma maneira do eu-lírico não encarar a sua
dor que está materializada – e de mãos dadas- a acompanhando. Outra interpretação possível é de
que a garota tem seus olhos voltados para o poema, ou seja, encara, novamente, o que aconteceu
em sua infância.
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Em termos de movimento de leitura, a inferenciação como processo relevante na construção de
sentidos é peça-chave para que o sujeito-leitor possa levantar hipóteses no início do texto. Nesse
caso, a construção “o terapeuta coloca a boneca na sua frente” pode ser compreendida, a partir da
mobilização de conhecimentos presentes na mente do leitor, como parte da estratégia do
profissional de buscar na paciente um relato/confissão de uma situação vivida. À medida em que
a leitura progride, o sujeito confirma a sua hipótese no terceiro e quarto verso “[...] ela é do tamanho
das meninas// que seus tios gostam de apalpar” e a partir disso, o leitor realiza uma operação
sócio-cogntiva por meio da qual se confirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua
ligação com outras já reconhecidas como verdadeiras. Em outras palavras, faz inferências sobre o
que aconteceu e com quem foi (Koch, 2002).
Não obstante, na segunda estrofe, o leitor confirma que quem passou pela violência sexual foi a
autora (sujeito presente no texto e não um referente dêitico) e pela recategorização produzida pela
imagem da menina de mãos dadas com alguém, já que a todo tempo a “voz” e a materialização do
eu-lírico se fazem presentes no poema por meio de recursos linguísticos como, por exemplo, o uso
do pronome de segunda pessoa “você” e o pronome possessivo “seus”. Nota-se, também, que
com o uso desses pronomes a autora cria um sentido de distanciamento para poder relatar algo
ocorrido com ela, algo que, em certa medida, acontece em sessões com pacientes que sofreram
abusos sexuais.
Quando se trata de aspectos formais do texto, como o uso de letra maiúscula no início de cada
verso/sentença, a execução adequada da pontuação, a utilização de recursos que indicam falas e a
presença de um título, a autora acaba não os usando de maneira tradicional. Sendo assim, Rupi
Kaur usa de sua liberdade poética e acaba abrindo mão das maiúsculas no início de
versos/sentenças, não faz uso de vírgula, ponto de exclamação/interrogação, mas permanece com
o ponto final (utilizando-o até mesmo como vírgula). Em relação ao título, a autora não segue uma
regularidade, então, dessa forma, nem todos os poemas recebem um “nome” e, se recebem, não
aparecem em cima da obra, mas sim embaixo (como no poema em questão “sessões nos dias de
semana”).
O uso da licença poética pode ser entendido pelo leitor como um recurso da autora para subjetivar
ainda mais a obra. Comprova-se isso pela escolha lexical feita, por exemplo, no terceiro verso da
segunda estrofe onde há o emprego do verbo “arrancar” e no primeiro e terceiro verso da última
estrofe “você desfaz o nó// da garganta// com os dentes”. Dessa maneira, é notável o uso da
emoção como dispositivo textual e discursivo (Kerbrat-Orecchioni, 2006, p. 81), já que o valor
semântico ligado ao efeito emocional que o uso de lexemas subjetivos produz na cena interativa
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(autor-texto-leitor), permitindo, segundo Bottineau (2013), “agir sobre si mesmo e sobre o outro
em tempo real”. Ademais, para que o efeito de sentido criado pela autora seja alcançado, será
necessário que o legente busque em seu conhecimento de mundo o que significa a expressão “nó
na garganta” para que depois entenda o porquê de desfazê-lo com os dentes.
Percebe-se, portanto, uma junção das duas formas referenciais para o mesmo objeto: no texto
verbal, o objeto do discurso “sessões de terapia” é retomado por formas nominais como
“terapeuta”, “boneca”, o que exige do leitor por meio de seu conhecimento de mundo o
estabelecimento de relações semânticas e conceituais; enquanto, no texto imagético, esse objeto
“sessões de terapia” é construído na relação com uma recategorização visual do referente de modo
indireto a partir da ilustração de uma menina- paciente e seu acompanhante.
Desse modo, destacamos que o leitor, ao reconstruir os sentidos no texto, engaja-se em um
processo no qual os objetos-do-discurso também são recategorizados em uma relação (também)
com a imagem.
Concordamos com Cavalcante (2004) para quem o fenômeno de referenciação é “processo
cognitivo-discursivo mais amplo, em que as modificações por que passa o objeto referido se
revelam em variados índices cotextuais e podem, por meio deles, ser reconstruídas pelo ouvinte”.
Por isso, acreditamos que a referenciação e a inferenciação são processos que também estão na
relação com elementos visuais vistos como elementos relevantes na compreensão e não meros
adereços.
Texto 2:
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Capítulo “a dor”, página 19.

Já no poema sob o título “aos pais que têm filhas”, referente ao capítulo “a dor”, é interessante notar
a referenciação como processo de introdução e retomada do referente em que “pais que têm seus
filhas” como construção, que intitula o poema, na tessitura do texto, não aparece de forma explícita
a partir da forma “pais”. Temos a retomada do referente “pais que têm filhas” tanto pela forma
pronominal “você” cuja significação é dêitica, isto é, contextual quanto pela expressão definidora
“homens violentos”.
Por meio do contexto situacional, notamos que a forma pronominal “você” faz referência dêitica
a um sujeito para o qual o poema se dirige como se estivesse dando um conselho, nesse caso “aos
pais que têm filhas”.
Nesse caso, os versos “toda vez que você diz para sua filha// toda vez que grita com ela por
amor// você a ensina a confundir raiva com carinho” operam a construção e (re)construção do
referente a partir de formas pronominais que significam com base no contexto de produção: “ela”
remete à filha e “você” a um suposto pai que seria um modelo de homem que a mulher/filha
tomaria como espelho em seus relacionamentos futuros, tendo em vista que, segundo a teoria
freudiana, tendemos a escolher alguém que se assemelhe aos nossos pais ou cuidadores.
Compreendemos que as atividades de inferenciação -estabelecer relações de sentidos com base em
esquemas mentais cognitivos- estão em relação estreita com a referenciação. Para tanto,
compreendemos que referenciação é um processo bastante complexo, visto que os elementos
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linguísticos e não linguísticos escolhidos pelo autor são pistas para que o leitor ative cognitivamente
seus saberes socialmente compartilhados, a fim de (re)construir o significado desejado na interação.
De forma bastante produtiva, o poema que vinha produzindo a retomada do referente “você” que,
em termos de gesto de leitura, pode remeter a um “pai” ou “responsável” ao qual o eu-lírico se
dirige, coloca em cena uma nova expressão nominal “homens violentos” sem em nenhum
momento retomar a palavra “pai” ou a expressão “pais que têm filhas”. Essa expressão definidora
“homens violentos” como anáfora indireta é decisiva para que o leitor acione um conhecimento
de mundo acerca das características de alguns homens, sejam pais, companheiros, que agem de
forma violenta com as mulheres. No caso da relação pai-filha, um modelo de comportamento de
pai violento na infância pode naturalizar relações abusivas e violentas na vida afetiva futura da
mulher. A mulher aceita ou tolera situações de agressividade e violência, pois o modelo de
afetividade masculina foi dentro desse mesmo padrão.
Em meio ao movimento de análise, notamos que a imagem exerce um papel bastante significativo
no que se refere à forma nominal “sua filha” que, dinamicamente, relaciona-se ao pronome “você”,
o que nos leva a pensar no papel da significação contextual. Nesse caso, a interpretação do poema
e da imagem se dá em meio a um processo dinâmico em que o verbal está relacionado à linguagem
não verbal – o que permite ao leitor uma contextualização da situação comunicativa. A forma
nominal “ sua filha” e o pronome “ela” são (re)tomadas por meio de um elemento visual: a
ilustração de uma menina materializada de modo incompleto, inacabado. A imagem de uma
“menina” que se encontra no (co)texto - sem rosto, desenhada de forma inacabada agora sozinha
(sem o acompanhante) é uma forma de retomada do referente de modo direto. Assim sendo,
podemos afirmar que a imagem não só participa dos processos de construção e reconstrução dos
objetos-do-discurso, como também estabelece referências diretas e indiretas, o que exige do leitor
o cálculo do sentido.
Nesse sentido, segundo Ramos (2007), entendemos que a função da imagem é, também, a de
fornecer pistas para que o interlocutor (re)construa os referentes visuais. Desse modo, o desenho
da menina caracterizado como rascunho ou inacabado que aparece sozinha, encarando o leitor de
frente, remete a uma representação sociocultural da sessão de terapia como experiência individual,
subjetiva, servindo de ancoragem para a interpretação dos sentidos no texto.
Nos dois poemas, a representação lacunar e incompleta do referente visual “menina”,
pode ser compreendida, com base em conhecimentos do leitor, como indicativa de uma história
marcada por lacunas, traumas, dor, falhas, lapsos da memória- lembranças e esquecimentos- ou de
experiências dolorosas na vida de uma mulher que rememora seu lugar de criança. O desenho
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incompleto é metáfora da construção de um ser-mulher que carregou, ao longo de sua vida,
histórias, narrativas que, na obra, são relembradas e ressignificadas.
Considerações finais:
Neste artigo, buscamos trazer algumas reflexões sobre a relação entre os processos de referenciação
e inferenciação, com base em conhecimentos trazidos pelo leitor, levando em conta que os objetosdo-discurso são construídos e reconstruídos por meio de uma relação muito dinâmica entre
elementos verbais e visuais.
Em meio a um ativo processo de construção de sentidos no texto, é extremamente necessário que
o leitor acione, por meio das pistas linguísticas e não linguísticas apresentadas no texto e cotexto,
seus conhecimentos de diversas ordens: mundo, língua, gênero e contexto e tenha competência de
estabelecer convergências entre os referentes textuais e imagéticos.
Assim sendo, acreditamos que os mecanismos de instauração, retomada e recategorização de
objetos-de-discurso funcionam tanto na dimensão verbal quanto na visual e precisam ser analisados
de forma interdependente. A partir dos exemplos apresentados, tanto a retomada indireta ou direta
são muito produtivas na construção e recategorização do objeto do discurso e construção dos
sentidos. Dessa maneira, o verbal e o imagético se encontram imbricados, atuando na construção
de referentes no caso do material analisado.
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LÍNGUAS VISUAIS EM FOCO
VISUAL LANGUAGES IN FOCUS

Adriana Dias Sambranel de Araujo1
RESUMO: Línguas de sinais e línguas orais são modalidades que têm suas próprias características.
Contudo, as línguas de sinais foram estudadas à luz das teorias aplicadas às línguas orais, o que lhes
serviu de parâmetro, a fim de comprovar que as primeiras são línguas naturais. Como consequência,
os aspectos linguísticos que as diferenciam ainda carecem de estudo. Por isso, o objetivo deste
artigo é apresentar novas teorias que melhor se coadunem com a modalidade da língua visoespacial,
como as encontradas em Bense (1971) e Groupe μ (1993). Além disso objetiva ainda compilar e
demonstrar as diferenças entre as duas modalidades. A metodologia que se adotou para a coleta de
dados foi qualitativa, a partir da observação dos aspectos linguísticos das línguas de sinais. As
informações obtidas foram interpretadas à luz de pesquisadores que se debruçaram sobre o tema
como Cuxac (2001), Felipe (1997), Sacks (2002), entre outros.
PALAVRAS-CHAVE: Línguas orais e visuais; Libras; Diferenças; Características.

ABSTRACT: Sign languages (or visospatial) and oral languages are modalities that have their own
characteristics. However, sign languages were based in theories applied to oral languages, which
served as a parameter, with the aim of prove that the former are natural languages. As a
consequence, the linguistic aspects that differentiate them still need to be studied. Therefore, the
objective of this article is to present new theories that are better suited to the modality of the
visospatial language, such as those found in Bense (1971) and Groupe μ (1993). Furthermore, it
also aims get together and demonstrate the differences between the two modalities. The
methodology adopted for data collection was qualitative, based on the observation of the linguistic
aspects of sign languages. The information obtained was interpreted with support from the work
of researchers as Cuxac (2001), Felipe (1997), Sacks (2002), among others who studied the theme.
KEYWORDS: Oral and visual languages; Libras; Differences; Features.

Introdução
A língua dos surdos se realiza por meio do canal visual, o que confere particularidades em
relação às suas experiências linguísticas e discursivas, por isso descrever as línguas de sinais usando
o mesmo modelo que se aplica para analisar línguas orais já se mostrou pouco apropriado. Desta
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forma, entendemos que a forma de investigarmos as línguas de sinais deve ser revisada, a fim de
melhor descrever como os diversos recursos visuais interferem na organização de suas estruturas.
Assim, a partir da Libras – Língua Brasileira de Sinais –, pretendemos discuti-las
observando o mundo linguístico enunciativo do plano visoespacial, onde se desenvolvem as línguas
de sinais (LS) ou visoespaciais (LV), cujos estudos se iniciaram de forma comparativa às línguas
que usavam um canal acústico. Stokoe (1960), sendo pioneiro em estudar línguas visoespaciais,
afirmou que elas são linguisticamente equivalentes às línguas orais (LO), apresentando fonologia,
morfologia, sintaxe entre outros (STREIECHEN, 2014). Essa comparação entre as línguas foi
necessária, porque havia um histórico negativo sobre as LSs, como vemos em Lulkin (2001)
Em todas as instituições onde se deseja introduzir o verdadeiro método da
palavra, devemos, inicialmente, separar os iniciantes dos outros alunos e, por
todos os meios possíveis, desenraizar a erva daninha da língua de sinais. A
linguagem mímica exalta os sentidos e provoca, demasiadamente, a fantasia, e
imaginação. (LULKIN; 2001, p. 37)

Termos como “erva daninha” “fantasia” e “imaginação” tiveram que ser vigorosamente
refutados. A estratégia utilizada foi procurar comprovar que linguisticamente elas se aproximavam.
Com isso pretendia-se conferir às línguas de sinais o status de língua natural, como podemos ver
nos excertos de Quadros e Karnopp (2004), Rubio e Queiroz (2014), sobre língua de sinais, e de
Ferreira (1995) e Uzan (2008) acerca da Libras – Língua Brasileira de Sinais:
As línguas de sinais são tão complexas quanto as línguas faladas. (QUADROS E
KARNOPP, 2004, p.32 - Grifo nosso)
As línguas de sinais não são universais. Cada uma possui sua própria estrutura
gramatical. A língua de sinais, assim como a língua oral é a representação (RUBIO e
QUEIROZ, 2014, p. 3 - Grifo nosso)
A LIBRAS [...] é uma língua natural surgida entre os surdos brasileiros da mesma
forma que o Português, o Inglês, o Francês, etc. surgiram ou se derivaram de outras
línguas para servir aos propósitos linguísticos daqueles que as usam.
(FERREIRA, 1995, p. 11 - Grifo nosso.)
Libras é uma língua natural surgida entre os surdos brasileiros com o propósito
de atender às necessidades comunicativas de sua comunidade. São línguas
naturais porque, como as línguas orais, surgiram ... (UZAN et al, 2008, p.2 - Grifo
nosso)

Os trechos destacados, afirmando que são línguas, desempenham uma função subjacente
de afastar as línguas de sinais da linguagem mímica. Mímica é uma forma de expressão, mas não
configura uma língua. Se um ser humano se comunica por mímica ou pantomima, o julgamento
acerca de sua competência cognitiva pode entrar em xeque, pois as pessoas se comunicam por meio
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de uma língua, sendo qualquer outro canal considerado precário para este fim. Por esse motivo foi
tão importante afirmar categoricamente que línguas de sinais são tão naturais, tão línguas como
qualquer língua oral. Esse foi o primeiro passo rumo à valorização do sujeito surdo e das línguas
visoespaciais.
O segundo passo consistiu em combater a negação do status de língua por causa do aspecto
icônico das línguas de sinais, pois “durante muito tempo afirmou-se que as línguas de sinais não
eram línguas por serem icônicas.” (STROBEL E FERNANDES, 1998, p. 7). Chamamos icônico
o elo de semelhança entre os itens lexicais e as estruturas das línguas de sinais com a realidade. A
iconicidade é um dos aspectos flagrantemente observáveis nas línguas de sinais, porque usam o
canal visoespacial. Por exemplo, o termo “casa” se representa por um sinal que faz lembrar um
telhado, o termo “bola” faz lembrar uma figura esférica; o sinal para representar uma pessoa
andando pode até parecer uma imitação.
Contudo, esse viés icônico esbarrou por anos em uma interpretação equivocada dos
estudos de Saussure (2006), pois o autor afirmava que:
O laço que une o significante ao significado é arbitrário, ou então, visto que
entendemos por signo o total resultante da associação de um significante com
um significado, podemos dizer mais simplesmente: o signo linguístico é arbitrário
(SAUSSURE 2006, p. 81).

A partir daí a percepção foi a de que, se os signos de uma língua não fossem percebidos
como arbitrários, então não seria uma verdadeira língua. Essa forma de pensar foi inconveniente
para as línguas de sinais praticadas pelos surdos, porque existe iconicidade em grande parte de seus
itens lexicais e estruturas.
Ressalte-se que, desde a Antiguidade Clássica, filósofos como Crátilo, Hermógenes e Platão
já refletiam sobre a relação entre o nome e o objeto. Esse debate resultou em duas vertentes: a dos
Convencionalistas que acreditavam na arbitrariedade do signo, ou seja, os signos existiam com base
em uma convenção dos usuários e a dos Naturalistas que defendiam a iconicidade, porque, para
eles, os nomes eram o reflexo da natureza das coisas.
Entretanto, iconicidade e arbitrariedade não dizem nada a respeito de uma língua, senão
que as estruturas linguísticas se adaptam às situações reais de comunicação, conforme afirma
Hockett (1978) "Quando uma representação de uma parte quadridimensional da vida tem que ser
comprimida em uma única dimensão da fala, a maior parte da iconicidade é necessariamente
perdida" (HOCKETT, 1978) p. 275). Então, para o autor, a língua de sinais, quando dispõe da
iconicidade, é capaz de fornecer mais clareza a seus enunciados, quando comparadas à estrutura
das línguas orais, por ser quadridimensional. Para Hockett (1978), portanto, tanto as línguas orais
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quanto a de sinais desempenham seu papel com as propriedades que possuem. O autor sugere
ainda que as línguas orais sendo sequenciais, isto é, sendo estruturadas palavra após palavra, perdem
a iconicidade e acabem tendo limitações que as línguas de sinais não têm.
Nada obstante, além da iconicidade, ainda há muito a ser estudado. Segundo Cuxac (2001),
por muito tempo se defendeu a semelhança entre as estruturas formais das línguas de sinais e das
línguas orais no intuito do reconhecimento de que as primeiras são línguas naturais. Sendo assim,
as investigações precursoras não puderam explicar as caraterísticas frequentemente icônicas das
línguas visoespaciais, nem o caráter linguístico de sequências inteiras.
Assim, este artigo se propõe a analisar alguns aspectos próprios das línguas de sinais, visto
que não é mais preciso provar que são línguas verdadeiras (Van Herreweghe and Vermeerbergen,
2003). Para os autores, superada está a discussão acerca do reconhecimento das línguas de sinais
enquanto língua, pois atestam a definição delas como língua natural dos surdos. Portanto, o que
cabe agora aos pesquisadores é observar e analisar os vários aspectos linguísticos sobre os quais se
estruturam.
Por exemplo, línguas de sinais sintetizam a mensagem em um único sinal, ao passo que
línguas orais usam várias palavras; as orais organizam seus termos sequencialmente, as de sinais
organizam-nos simultaneamente. Essas são apenas algumas das diferenças entre línguas orais e de
sinais. Desta forma abordaremos os aspectos linguísticos distintivos entre as duas modalidades.
Nessa perspectiva é necessário ainda discutir uma crítica frequente às línguas de sinais que
consiste no uso de termos que não se coadunam com a modalidade, sendo “fonema” um deles,
pois quando esse termo é utilizado, faz-se necessário explicar que estamos nos referindo às suas
unidades mínimas (Felipe, 1997). A autora afirma que a palavra fonema se refere a som/voz, mas
em Libras indica uma unidade mínima, seguindo a base dos estudos fonológicos, denominadas
parâmetros, a saber: a configuração de mão, o ponto de articulação, a direção, o movimento e as
expressões não manuais.
Portanto, revisaremos a terminologia e avançaremos no reconhecimento atual das
características inerentes às línguas de sinais, colaborando para que a abordagem em relação às
línguas de sinais seja cada vez mais específica (Vermeerbergen, 2006). Segundo Behares (1987), da
mesma forma que diferenciamos as línguas orais dos recursos expressivos de voz, devemos
diferenciar as manifestações expressivas das línguas de sinais. Ambos os autores, assim como esta
pesquisadora, veem a necessidade de lançar um olhar totalmente direcionado para a forma como
as línguas de sinais constroem seus enunciados, sem que para isso seja necessário recorrer às teorias
aplicadas às línguas orais. É preciso que as línguas de sinais sejam comparadas a outras línguas de
mesma natureza e estudadas sob o aspecto visual e não sob aspectos da oralidade.
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Em síntese, este artigo busca examinar não a igualdade, mas as diferenças que devem ser
consideradas nos estudos das línguas visoespaciais, desenvolvendo-se em bases funcionalistas cujo
“principal interesse está nos processos relacionados ao êxito dos falantes ao se comunicarem por
meio de expressões linguísticas.” (MARTELOTTA, 2018, p. 163). Corroborando com o autor,
podemos dizer que as línguas de sinais têm se mostrado bastante exitosas na tarefa de estabelecer
comunicação, pois os surdos, por meio delas, são capazes de expressar qualquer tipo de
pensamento.
Deste modo, vamos apresentar algumas sentenças em Libras. Esclarecemos que os
exemplos foram retirados dos nossos dados de pesquisa, durante a coleta. As sentenças que aqui
serão apresentadas foram geradas por surdos utentes de Libras. Todavia, para resguardar a
identidade dos nossos colaboradores, em vez de fotografias, ilustramos com desenhos que foram
baseados nos dados, sob a identificação: fonte de elaboração própria.
Metodologia
O procedimento metodológico foi realizado em quatro etapas:
1- Coleta de dados acerca das aproximações feitas entre língua oral e língua de sinais no
que diz respeito aos aspectos linguísticos;
2- Coleta de dados acerca das diferenças que foram observadas entre as duas modalidades;
3- Pesquisa acerca dos aspectos visuais da língua de sinais que impactam em sua estrutura
linguística;
4- Apresentação de quadro comparativo no qual se demonstram as diferenças entre
línguas orais e visoespaciais.
Procedimentos de coleta dos dados
A partir da observação e da análise do comportamento da Libras, foram compiladas
características próprias das línguas de sinais que devem ser levadas em consideração quando
do estudo desta língua.
Procedimentos de análise dos dados
Para analisar os dados:
•

Observamos as sentenças realizadas por surdos utentes de Libras;

•

Reunimos as características das línguas visuais em contraponto às orais;
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•

Destacamos as diferenças entre línguas orais e visuais;

Interpretação dos resultados
Depois de ter observado o comportamento e as características das duas modalidades de
língua, examinamos os aspectos que mais as diferenciam, contribuindo para que futuras pesquisas
possam se concentrar nas propriedades linguísticas específicas das línguas visoespaciais. Assim,
apresentamos o quadro a seguir:
QUADRO I – DIFERENCIANDO MODALIDADES DE LÍNGUAS
LÍNGUAS ORAIS
Canal oroauditivo

LÍNGUAS DE SINAIS
Canal visoespacial

Fonemas

Formemas

Modelo top down
Sequenciais

Modelo bottom-up
Simultâneas

Unidimensional

Quadrimensional

Dizem

Mostram

Fonte: elaboração própria.
Canal oroauditivo e canal visoespacial
Línguas orais e visuais são sistemas verbais que se diferenciam principalmente pelo fato de
uma se expressar por meio de um canal acústico enquanto a outra se expressa por meio de um
canal visoespacial, o que pode impactar na terminologia utilizada para as unidades mínimas. Meier
(2002) foi um dos primeiros autores que abordou o fato de as diferentes modalidades gerarem
efeitos nas estruturas das línguas, estabelecendo as diferenças e semelhanças entre línguas faladas
e sinalizadas. A exemplo do autor, vamos desenvolver cada um dos tópicos elencados no quadro
acima, iniciando por discutir a terminologia que é utilizada para ambas as modalidades no que diz
respeito às unidades mínimas, mesmo com o reconhecimento que se expressam por meio de canais
distintos.
Formemas e fonemas
A partir da observação de que alguns autores (Felipe,1997; Quadros e Karnopp, 2004)
justificam o termo fonema para aplicá-lo à língua de sinais, apresentamos teorias que podem melhor
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denominar suas unidades mínimas, como a teoria proposta por Bense (1971), pesquisador da
semiótica, que se preocupou em investigar como imagens mentais se traduzem em imagens
materiais (palavras) e assim postulou uma gramática do visual. Em sua tese, defende que a
percepção visual é composta por perceptemas, isto é, elementos de cor e de forma, os cronemas e os
formemas.
Nessa mesma esteira da gramática do visual, Groupe μ (1993) entende que o objeto e a
qualidade se unem como um signo visual, assim como sujeito e predicado na língua. Para o autor
“Toda forma pode definir-se por três parâmetros: a dimensão, a posição e a orientação
denominados formemas”. (Groupe μ, 1993, p. 191). O autor divide-os em: formema de posição
(frente, atrás, à esquerda, à direita...), formema de dimensão (grande e pequeno) e formema de
orientação (para cima, para baixo...).
Atentemos para o fato de que os parâmetros das línguas visoepaciais se coadunam com a
proposta de Groupe μ (1993), pois a Configuração de Mão é a forma que as mãos assumem a fim
de realizar o sinal; a Orientação consiste na posição da palma, podendo estar para cima, para baixo,
para o lado...; o Movimento diz respeito à forma como se move a mão, podendo ser circular,
retilíneo...; bem como a dimensão do que se quer expressar (grande, pequeno); Ponto de
Articulação que diz respeito ao lugar onde o sinal é realizado e, por último, as Expressões Não
Manuais, que contemplam formas de expressão corporais ou faciais.
Nesta perspectiva, damos razão àqueles que contestam o termo “fonema” quando aplicado
a uma unidade que não tem som. Fonemas se inserem na modalidade oral de língua, posto que fon
se refere a som; e ema às unidades distintas. Por isso defendemos que se adote o termo formema
para as unidades mínimas das línguas de sinais, pois essas línguas têm como unidades mínimas as
formas.
Modelo Top down e Modelo Bottom-up
Segundo Meurer (2008), top down diz respeito ao modelo que atua do específico para o geral,
ou seja, parte das palavras para as sentenças, sendo uma particularidade das línguas orais. As
descrições são feitas de maneira a construir paulatinamente a imagem no pensamento, enquanto
línguas de sinais dão uma visão do todo. Este modelo é denominado como modelo bottom-up, pois
se baseia no uso de estratégias ascendentes, na qual o leitor decodifica a informação disponível no
nível de aspectos perceptíveis sensorialmente, no caso, a visão. Exemplificamos a seguir como
acontecem esses processos.
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A figura abaixo, quando expressa em língua portuguesa oral por uma pessoa que ouve,
poderá ser: vemos na imagem uma mulher de cabelos longos que divide o cabelo em duas partes
iguais, uma ao lado esquerdo e outra ao lado direito de seus ombros, ficando ao longo do corpo. A
mecha do lado direito foi puxada para a frente. Ela está segurando com sua mão direita uma tesoura,
enquanto sua mão esquerda segura a mecha direita de seu cabelo, fechando-a toda em torno da mão
e então ela corta a referida mecha de cabelo. A imagem mental de quem ouve essas sentenças vai-se
construindo à medida que as frases estão sendo pronunciadas, adotando a visão top-down. Neste
processo, a compreensão do todo se dará paulatinamente.

De outro modo, na língua de sinais, a sentença é expressa como demonstrado por um
colaborador, na figura 2 a seguir:

Com a mão esquerda, evoca-se a imagem mental provocada pela ideia de segurar o cabelo
e; com a mão direita, adota-se a configuração de mão que nos remete a uma tesoura, à qual se
associa o movimento de abrir e fechar. A fig. 2 demonstra que para transmitir a imagem do todo
constante na fig. 1 o colaborador mostra, como se fosse uma cena, o que foi visto na imagem.
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Assim as línguas de sinais assumem uma visão bottom up, isto é, apreendem a visão do todo e a
expressam da mesma forma, sendo esse o viés icônico que impacta diretamente no aspecto da
simultaneidade dos elementos que compõem uma sentença.
Sequencialidade e simultaneidade
Segundo Sandler e Lillo-Martin (2006, p.121) “as línguas faladas apresentam relativamente
pouca simultaneidade em sua estrutura”. De acordo com os autores, o canal oroauditivo não
propicia o uso da simultaneidade, tanto quanto ocorre com as línguas visuais ao usarem o canal
visoespacial. Contudo, se observam nelas muitas sequências: sílabas sequenciadas se transformam
em palavras; sequência de palavras formam uma frase; sequência de frases formam um texto.
(Bloomfield, 1970).
Já a modalidade visoespacial reúne vários componentes que se revezam na língua, não
apenas as mãos, mas também o olhar, a posição do corpo e a expressão facial. Esses diferentes
articuladores podem ser usados simultaneamente no espaço, o que abre a possibilidade de expressar
vários elementos linguísticos ao mesmo tempo. Entre uma infinidade de exemplos, escolhemos a
sentença “a faca está cortando o pão”. Observe:

Os nossos dados demonstraram que a ação de cortar o pão se realiza por meio do
movimento, enquanto a mão direita representa a faca e a mão esquerda representa o pão. O
sinalizante não precisa sequenciar nenhuma das palavras, porque todas acontecem sobrepostas, ou
seja, simultaneamente.
Além disso, em língua portuguesa pode-se usar o verbo no gerúndio –ndo para indicar uma
ação em processo. Em Libras, a ação em processo fica indicada por meio do movimento.
Interessante é notar que o movimento agregado à configuração de mão também pode ser
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interpretado em tempo presente. A depender do contexto, a oração acima poderia ter sido
traduzida como “...corta o pão com a faca”. A tradução no presente ou no gerúndio se justifica em
virtude de haver sinais específicos para denotar o tempo passado e o tempo futuro. Tais sinais que
denotam o tempo costumam ser produzidos no início da sentença. Sendo assim, como não houve
a realização desses sinais que indicam o tempo, optamos pela tradução no gerúndio.
Estando o tempo agregado ao uso simultâneo dos sinais no espaço, observamos o que se
chama quadridimensionalidade, outro aspecto que merece destaque nos estudos de línguas visuais.
Unidimensionalidade e quadridimensionalidade
As línguas de sinais são também chamadas visoespaciais, porque fazem uso do espaço de
sinalização que se localiza ao redor do sinalizante. Para abrigar parâmetros como Ponto de
Articulação, Orientação e Movimento, as línguas de sinais se desenvolvem em um espaço
tridimensional, como ilustrado abaixo:

Na figura 4 vemos que o espaço de sinalização se desenha tridimensionalmente dentro de
uma área imaginária onde os enunciados se realizam. As três dimensões do espaço são (A) altura,
(B) largura e (C) profundidade. A altura (A) se vê ao longo do corpo do sinalizante, sendo o ponto
de referência que limita o espaço verticalmente entre o topo da cabeça e algum ponto um pouco
abaixo da cintura. A largura (B) se desenha em um ponto médio entre o afastamento dos braços; e
a profundidade (C) é percebida entre o sinal e a distância do corpo do sinalizador. Este é um espaço
determinado fisiologicamente para que a emissão e a recepção da mensagem sejam confortáveis ao
olhar, pois atende tanto às limitações fisiológicas quanto à percepção visual que acompanha os
movimentos do corpo. Entretanto, para atender o contexto, o espaço visualmente confortável pode
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ser ultrapassado. Por exemplo, é possível levantar os braços acima da cabeça a fim de enunciar um
grande animal em pé.
Campello (2008) explica que extrapolar o espaço de sinalização se deve ao fato de, dentro
do espaço tridimensional, a configuração de mão e o movimento poderem assumir significado
imagético. Assim, levantar os braços pode gerar a imagem do tamanho do animal. Da mesma
forma, o termo “bola” evoca na mente a imagem de algo esférico. O sinal “bola” é realizado por
duas mãos com as palmas de frente uma para a outra, dedos separados e ligeiramente curvados.
Com as mãos postas no formato da bola pode-se transmitir a ideia de uma bola pequena. Se
afastarmos as mãos, a bola ficará grande. Podemos até mesmo, imageticamente, enunciar que a
bola quica ou gira. A Orientação também se integra no espaço tridimensional sendo realizada à
esquerda, à direita, para baixo..., para cima, como ocorre quando se quer mostrar um avião que está
decolando.
As línguas orais também fazem uso do espaço para localizar objetos, descrever um trajeto,
ou uma ação. Para isso geralmente podem recrutar objetos próximos das mãos, apontar ou fazer
gestos que acompanham a fala. Por exemplo, podem dizer “abaixa o som”, enfatizando com um
gesto indicativo, empurrando a mão para baixo. Entendemos esse gesto como um elemento não
verbal que acompanha a comunicação humana fora do sistema linguístico.
Liddell (2003) comenta que “o uso de gesto e língua associados a um espaço torna eficiente
a comunicação, porque facilita o esforço linguístico despendido para expressar as localizações ou
as relações espaciais entre os objetos”. (LIDDELL, 2003, p. 150). Para ilustrar o que diz o autor,
imaginemos um lápis em cima de uma mesa. Diante da pergunta – onde está o lápis? – é possível
responder que está em cima da mesa, em língua oral, apontando para ela. Contudo, o ato de apontar
é opcional. Nesse sentido Quinto-Pozos (2007) afirma que em línguas de sinais o espaço é mais do
que um recurso, pois nele se constrói o conteúdo da mensagem que se deseja expressar, bem como
a organização do discurso. Assim, estando o lápis em cima da mesa, as línguas de sinais responderão
à pergunta com um gesto apontando para o local.
Além das três dimensões apresentadas na figura 4, se soma a dimensão tempo, resultando
na quadridimensionalidade, conforme afirma Sacks (2002)
“A fala tem só uma dimensão [...] mas só as línguas de sinais têm quatro
dimensões – as três espaciais acessíveis ao corpo do sinalizante mais a dimensão
do tempo. E a língua gestual explora de modo completo as possibilidades
sintáticas no seu canal de expressão as quatro dimensões” (Sacks, 2002, p. 105).

Percebamos nesse sentido que de fato as línguas orais não abarcam em seus enunciados
a tridimensionalidade: largura, comprimento e profundidade, associados simultaneamente ao
tempo durante o enunciado. Para expressar por exemplo quão profundas sejam as raízes de uma
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árvore, a língua oral necessitará que palavras intensificadoras sejam acrescentas, tais como “muito
profundas”, “bem profundas”, ao passo que as línguas visoespaciais podem nos fazer “ver” quão
profundas são as raízes sem acréscimo de palavras intensificadoras. No que diz respeito ao tempo,
as línguas orais poderão marcar o tempo presente usando um verbo. No caso das línguas de sinais
isso não será necessário, pois a dinâmica na realização dos sinais é capaz de demonstrá-lo.
Sobre o tema assevera Cuxac (2001) que a quadridimensionalidade somada à forma de
representação das línguas de sinais, isto é, à capacidade que elas têm de expressar vários elementos
ao mesmo tempo, garantem uma boa economia linguística nas suas estruturas, pois permite que
o léxico e as sentenças sejam ditos e mostrados, conforme discorreremos a seguir.
Dizem e mostram
Cuxac (2001) pondera que as línguas de sinais dizem e mostram ao mesmo tempo. No caso
da figura 2 a língua “diz” tratar-se de uma tesoura, quando adota a configuração retratada na mão
direita, e “mostra” na medida em que associa o movimento pertinente, “imitando” as mãos da
personagem próximas ao cabelo. Esse aspecto icônico é marcante nas línguas de sinais. O autor
defende que uma configuração de mão pode fazer lembrar a forma de um objeto, de um animal,
de uma pessoa, ou mesmo a figuração do deslocamento de um personagem ou objeto, sendo
possível até “tornar-se” esses entes como um ator representando um papel.
Embora as línguas orais também possam mostrar com as mãos, por exemplo, a forma de
uma bola, isso não se faz linguisticamente necessário, ao passo que, em línguas de sinais, descrever
a sua forma é obrigatório, pois é a configuração de mão deste sinal que garante a expressão lexical
do objeto, como corroborado em nossos dados.
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A ilustração acima nos remete a uma figura esférica, a saber uma bola, sendo considerada
uma forma icônica. Por causa desse e de tantos outros sinais icônicos, as línguas visoespaciais foram
muitas vezes tachadas de mímica ou pantomina, o que constituiu um grande equívoco, porque as
pesquisas em línguas de sinais demonstram que os enunciados se realizam dentro de uma estrutura
complexa que não frustra nenhuma análise linguística. Acrescentamos que ter iconicidade não
significa que léxico e sentenças sejam sempre icônicos. Esse é a apenas UM fator observável entre
tantos outros.
Destarte, cada modalidade de língua tem suas próprias características. Línguas orais ou
visuais cumprem o seu papel comunicativo, qual seja integrar pessoas a pessoas e ao mundo que as
cerca. Para comprovar que línguas de sinais são línguas verdadeiras tanto quanto as orais, as
pesquisas usaram como estratégia a comparação entre elas. Agora é preciso aprofundar o
conhecimento em cada uma, de forma independente. Línguas orais podem ser analisadas entre si
em virtude do que se sabe sobre elas e, com este artigo, esperamos contribuir para que línguas de
sinais também sejam investigadas entre si pela mesma razão.
Considerações finais
Entendemos que houve, sim, a necessidade estratégica de aproximar as línguas de sinais e
as línguas orais para solidificar as primeiras como línguas verdadeiras, e não uma mímica ou uma
pantomina. Contudo, essa necessidade foi ultrapassada. Os estudos de Stokoe (1960), Felipe (1997)
Quadros (2004), Araujo (2013) Brentari (1995), Liddel (2003), Blommfield (1978) e tantos outros
já comprovaram que são línguas naturais.
Estamos falando de línguas que expressam e apreendem seus enunciados por meio do canal
visual. Isto posto, cabe a pergunta: por que os autores que propõe uma gramática do visual, como
Bense (1971) e Groupe μ (1993) ainda são tão pouco explorados? Atentemo-nos para o fato de
que as línguas de sinais percebem e são percebidas por meio da visão, ao passo que as línguas orais
percebem e são percebidas por meio da audição. Embora pareça uma conclusão lógica, como
muitos estudos acerca das línguas de sinais foram realizados à luz das línguas orais, ainda se
percebem imprecisões, sendo uma delas a terminologia adotada para os “fonemas”, por exemplo.
Quando se defende que em línguas de sinais há “fonemas”, é preciso sempre explicar que,
na falta de um termo melhor, estamos nos referindo às unidades mínimas da língua. Sugerimos
então a possibilidade de mudar o termo “fonema” para “formema”, por se adaptar melhor à
modalidade visual, pois chegamos à conclusão de que as línguas de sinais se estruturam por meio
formas: forma da mão, forma do movimento, forma da expressão não manual, consoante estudos
de Bense (1971), de Groupe μ (1993). Esses pesquisadores defendem que os elementos de uma
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estrutura visual se unem ao signo, assim como o sujeito ao predicado. Desta forma, acreditamos
que estudos como os desses autores seriam de grande valia para avançarmos no conhecimento das
línguas visoespaciais. Isso nos daria a oportunidade de concentrar as atenções nos elementos
distintivos das duas modalidades de língua, descobrindo suas próprias especificidades.
Por exemplo, a compreensão da mensagem em línguas orais se dá paulatinamente à medida
que os sons vão sendo pronunciados, configurando um modelo top-down. Já nas línguas de sinais,
as mensagens são compreendidas a partir de uma visão de todo, caracterizando um modelo bottomup. Em outras palavras, a modalidade oral constrói suas mensagens sequencialmente ao passo que
as línguas de sinais as constroem simultaneamente.
Além disso, as línguas visuais são quadridimensionais, ou seja, elas utilizam o espaço e o
tempo para demonstrar visualmente os seus termos, o que não ocorre em línguas orais.
Observemos que essas últimas podem fazer várias demonstrações com as mãos, para denotar
tamanho, forma, espessura, mas sempre serão interpretadas como escolhas extralinguísticas.
Contudo, em línguas visuais essas demonstrações são linguisticamente necessárias.
Outra reflexão que devemos fazer gira em torno do conceito de arbitrariedade e iconicidade
proposto por Saussure (2006). Já não se sustenta a ideia de que o valor linguístico estaria abrigado
somente na arbitrariedade do signo, como compreendido por muitos. Deveríamos repensar a
interpretação dada às relações de iconicidade e arbitrariedade quando aplicadas às línguas, quer
orais, quer de sinais. Da mesma forma, não se pode afirmar que somente uma imagem acústica
seria capaz de evocar o significado. Não pode o sinal visual também fazê-lo?
Concluímos que as línguas de sinais já não precisam mais ser “encaixadas” nos mesmos
parâmetros linguísticos encontrados nas línguas orais, por isso os pesquisadores que se debruçam
sobre os estudos das línguas de sinais devem oferecer um olhar mais voltado às suas
particularidades. Sendo assim, existe ainda um campo muito vasto para ser explorado a fim de
compreendermos o sistema visual de signos, o que só será possível abrindo-se o leque de teorias e
autores que nos ajudem a observar a língua visoespacial como ela é, sem que seja necessário
compará-las com as línguas orais, resguardada a sua importância para aqueles que ouvem.
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O ENTRELAÇAMENTO DAS SEQUÊNCIAS
TEXTUAIS NO GÊNERO DISCURSIVO TIRINHAS
THE INTERLACING OF TEXTUAL SEQUENCES IN COMIC STRIP GENRE

Francisca Jacqueline Penha Santos1
Resumo: O nosso trabalho tem como escopo principal verificar as formas de entrelaçamento entre
as sequências textuais num texto verbo-imagético, demonstrando a subversão dessas sequências
numa dada situação de interação. Para tal intento, apoiamo-nos nos pressupostos teóricos de Adam
(2011, 2019) atinentes às Sequências Textuais; quanto à configuração das Tirinhas recorremos a
Ramos (2013, 2017) e em relação ao Gênero Discursivo nossa referência vem de Bakhtin
(2011[1979]; 2012[1929]). Em seguida abordamos as categorias de análise da Gramática do Design
Visual (GDV), formuladas por Gunther Kress e Theo van Leeuwen (2006; 2010), para contemplar
as análises tanto do conteúdo verbal quanto do imagético que compõem o texto. Diante do
exposto, percebemos, então, a necessidade de analisarmos os elementos prototípicos das
sequências textuais em textos multimodais, uma vez que esse último é uma realidade em nossa
sociedade atual. Observamos que na análise da tirinha da Mafalda, a sequência dominante
compartilhada no repertório cultural dos interlocutores é a sequência narrativa, contudo
identificamos que a sequência prototípica de base no texto é a argumentativa, sendo que a
narratividade é um dos elementos estruturadores da argumentação.
Palavras-chave: Sequências textuais. Tirinhas. Argumentação. Gênero discursivo. Textos
multissemióticos.
Abstract: It aims to verify the forms of interlacing between textual sequences in a verb-imagetic
text, demonstrating the subversion of these sequences in a given interaction situation. Therefore,
it was supported by some theoretical assumptions, such as Adam (2011, 2019) based on Textual
Sequences; we used Ramos (2013, 2017) which was regarding the configuration of comic strips,
besides Bakhtin (2011 [1979]; 2012 [1929]) and the relation into Discursive Genre. Then we
approach the categories of analysis of the Grammar of Visual Design (GDV), formulated by
Gunther Kress and Theo van Leeuwen (2006; 2010), to contemplate the analysis of both the verbal
and the imagetic content that make up the text. Confront by these, it was figured the need to
analyze the prototypical elements of textual sequences in multimodal texts, then it is a reality in the
current society. To summary, it was observed in the analysis of Mafalda comic strip, the dominant
sequence shared in the cultural repertoire of the interlocutors is the narrative sequence, however it
was identified the basic prototypical sequence in the text is the argumentative, being that narrativity
is one of the structuring elements of the argument.
Keywords: Textual sequences. Comic strips. Argumentation. Discursive genre. Multisemiotic
texts.
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Primeiras palavras
Facilmente nos deparamos com questões em vestibular, ENEM, concursos, livros
didáticos, entre outros, que trazem em seu bojo itens que fazem análises linguísticas, textuais,
discursivas a partir de um texto multimodal, tal como uma tirinha. Esses textos são formados pela
integração das mais diversas semioses (imagem, cor, gestos, movimentos, som etc.). Com o advento
de novas tecnologias, imagens e palavras estão cada vez mais integradas, conduzindo-nos a uma
sociedade mais imagética e mais virtualizada. Nisso, estão incluídas as várias formas de
manifestação dos textos, tanto os verbais (escritos e orais), quanto os digitais e multissemióticos.
Num primeiro momento, apresentamos os pressupostos teóricos que norteiam esse artigo,
buscando definir “Tirinhas” através do trabalho desenvolvido por Paulo Ramos (2013, 2017) e
configurá-las como um gênero discursivo, apoiando-nos nas ideias de Bakhtin (2011[1979];
2012[1929]). Em seguida abordamos as categorias de análise da Gramática do Design Visual
(GDV), formuladas por Gunther Kress e Theo van Leeuwen (2006; 2010), de forma a contemplar
as análises tanto do conteúdo verbal quanto do imagético que compõem o texto. Por fim,
apresentamos os postulados da teoria das tipologias de esquemas sequenciais prototípicas
desenvolvida por Jean-Michel Adam (2011, 2019). Embasados nessas teorias partimos para a
análise sequencial do texto, uma tirinha da Mafalda, que foi retirada da internet.
Neste trabalho nos propomos a verificar os entrelaçamentos que se constroem entre as
sequências textuais num texto verbo-imagético, demonstrando a subversão que pode ocorrer
nessas sequências numa dada situação de interação. Para tanto, utilizando uma tirinha da Mafalda,
analisamos os elementos prototípicos que compõem cada sequência, partido da proposta de Adam
(2011, 2019) que classifica 5 (cinco) tipos de formas de textualização: narração, descrição,
argumentação, explicação e dialogal.
Além de identificarmos o aparecimento de diferentes tipos de formas de textualização na
organização do texto, também observamos a influência do material imagético, corroborando para
a convocação ou confirmação de determinadas sequências, além de estar inter-relacionado com a
finalidade discursiva a que se propõe determinado evento comunicativo. Esse encadeamento de
sequências textuais na composição do texto permite a ocorrência de funções subversivas das
sequências textuais, ou seja, a função de certas sequências será a de consolidar uma outra sequência
que terá uma função dominante na coerência textual. Observamos que no gênero tirinha analisado,
mesmo convocando uma sequência textual narrativa como dominante e apresentando outras
formas de sequências, a forma textual argumentativa prevalece para cumprir o propósito discursivo
do texto – criticar, de forma humorada, a política brasileira.
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Gênero “tirinhas” numa perspectiva bakhtiniana
Ramos (2013) evidencia os vários termos utilizados para nomear o gênero discursivo
“Tiras/Tirinhas” no Brasil. Em sua pesquisa registrou, por maior número de ocorrências de uso,
as seguintes expressões sinonímias: tira, tirinha, tira cômica, tira de jornal, tira de quadrinhos, tira
em quadrinhos, tira diária, tirinha em quadrinhos, tirinha de jornal, tira de humor, tira humorística,
tira jornalística. Ainda em seu artigo, o autor afirma que as formas plurais (tiras/tirinhas) são os
usos mais recorrentes no país e, ao lado desses termos, geralmente acompanha um complemento
que reforça algum aspecto do gênero discursivo em questão, seja o local de circulação (jornal,
quadrinhos), seja a finalidade da esfera comunicativa (cômica, humorística). Partilhamos a ideia de
que esse complemento, muitas vezes serve de orientação na construção de sentidos pelo
interlocutor.
Ressaltamos, assim, que a escolha do termo “tirinhas” neste trabalho se deve ao fato de que
essa foi a expressão que mais se popularizou no território brasileiro nos últimos anos, como
verificado por Ramos (2017). Além disso, o outro motivo que nos levou a adotar tal terminologia
está relacionado à sua dimensão composicional, pois remete a uma história construída num espaço
de pequenas proporções.
Com o intuito de colaborar com o trabalho de Ramos (2013), além dessas terminologias,
pesquisamos no Google os termos “tirinhas online”, encontrando 3.510 ocorrências e “tiras online”
com 3.180 resultados, evidenciando, dessa forma, que esse gênero ampliou as formas de produção
e circulação para o ambiente virtual, não sendo apenas encontrado nos jornais impressos ou em
revistas de histórias em quadrinhos (HQ’s). Nesse sentido, encontramos vários sites e programas
na internet em que podemos produzir as próprias tirinhas no ambiente digital, de forma gratuita,
tais como: pixton, canva, Wikihow etc. Além da produção, o gênero “Tirinhas” pode ser encontrado
em diversas redes sociais (facebook, instagram etc.), bem como em sites de jornais, revistas etc.
Diante do exposto, faremos alguns esclarecimentos do porquê de reconhecermos as
“Tirinhas” como um gênero discursivo, a partir das análises de seus elementos constitutivos e
características sociocomunicativas. A princípio, discorreremos sobre a definição de gênero do
discurso numa perspectiva bakhtiniana ao tempo que faremos a inter-relação das ideias genéricas
com os atributos das tirinhas.
Iniciaremos nosso diálogo com Bakhtin a partir de um trecho do seu livro Estética da Criação
Verbal, reproduzido, especificamente, no capítulo intitulado “Os Gêneros do Discurso”. A partir
daí, discutiremos as ideias veiculadas na citação para que possamos entender como se constrói, no
pensamento bakhtiniano, o conceito de gêneros. Assim, prenuncia Bakhtin:
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O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e
únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana.
Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada
referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem,
ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua
mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Todos esses três
elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional – estão indissoluvelmente
ligados no todo enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um
determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular
é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente
estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN,
2011, p. 261-262, grifos nossos).

Quando se trata da questão dos gêneros discursivos, Bakhtin se preocupa em examinar a
maneira como ele se constitui e não exatamente em descrever suas características formais. Em
primeiro lugar, vamos entender, por partes, as falas do pensador russo, explanando, inicialmente,
acerca de “enunciados (orais e escritos) concretos e únicos”. Como podemos entender tal afirmação?
Em outras palavras, a produção do material discursivo deve estar orientada para alguém,
executando ações na interação comunicativa e sendo determinada pelo contexto histórico e
sociocultural. Nesse sentido, um texto é considerado irrepetível, único, pois mesmo a materialidade
linguística permanecendo inalterável, as condições enunciativas se modificam no tempo e no
espaço em que ele aparece. As situações são únicas, irrepetíveis porque os personagens da interação
podem mudar, como também, o tempo, o lugar (referindo-se não tão somente ao espaço físico,
mas também o lugar do discurso), o propósito discursivo, a forma e o conteúdo.
Nesses postulados é que se baseia a perspectiva bakhtiniana, uma vez que observamos os
gêneros do discurso nas práticas sociais, nas atividades humanas organizadas, ou seja, como os
textos são criados e recriados nas interações reais dos indivíduos (enunciados concretos). Estes
estão interligados pelo modo como interpretam o mundo a sua volta e pelos propósitos
socioculturais da comunidade em que estão inseridos.
Dessa forma, defendemos que quando Bakhtin fala de enunciado esse faz referência a texto,
ou seja, ambos são termos sinonímicos. Isso baseado numa noção de texto, defendida por
Cavalcante et al. (2019), em que este não se encontra limitado a apenas a materialidade de um
discurso, mas que para além disso, é constituído por todos os elementos que fazem parte do
processo de construção de sentido considerando as relações existentes entre locutor2,
sentido/referência e interlocutor, num dado contexto sociocultural.

Para Bakhtin (2012), numa interação comunicativa, o locutor é aquele que produz o enunciado, um sujeito social que
utiliza as formas linguísticas num dado contexto, adequadas às condições de uma situação concreta dada, levando em
consideração o outro a quem é dirigido o seu enunciado/texto. Esse outro chamamos de interlocutor – aquele que
recebe a mensagem e que também desempenha papéis sociais.
2
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Buscamos ampliar as formas de enunciados que o círculo bakhtiniano prioriza nas interrelações sociais - linguagem verbal (oral e escrita), inserindo nesse conjunto de enunciados os textos
multimodais. Tomamos como exemplo as tirinhas, que em sua estrutura composicional são
predominantemente formados por elementos verbo-imagéticos.
Fig. 1 - Tirinha da Mafalda

Fonte: https://www.mibuenosairesquerido.com/pt/personalidades-argentinas/quino-mafalda/. Acesso em
18 de jan. de 2021.

Observamos na Fig. 1 que necessitamos ler, além do material verbal, as imagens organizadas
em sequência, para que possamos construir os sentidos possíveis no texto. No entanto, se o texto
fosse reduzido apenas às frases, certamente perderia muito dos sentidos a que o texto se propunha.
Dessa forma, constatamos que os textos pertencem a um gênero, ou seja, eles
necessariamente são construídos tomando por base um modelo preexistente, relativamente estável.
Nesse quadro, retomamos a definição proposta por Bakhtin (2011, p. 262) para os gêneros do
discurso que os considera como “tipos relativamente estáveis de enunciados”. O termo “relativamente”
significa dizer que os gêneros não são modelos de textos estanques, engessados. Mas que existe
uma certa estabilidade, uma recorrência dos elementos que os compõem (conteúdo temático, estilo
e estrutura composicional) que faz com que os membros de uma comunidade discursiva possam
identificá-los e utilizá-los adequadamente nas interações verbais.
Outro fator a considerar é que esse enunciado é proferido por alguém que está inserido em
um dos campos da atividade humana, e, por isso, reflete as condições específicas e as finalidades
inerentes a cada campo. Assim, enuncia Bakhtin:
Cada campo de criatividade ideológica tem seu próprio modo de orientação para a
realidade e refrata a realidade a sua própria maneira. Cada campo dispõe de sua própria
função no conjunto da vida social. É seu caráter semiótico que coloca todos os
fenômenos ideológicos sob a mesma definição geral. (BAKHTIN, 2012, P. 33)
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Partindo do que foi dito, Bakhtin (2011, p. 261) afirma que “esses enunciados refletem as condições
específicas e as finalidades de cada referido campo[...]”. Reiteramos, aqui, a noção de gênero sendo
construído sócio-historicamente dentro de uma situação de interação em determinada esfera da
atividade humana e que são reconhecidos pelos falantes da comunidade. Dessa forma,
identificamos o locutor inserido num grupo social marcado discursivamente pelas ideologias, juízos
de valor, práticas sociais etc. Baseando-se em Bakhtin, Rodrigues (2005, p.167) afirma que “todo
gênero tem um conteúdo temático determinado: seu objeto discursivo e finalidade discursiva, sua
orientação de sentido específica para com ele e os outros participantes da interação”.
Em uma situação de comunicação, os signos linguísticos têm um papel indispensável na
interação, mas outros elementos, também importantes, fazem parte desse processo interacional,
como os interagentes atuando em diversos papéis sociais, o ambiente em que é produzido e
recebido os gêneros discursivos e as funções do discurso que são socialmente compartilhados pelos
membros de uma comunidade discursiva, ou seja, todos esses elementos fazem parte da
composição de um texto. Resumimos no quadro a seguir as características do gênero Tirinhas:
Quadro 1 – Características do Gênero Discursivo Tirinhas
Estrutura Composicional
•É composta de 2 a 3
quadrinhos.
•Há presença do título e
autor.
•Formato horizontal

Estilo

•Uso da linguagem verbal e
visual.
•Narrativa sequencial em
quadros numa ordem de
tempo.
•Personagens e elencos
fixos.
•Uso da oralidade.

Conteúdo Temático
•Temática mais ligada ao
humor.

Fonte: Autoria própria

Conforme Santos (2014), em uma situação de comunicação, os signos verbo-imagéticos
têm um papel indispensável na interação, mas outros elementos, também importantes, fazem parte
desse processo interacional, como os interagentes atuando em diversos papéis sociais, o ambiente
em que são produzidos e recebidos os gêneros discursivos e as funções do discurso que são
socialmente compartilhados pelos membros de uma comunidade discursiva, enfim, todos esses
elementos fazem parte da composição de um texto.
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A multimodalidade textual
A relação do homem com a imagem advém desde a pré-história com as pinturas rupestres,
em que ele utilizava as paredes das cavernas como suporte de desenhos para retratar,
principalmente, a caça de animais (SANTOS, 2014). Com o advento de novas tecnologias, imagens
e palavras estão cada vez mais integradas e mais complexificadas, conduzindo-nos a uma sociedade
mais cibernética, marcada pelo avanço informático-tecnológico. Em consequência disso, conceitos
acerca de texto, interação, escrita, leitura, entre outros, bem como as práticas pedagógicas de tais
teorias, necessitam de atualizações (upgrade). Num texto em que aparecem aspectos verbais e
pictóricos simultaneamente, percebemos que esses signos se complementam, de forma que a
ausência de um afeta a unidade global do texto. Para Santos (2014), a relação existente entre a
linguagem verbal e a não verbal não é de superioridade, ou seja, uma ser mais importante do que a
outra; mas de interdependência, uma precisa da outra para a construção de sentidos do texto para
compor uma unidade semântica.
Dessa forma, assumimos como princípio norteador nesse artigo a ideia de que todo texto
é construído por diferentes semioses, ou seja, os textos são multimodais, mesmo aqueles na
modalidade escrita (com o uso de negritos, MAIÚSCULAS, itálicos, cores etc.) ou na modalidade
oral (com o uso de gestos, entonações etc.). Nessa perspectiva, concordamos com Cavalcante e
Custódio Filho quando defendem que:
O pesquisador deve assumir toda a complexidade do objeto texto e propor
análises que deem conta dessa multiplicidade, considerando-se que, ainda que se
configurem como não verbais, as diferentes manifestações semióticas ou os
diferentes processos envolvidos em situações de interação sem o verbal passam
por um tratamento linguístico quando da interpretação; essa seria a decisão mais
coerente com o panorama atualmente delineado nos estudos sobre o texto
(CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO, 2010, p. 65).

Diante do exposto, convocamos a disciplina da Semiótica Social, que traz como uma das
referências os pesquisadores Gunther Kress e Theo van Leeuwen (2006; 2010), tomando por base
a GDV (The Grammar of Visual Design), para nos auxiliarem nas análises desse nosso objeto
multimodal, integrando o verbal e o imagético numa totalidade. A Teoria da Multimodalidade,
idealizada por Kress e Van Leeuwen, está ancorada na escola da Semiótica Social, fundamentada
nos pressupostos de Michael Halliday, que tem como foco as funções sociais da linguagem, porque
se baseia na ideia de que o processo de significação surge a partir das interações sociais. Nessa
abordagem, o texto multimodal se configura como sendo:
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Os modos como são usados a escrita, imagem, número, cores (e expressão facial).
A Semiótica Social é capaz de dizer algo sobre a função de cada uma das formas
desses textos multimodais; sobre a relação dessas formas entre si; e sobre as
principais entidades neste texto (KRESS, 2010, p. 59, tradução nossa3).

Van Leeuwen (2005) complementa dizendo que os recursos semióticos não se restringem
à fala, à escrita ou à criação de imagens, mas tudo o que fazemos, pode ser feito de maneiras
diferentes, o que permite, em princípio, a articulação de diferentes significados sociais e culturais.
Assim, somente a integração desses recursos multissemióticos pode promover a percepção da
unidade de sentido do texto, ou seja, de sua coerência. No campo da multimodalidade, o interesse
central é explorar as formas de significação modernas, incluindo os modos semióticos que
orquestram o processo de representação e comunicação. Kress define modos semióticos como:
Modos são recursos semióticos socialmente enquadrados e culturalmente dados
para produzir significado. Imagem, escrita, layout, música, gestos, fala, imagem
em movimento, trilha sonora e objetos em 3D são exemplos de modos usados
na representação e na comunicação (KRESS, 2010, p. 79, tradução nossa).4

Nessa abordagem teórica se prioriza o processo de produção de significados, e não o
significado com o fim em si mesmo, pois o que mais interessa é saber como, por que, de que forma
o significado foi processado num dado momento do evento comunicativo, contribuindo para a
percepção da articulação dos diferentes elementos semióticos e para a produção dos possíveis
efeitos de sentido no texto.
A forma como os elementos verbo-imagéticos se organiza no texto nos dá pistas das
estratégias argumentativas utilizadas pelo locutor com o intuito de chamar a atenção do interlocutor
para determinadas ideias que podem ser mais diretamente fortalecidas por certas imagens. É
importante considerar as relações dos diferentes elementos semióticos que se interligam entre si e
como eles se conectam com diferentes públicos, contextos, argumentos e gêneros.
Partindo dos pressupostos da Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) de Halliday, Kress e
van Leeuwen formularam a Gramática do Design Visual (GDV), entendendo que as escolhas e
articulações das composições visuais também produzem significados ideacionais, interpessoais e

“The modes in use are writing, image, number, colours (and facial expression). Social Semiotics is able to say something about the function
of each of the modes in this multimodal texts; about the relation of these modes to each other; and about the main entities in this text”
(KRESS, 2010, p. 59).
4 “Modes is a socially shaped and culturally given semiotic resource for making meaning. Image, writing, layout, music, gesture, speech,
moving image, soundtrack and 3D objects are examples of modes used in representation and communication” (KRESS, 2010, p. 79).
3
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textuais. Desse modo, as escolhas de composição de uma imagem também são escolhas de
significados que correspondem respectivamente às metafunções representacional, interacional e
composicional. É importante salientar que essas metafunções não se apresentam isoladamente, mas
há uma interdependência entre elas para a construção de sentidos de um texto. Havia, porém, uma
necessidade de também analisar de forma sistemática o material não verbal nos textos, por isso que
a GDV relacionou as categorias da GSF adequando-as à imagem.
Na Gramática do Design Visual (GDV) são postuladas 4 (quatro) metafunções
norteadoras para uma análise textual, são elas: a metafunção representacional, a metafunção
interacional e a metafunção composicional. No quadro a seguir veremos que cada metafunção é
organizada por um conjunto de categorias que auxiliam na identificação dos possíveis sentidos de
um texto a partir da inter-relação entre o plano verbal e o plano visual.
Quadro 2 – As metafunções da GDV

Fonte: Leal (2011) adaptado pela autora

Não pretendemos discutir cada uma das categorias da Gramática do Design Visual neste
trabalho, mas faremos uma breve análise de um texto multimodal utilizando os recursos da GDV
para que possamos compreender de forma mais clarificada a proposta de Kress e van Leeuwen
(2006).
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O texto que iremos analisar foi retirado da internet através de uma pesquisa pelo Google
Imagem.
Fig. 2 – Meme do Félix

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/805581452070871865/. Acesso em: 20 de jan. de 2021.

Inicialmente abordaremos a metafunção representacional, que indica os modos semióticos
realizados a partir das estruturas visuais e das diversas relações entre os participantes representados
na cena comunicativa, que podem ser pessoas, objetos, lugares, formas geométricas e/ou abstratas,
sem considerar os participantes interativos (os interlocutores do texto) (ARAÚJO; ARRUDA;
REGIS, 2017). Na fig. 2 o que está sendo representado imageticamente na cena comunicativa é a
figura de uma personagem - Félix dramatizado pelo ator Mateus Solano - que foi vilão na telenovela
“Amor à Vida”, exibida em 2013 pela Globo. Félix foi o grande destaque da novela, representando
uma pessoa homossexual, ferina, irônica, divertida, muito má e que usava vários bordões.
Chamamos a atenção para o que está sendo representado na imagem da fig. 2: o personagem que foi
dramatizado na novela conhecido como Félix, e não o próprio ator Mateus Solano, e sua fala:
“Invadir a Rocinha é pros fracos quero ver é invadir Brasília e prender os maiores chefes dos
bandidos”.
Há duas formas da função representacional: as narrativas e as conceituais. As narrativas
apontam para um movimento dentro do ato semiótico, ações, eventos, processos de mudança.
Visualiza-se um participante dirigindo uma ação àquele que a recebe (meta), enquanto que as
representações conceituais “não caracterizam os participantes com relação à ação que realizam,
mas em termos da sua classe, estrutura ou significação” (LEAL, 2011, p. 186). Nesse caso,
atribuímos a essa imagem um caráter conceitual num processo simbólico atributivo, pois procuram
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destacar dentro da imagem o portador dos atributos (Félix). Esse realce é evidenciado por meio do
posicionamento do portador na imagem (ex.: tamanho exagerado, foco), também por gestos, por
um olhar diferente, ou ainda por valores simbólicos que são culturalmente associados. Atrelada à
figura do personagem estão os atributos evidenciados na novela: alguém arrogante, sarcástico,
direto.
Na metafunção interacional, para Kress & van Leeuwen (2006), o visual não só revela
representações de relações entre pessoas, lugares e coisas descritos na imagem, como também
indica uma visão de mundo dos produtores. Diferentemente da função representacional, aqui as
relações acontecem entre o produtor da imagem e seu interlocutor, sendo o ato semiótico reflexo
de seus valores. No aspecto da interação, uma das categorias a ser abordada é a forma de contato
(interpelação/exposição). Em nosso exemplo, consideramos como um contato interpelado, uma vez
que o participante representado na cena simbólica lança um olhar direto para o seu interlocutor,
estabelecendo uma ligação imaginária que convida o leitor a participar do ato semiótico, o que pode
indicar uma afinidade, uma sedução ou mesmo uma simples interpelação.
Uma outra categoria de análise, dentro desse processo interacional, é a distância social que
indica graus de intimidade entre os interlocutores. Essa dimensão se configura através de três tipos
de planos: plano fechado (close-up), plano médio (plano americano) e plano geral. Podemos definir
que o plano escolhido para representação do objeto foi o plano fechado, o mais próximo possível,
pois apresenta apenas o rosto, ou até a altura dos ombros. O close-up sugere um maior grau de
intimidade e um envolvimento afetivo e pessoal num nível mais alto entre o autor e o leitor.
Dentro do plano interacional, ainda temos a atitude, que é formada por diferentes
perspectivas de ângulos em que os participantes representados são vistos. “A atitude revela na
imagem ‘pontos de vista’ perceptíveis pelo tipo de ângulo” (LEAL, 2011, p. 194). A atitude pode
ser objetiva (orientada para uma ação ou transmissão de um conhecimento) ou subjetiva (revela
pontos de vista, ideologias). Nessa última, temos três tipos de ângulos de visão: frontal, oblíquo e
vertical. Na fig. 2, o produtor do texto escolheu o ângulo frontal, que coincide com a mesma linha
de ângulo de visão do fotógrafo, demonstrando que a figura quer transmitir uma imagem de
compartilhamento, pertencimento, concordância das ideias entre os sujeitos interactantes.
Passamos agora para a última metafunção – a função composicional. Ao analisar o aspecto
composicional da imagem, “procura-se verificar a disposição dos diferentes elementos no texto,
uma vez que esta organização representa em si mesma um significado” (LEAL, 2011, p. 197). Nessa
dimensão, a análise é feita com a integração dos aspectos verbais e não-verbais. Quanto à
composição, analisam-se 3 (três) categorias: os valores informacionais, saliência e emolduramento. O valor
da informação estabelece implicações ideológicas, mostrando o que é relevante na cena da
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comunicação. Esse posicionamento pode ser centrado ou polarizado (esse último, no sentido
horizontal, é o que chamam de dado, para os elementos que se encontram à esquerda; e novo, para
os que estão à direita. No sentido vertical: informações que se encontram em cima – top; e embaixo
- bottom).
No meme do Félix, observamos que o conteúdo informacional, tanto imagético quanto
verbal, encontram-se centralizados, ganhando um lugar de destaque no texto, dando ênfase ao que
está sendo enunciado dentro de toda a estrutura textual. Nesse caso, o enunciado apresentado
“Invadir a Rocinha é pros fracos quero ver é invadir Brasília e prender os maiores chefes dos bandidos”, representa
a fala do participante representado pelo personagem Félix, em que ambos ocupam a parte central
do texto, chamando a atenção para o que está sendo enunciado no texto, reforçando o seu viés
argumentativo e seu engajamento discursivo.
Vários discursos ideológicos estão atravessados não só pelo elemento verbal, mas também
pelo uso dos recursos semióticos que têm uma função altamente argumentativa e crítica. A
personagem Félix representa o estereótipo de pessoas debochadas, críticos mordazes e com humor
negro (uso predominante da cor preta), que no texto faz um discurso de provocação e de denúncia
às autoridades judiciárias. Com base na análise, mesmo que superficial, dos discursos verboimagéticos presentes no meme, percebemos que as três metafunções estão imbricadas e se
entrelaçam para construir sentidos possíveis desse texto e para atingir o propósito desse texto –
criticar de forma humorada.
As estruturas visuais nunca são meramente formais: elas têm uma dimensão semântica
profundamente importante. Segundo Araújo, Arruda e Régis (2017), os memes são eivados de
significados ideológicos, e a relação de poder hegemônico pode ser percebida pelos leitores devido
à materialização dos modos visual e verbal e de outros recursos semióticos. Esses recursos visuais
não servem apenas como ornamento na construção dos gêneros, mas como rico potencial de
sentido que orienta para uma análise multimodal crítica.

As sequências textuais de Jean-Michel Adam
Adam postula uma teoria baseada na concepção de organização da textualidade, a qual
constitui a base para uma tipologia de “esquemas sequenciais prototípicas”. Isso significa dizer que
a Sequência Textual (doravante ST) é vista como uma unidade constituinte do texto, princípio que
permite criar uma tipologia sequencial. Mas como Adam define as Sequências Textuais? São
estruturas pré-formatadas de reagrupamentos tipificados e ordenados em blocos de proposições (ADAM, 2019, p.
22).
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Em outras palavras, refere-se a uma estrutura composicional de natureza linguística, que
tem um caráter formal, mas que ao mesmo tempo é influenciado por fatores enunciativos,
genéricos e pelas práticas discursivas. São esquemas de texto que fazem de cada texto um texto de
natureza específica – narrativo, descritivo, argumentativo, dialogal, explicativo. Adam fala de uma
prototipicidade das sequências textuais que dispõem de uma forma típica e com certa estabilidade
de estruturação do todo. Isso está relacionado a um reconhecimento de formas culturalmente
adquiridas de um segmento de texto de forma que possa ser interpretado como uma sequência
mais ou menos narrativa, ou argumentativa etc. Por exemplo, quando nos deparamos com um
texto do gênero “fábula”, construímos a imagem mental mais ou menos prototípica de texto
relacionada com as propriedades típicas da narração (sucessão de acontecimentos num tempo e
espaço, o nó, desfecho etc.), mas que ao mesmo tempo também conseguimos distingui-lo dos
demais protótipos compartilhados pelos usuários da língua.
Não estamos falando que ao identificarmos um texto como narrativo isso signifique que só
encontraremos proposições narrativas, tomando-o como um texto homogêneo. Adam já postula
raridade a existência de textos monossequenciais. O caso mais comum é a mistura de sequências,
ou seja, o encadeamento de estruturas sequenciais heterogêneas (heterogeneidade sequencial).
Dessa forma, podemos identificar inseridos em uma sequência narrativa, por exemplo, elementos
descritivos, dialogais, argumentativos e explicativos.
Como vimos anteriormente, para Adam, a noção de sequências textuais está atrelada à ideia
de uma estrutura linguístico-formal relativamente estabilizada e formada por um conjunto de
arranjos pré-formatados de proposições, ou seja, referem-se a unidades composicionais de texto.
Diante dessa visão, o nosso foco, nessa parte do trabalho, é descrever esses cinco esquemas
prototípicos das sequências delimitados por Adam, identificando os principais traços característicos
definidores de cada sequência. Relembramos que Adam (2019) limita os protótipos sequenciais em
5 (cinco) agrupamentos de proposições elementares: narrativas, argumentativas, descritivas,
explicativas e dialogais, que abordaremos a seguir.
a) Protótipo da sequência narrativa
Como ressalta Adam (2019), a narrativa é a unidade textual que foi mais trabalhada pela
tradição retórica e pela narratologia moderna, e foi a partir dela que se desenvolveu
progressivamente a noção de superestrutura com seus conjuntos de proposições narrativas. O
linguista francês identificou 6 (seis) elementos constituintes essenciais para a narratividade
(sucessão de acontecimentos, unidade temática, predicados transformados, unidade de um
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processo, causalidade narrativa da colocação em intriga, uma avaliação final), como veremos no
esquema da sequência narrativa a seguir:
Quadro 3 – Esquema da sequência narrativa

Fonte: Adam (2019, p. 136)

O esquema da sequência narrativa (Quadro 3) pode ser assim descrito: num primeiro plano
da sequência temos os limites do processo: Situação Inicial (Orientação - MPn1) que determina o
estado inicial dos personagens e de suas relações, apresentando o mundo que vai ser contado; e
Situação Final (MPn5) que conduz para uma moral, para um novo estado de equilíbrio.
Num segundo plano temos o núcleo do processo, momento em que realmente as ações
acontecem e a história se desenrola: o Nó (Gatilho – MPn2) corresponde ao conjunto de causas
que violam o equilíbrio da situação inicial e que desencadeiam a ação; Re-ação ou Avaliação (MPn3)
é a fase em que os acontecimentos aumentam a tensão, com o estabelecimento da intriga ocorre
uma sucessão de eventos em um todo significante; Desfecho (Resolução – MPn4) é o momento
em que as ações conduzem a uma resolução para o nó antes instaurado.
Os componentes que se situam no início do quadro 3, são elementos que Adam observou
que podem ou não aparecer (explicitamente) na narrativa. A Entrada-Prefácio ou Resumo (MPn0),
quando se apresenta no texto, é a parte encarregada de anunciar a história, preparando o
ouvinte/leitor para receber a narrativa. E a Coda ou Avaliação Final (Moral -MPnΩ) destinam-se
a assinalar o final da narrativa ou a manter a atenção do interlocutor.
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Para Adam, uma narrativa adquire níveis de narrativização mais complexas quanto mais
elementos da narratividade o texto for constituído. No esquema proposto no Quadro 3, Adam
põe em evidência duas relações simétricas entre quatro macroproposições: Situação Inicial (MPn1)
e Situação Final (MPn5); e entre o Nó (MPn2) e Desfecho (MPn4). Adam explica que essa estrutura
decorre dessa simetria e de uma dinâmica entre os componentes – a situação inicial é organizada
em função de uma situação final, mas para isso é necessário que seja conduzida por uma tensão
que vai implicar no desfecho. Observamos, portanto, que cada um dos elementos que constituem
a sequência narrativa não se pode, por si só, promover-se como critério definidor da narratividade,
ou seja, cada macroproposição está funcionando em relação a uma outra macroproposição.
b) Protótipo da sequência argumentativa
Conforme Adam (2019), a sequência de base argumentativa é formada pelo seguinte
encadeamento: [Dado > Conclusão]. Esse esquema argumentativo é baseado no modelo de
Stephen E. Toulmin (1996) e complementado pelos comentários de Christian Plantin (1990). Aqui,
uma argumentação se estabelece em relação a um posicionamento (Tese ou Conclusão) sustentado
por um Dado (Argumento). Sendo que a refutação seria a negação de um posicionamento contrário
do adversário que sustenta uma outra tese. Sendo assim, o discurso argumentativo tem o objetivo
de “demonstrar-justificar uma tese e refutar outra tese ou certos argumentos de uma tese contrária”
(ADAM, 2019, p. 163). Ele sempre se situa em relação a um contradiscurso real ou virtual. Vejamos
a seguir como se estrutura, para Adam, a sequência argumentativa:
Quadro 4 – Esquema da sequência argumentativa

Fonte: Adam (2019, p. 164)

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.17, p. 55-80, jan./jun, 2022. ISSN: 2357-9234.

70

Nesse esquema Adam considera 3 (três) macroproposições: Dados (MP. arg. 1), Suporte
(MP. arg. 2) e Conclusão (MP. arg. 3), sendo que todas se apoiam explicitamente na Tese Anterior
(MP. arg. 0), em caso de refutação. O autor ainda ressalta que não há uma ordem fixa entre as
macroproposições, podendo a conclusão aparecer logo no início e ser retomada no final da
sequência, bem como a tese anterior ficar subentendida. Ainda se reportando ao Quadro 4, o
linguista aborda dois níveis:
1)

Justificativo (MP. arg. 1 + MP. arg. 2 + MP. arg. 3): neste plano, o interlocutor tem

baixa consideração. A estratégia argumentativa é baseada nos conhecimentos relatados.
2)

Dialógico ou Contra-Argumentativo (MP. arg. 0 + MP. arg. 4): nesta situação a

argumentação é negociada com um contra-argumentador (auditório real ou potencial). A estratégia
argumentativa tem como fim a transformação de conhecimentos.
c) Protótipo da sequência explicativa
Borel (1981, apud ADAM, 2019) menciona que o locutor de um texto explicativo se
apresenta como uma simples testemunha, um observador objetivo dos fatos, ou seja, esse sujeito
se limita a apenas explicar, de forma mais objetiva possível, o tema em questão, sem fazer avaliações
ou posicionamentos daquilo que se fala. O objetivo de uma explicação não é convencer seu
interlocutor para fazer agir, mas identificar os acontecimentos, bem como suas causas, intenções,
motivos e finalidades. Vamos conhecer as macroproposições da sequência explicativa:
Quadro 5 – Esquema da sequência explicativa

Fonte: Adam (2019, p. 193)

Na explanação de Adam (2019) sobre o seu esquema prototípico da sequência explicativa,
temos uma esquematização inicial (MP.expl.0) destinada a trazer uma descrição do objeto a ser
explicado que tematiza a primeira macroproposição, o conteúdo trazido é algo não polêmico e
CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.17, p. 55-80, jan./jun, 2022. ISSN: 2357-9234.

71

compartilhado pelos interlocutores. O operador [POR QUE] introduz a primeira macroproposição
(MP.expl.1), apresentando um primeiro fato problemático (um fato de discurso), isto é, é a parte
da formulação de uma questão a partir da esquematização inicial. O segundo operador [PORQUE]
marca a segunda macroproposição explicativa (MP.expl.2) e responde ao questionamento anterior,
faz uma explicação dos fatos e causas da problemática levantada. A última macroproposição
explicativa (MP.expl.3) refere-se à ratificação e avaliação, fazendo o fechamento da sequência
explicativa, no entanto, esse elemento pode ou não aparecer (efeito elíptico) e que vem
alargar/avaliar a completude da aplicação da resposta.
Nem sempre todas as macroproposições acima apresentadas aparecem numa sequência
explicativa, podendo esta ser apenas desenvolvida a partir de uma explicação (MP.expl.2) de um
problema elíptico, assim como o operador explicativo (POR QUÊ) também pode não estar
explícito. Algumas vezes o título do texto pode exercer o papel da esquematização inicial
(MP.exp.0) e do problema (MP.exp.1). Como defendido por Adam (2019), a sequência explicativa
se afasta de um posicionamento valorativo e recusa investimentos subjetivos por parte do locutor,
esse tem o papel apenas de explicar o objeto do discurso com total objetividade.
d) Protótipo da sequência descritiva
Inicialmente Adam adverte para uma caracterização menos rígida da sequência descritiva,
justificada pela inexistência de um “reagrupamento pré-formatado de proposições em
encadeamentos ordenados de macroproposições” (ADAM, 2019, p. 67), como apresentado para
as demais sequências. Na sequência descritiva não há uma ordem linear obrigatória, mas existe uma
ordem hierárquica ou vertical das fases dessa sequência que aparecem combinadas ou encaixadas.
A descrição consiste na enumeração dos aspectos físicos (qualidades e traços externos)
e/ou morais (caráter, vícios, virtudes etc.) de um objeto, de um todo, de um tema (animado ou
inanimado, real ou fictício, lugar, tempo, ações, etc.). A enumeração faz parte da descrição, mas ela
por si só não se configura como uma operação descritiva, ou seja, fazer indicações de partes, de
propriedades ou de ações sem nenhuma ordem é um procedimento descritivo das mais
elementares, como pontua Adam (2019).
A enumeração (proposição descritiva) está inserida nas fases da sequência descritiva
(composição textual), essa última, para sua identificação é necessária uma certa organização textual
de forma a alcançar determinados fins. Para isso, utilizamos os mecanismos de textualização, tais
como os organizadores enumerativos, que favorecem o estabelecimento de uma ordem temporal
(primeiro, depois, a seguir, enfim...) e de uma ordem espacial (embaixo, acima, ao lado....), com o
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fim de desenvolver uma lógica discursiva, uma coerência, uma orientação argumentativa. Para
Adam, essa ordem é imposta pelo plano de texto com o intuito de ajudar o leitor a construir um
todo coerente. Além disso, esses marcadores enumerativos “asseguram a identificação da
progressão da descrição e a hierarquização de uma sequência” (ADAM, 2019, p. 81).
Quadro 6 – Esquema da sequência descritiva

Fonte: Autoria própria

As proposições descritivas se organizam segundo um plano textual e são estruturadas em
4 (quatro) macro-operações descritivas de base, segundo Adam (2019):
1) Operações de Tematização – é a mais importante macro-operação, pois ela “dá a um
segmento textual sua unidade linguística e referencial” (ADAM, 2019, p. 85). O objeto
a ser descrito geralmente é assinalado por uma forma nominal, uma palavra-núcleo, a
qual Adam nomeou essa operação de “Tema-Título”.
2) Operações de Aspectualização – essa macro-operação ancora-se numa tematização. Essa
operação consiste na decomposição do todo em partes (operação de fragmentação ou
partição) em que o locutor escolhe partes do todo a serem descritas, e na qualificação
do todo ou das partes (operação de qualificação ou atribuição de propriedades) em que
seleciona os atributos a serem referidos às partes escolhidas pelo autor.
3) Operações de Relação – essa macro-operação comporta duas operações: relação de
contiguidade e de comparação-analogia. A primeira consiste em situar o objeto da
descrição numa relação temporal ou espacial com outros objetos do discurso. E a
segunda é uma operação de assimilação comparativa ou metafórica.
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4) Operações de Expansão por Subtematização - podemos identificar essa operação quando uma
parte selecionada da aspectualização se torna a base para uma nova proposição, ou seja,
essa parte do todo passa a ser um novo tema (subtematização), e, por sua vez, pode ser
considerada por suas propriedades e por suas partes, e assim, sucessivamente.

e) Protótipo da sequência dialogal
O diálogo como uma unidade de composição textual, dentre os outros modos de
textualização, é o que se revela menos estruturado. Entretanto, Adam (2019) assegura que a teoria
sequencial dá conta dessa heterogeneidade composicional do diálogo assim como das outras
formas de textualização. Ressaltamos que os outros tipos de sequências textuais (narrativa,
argumentativa, explicativa, descritiva) são consideradas formas monogeridas (discurso orientado
por um só locutor), enquanto que a sequência dialogal é a única que se apresenta na forma
poligerida (discurso orientado por no mínimo dois locutores). Grande parte dos estudiosos não
admitem inserir, entre as formas de textualização, a sequência dialogal, devido tanto a sua natureza
poligerida quanto pela sua complexidade de estruturação como um protótipo sequencial.
Adam define o texto dialogal como uma “estrutura hierarquizada de sequências chamadas
geralmente de ‘trocas’’’ (ADAM, 2019, p. 219), e essas “trocas” constituem a menor unidade
dialogal de base, caracterizando-se pelo encadeamento de intervenções, turno de fala de cada
locutor. As intervenções podem ser de três tipos: intervenção inicial, intervenção reativa e
intervenção avaliativa (facultativa). Ele ainda diferencia dois tipos de sequências: fáticas (abertura
e fechamento de uma interação), que correspondem a fórmulas bastante ritualizadas compostas
por expressões de cumprimento, saudações e despedida (bom dia, até logo etc.) e transacionais
(constituem o corpo da interação). Podemos visualizar melhor essas macroproposições da
sequência dialogal no esquema a seguir:
Quadro 7 – Esquema da sequência dialogal
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Fonte: adaptação da própria autora

Como já foi abordado anteriormente sobre a mobilidade da sequência dialogal,
principalmente devido à diversidade e às irregularidades das formas como se dá interação verbal,
os elementos que compõem a sequência dialogal estão sujeitos a elipses e, até mesmo a
inexistências. Por exemplo, num evento comunicativo pode não existir nem a sequência fática de
abertura, nem a sequência fática de fechamento, ou seja, muitas vezes em uma conversa,
simplesmente já iniciamos pelo conteúdo temático.
Análise sequencial em texto multimodal
Relembramos que nosso intuito neste trabalho é observar como as 5 (cinco) sequências
prototípicas (narração, descrição, argumentação, dialogal e explicação), desenvolvidas por Adam
(2019), se inter-relacionam no texto e com que finalidade discursiva. Iremos identificar quais
formas de textualização foram convocadas para a construção do texto, pertencente ao gênero
“tirinha”, portanto, não significa dizer que todas as sequências devam aparecer no texto, mas quais
estão orquestradas na composição textual para alcançar a finalidade discursiva proposta pelo
locutor do texto. Para isso, vejamos o texto a ser analisado:
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Fig. 3 - Tirinha da Mafalda

Fonte: http://educacaoepraxis.blogspot.com/2012/03/tiras-da-mafalda.html. Acessado em 20 de jan. de
2021.

Geralmente o gênero “tirinhas” está associado a gêneros que permeiam a esfera jornalística,
não sendo exclusivo desse campo de atividade. Em jornais impressos ou online, aparecem na seção
de entretenimento, pois a finalidade discursiva característica desse gênero é o de produzir efeitos
de humor através de uma quebra de expectativa. No entanto, o propósito discursivo do texto
retratado na fig. 3 é fazer uma crítica à política brasileira de forma humorada, atendendo, assim, ao
propósito discursivo do gênero.
Em relação à estrutura composicional temos 4 (quatro) quadrinhos dispostos em sequência no
formato horizontal, uso de imagens para descrever os personagens da interação (a professora e os
alunos Mafalda e o Manolito) e o espaço discursivo (a sala de aula). Quanto ao estilo faz-se uso da
linguagem verbo-imagética, havendo uma relação de complementariedade uma com a outra, ou
seja, aquilo que está na forma escrita passa a construir determinados sentidos em co-relação com
os elementos imagéticos. Outro ponto a se considerar é a transposição de aspectos próprios da
oralidade para o escrito (“CHI...) e da narrativa sequencial numa ordem de tempo. Referente ao
aspecto do conteúdo temático identificamos que o assunto principal do texto é “POLÍTICA”. Há
pistas linguísticas e imagéticas no texto, que podem nos levar a pensar que o assunto seria
“educação”, já que os papéis sociais ali representados na fig.3 são de professora e de alunos num
ambiente de sala de aula de alfabetização. Mas o tema fica claro na relação do 2º quadrinho
(AQUELE PALAVRÃO) com o 3º quadrinho (“POLÍTICA”), através de uma quebra de
expectativa.
Já falamos que a finalidade discursiva do gênero tirinhas é causar risos em seu interlocutor.
Observamos que esse propósito comunicativo se mantém nessa tirinha, mas, além disso, também
identificamos que há outro propósito sendo veiculado na fig. 3 – o de fazer críticas sobre a
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“política”. Percebemos, dessa forma, que existe o propósito discursivo próprio do gênero
coexistindo com o propósito discursivo do próprio texto nessa situação comunicativa.
Até aqui abordamos a fig. 3 levando-se em conta as suas características enquanto gênero
do discurso. Vamos agora partir para uma análise das sequências textuais (ST) e verificar se os
aspectos genéricos elencados anteriormente influenciam, de certa forma, na identificação das
sequências.
A primeira ST que iremos abordar é a sequência dialogal, que tem como base a interação entre
os interlocutores. A imitação da conversação oral na fig. 3 se confirma nas tomadas de turno da
palavra pelos personagens, em torno de certa regularidade na temacidade, formando o corpo de
uma comunicação. Nesse caso, os balões marcam a alternância das réplicas, sendo que no segundo
quadrinho o formato do balão indica que a Mafalda não verbaliza o que está escrito no texto, isso
fica a nível de pensamento. Nesse sentido, as interações ocorrem de duas formas: entre a professora
e o Manolito através do discurso direto; e outro monologal em que a Mafalda é a locutora e ao
mesmo tempo a receptora dentro do próprio texto.
Ressaltamos, aqui, que o conteúdo imagético é de suma importância para a estruturação da
sequência dialogal – principalmente concernente ao formato dos balões. Observamos que primeiro
a professora além de utilizar o vocativo (“vamos ver, manolito”) para identificar para quem ela vai
pedir algo (“uma palavra que comece com ‘p’”), tem-se a mão da personagem com a postura de
quem está apontando com um giz para a pessoa que ela quer que responda. Existe, nesse cenário,
uma ação sendo direcionada a alguém. Além disso, essa ação retorna para o ator, invertendo, dessa
forma, os papéis da ação quando Manolito responde. Na interação verbal, isso seria a alternância
de fala dos sujeitos, prenunciado por Bakhtin. Na imagem, podemos perceber pelo desenho da
boca aberta de Manolito como se estivesse falando e pelo formato do balão que significa de fala.
O personagem ao falar pratica uma ação (dar uma resposta) direcionada à professora.
Fig. 4 – Trecho da tirinha da Mafalda

Fonte: http://educacaoepraxis.blogspot.com/2012/03/tiras-da-mafalda.html. Acessado em 20 de jan. de
2021.
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Essa cena remete, dentro da metafunção representacional da GDV, um texto narrativo de
processo de ação transacional bidirecionada, identificando que os partícipes da situação
comunicativa são reconhecidos como atores do processo interacional.
Em seguida temos a sequência narrativa que é marcada pelas seguintes macroproposições de
base: Situação inicial, Nó (desencadeador), Re-ação ou Avaliação, Desenlace (Resolução), Situação
Final. Analisando a fig. 3 podemos identificar que a Situação Inicial se encontra no 1º quadrinho
(quando a professora pede que Manolito diga uma palavra que comece com “P”). O Nó é descrito
no 2º quadrinho em que Mafalda em pensamento antecipa a resposta de Manolito (Chi.. vai ver
que ele vai falar aquele palavrão). A Re-ação estaria no 3º quadrinho quando Manolito responde a
professora (“Política”). E o Desenlace ocorre no último quadrinho quando se confirma o que
Mafalda já havia previsto como resposta de Manolito (E falou mesmo!).
Podemos observar ainda que a sucessão dos eventos é marcada não apenas pelos elementos
linguísticos expressivos, como por exemplo, através dos modos verbais: “vai falar” e “falou”, mas
também pela sequencialidade em que os quadrinhos estão estruturados, indicando uma
temporalidade que se segue no encadeamento dos acontecimentos narrados. Esse encadeamento é
identificado, também pela representação imagética de sequências dos quadrinhos que, na
metafunção composicional, o texto se apresenta com emolduramento de máxima conexão, pois os
elementos, mesmo organizados em diferentes quadros, compartilham do mesmo ambiente
interativo (sala de aula), com características semelhantes na cena, como por exemplo, a mesma
tonalidade no fundo dos quadrinhos (cor amarela), bem como da determinação dos personagens.
Em se tratando da sequência descritiva, esta não comporta uma ordem de agrupamento de
macroproposições ligadas entre si. Adam reconhece a fragilidade na caracterização dessa sequência,
mas que ainda sim pode ser identificada no nível da composição textual. Reconhecemos que todos
os elementos multimodais que compõem a fig. 3 – desenhos, cores, linhas, formas – cumprem uma
função descritiva. Ao invés de caracterizar os objetos envolvidos na enunciação – interlocutores,
espaço, tema etc. – através do material linguístico, a imagem possui esse poder de fazer o leitor
visualizar os detalhes relativos ao aspecto físico e discursivo sobre o objeto descrito.
Por último temos a sequência argumentativa, em que a sua base esquemática apresenta três
macroproposições: tese, dados (argumentos que ancoram a tese) e conclusão (confirmação ou refutação
da tese). Não devemos confundir a argumentação com sequência argumentativa. A argumentação,
em sentido estrito, está relacionada ao mundo dos discursos que atravessam pontos de vista do
locutor que se engaja em pôr em evidência suas crenças, ideologias, axiomas, de forma a influenciar
o seu interlocutor. A sequência argumentativa pode ser utilizada como uma das estratégias para
organizar a argumentação.
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Analisando a fig. 3, identificamos uma tese sendo levantada no texto, principalmente na
relação da expressão “aquele palavrão” (2º quadrinho) com a palavra “política” (3º quadrinho). Ou
seja, o sintagma nominal “política” sendo recategorizado por “aquele palavrão”, e assim, é possível
inferir que a tese defendida no texto é que “Política” está relacionado a algo sujo, imoral,
corruptível. Reconhece-se que a tese não está explícita na forma de uma frase verbal autônoma,
mas que a partir do material linguístico e imagético (o desenho da expressão facial da personagem
Mafalda) utilizados no texto, subtende-se a tese. Dessa forma, defendemos que mesmo não
aparecendo todas as macroproposições que formam a sequência argumentativa, a presença de uma
delas – a tese – mesmo que de forma implícita, é suficiente para caracterizá-la como tal.
A ideia de que “Política”, e assim englobando todos os elementos semânticos que se
relacionam à temática, tais como políticos e politicagem, estão orientados para a construção de um
sentido pejorativo ligado à sujeira, corrupção. Tendo como suporte a ideia de Bakhtin de que os
signos são sempre ideológicos e, consequentemente, com uma força ilocucionária valorativa e
persuasiva, é nesse sentido que verificamos que as macroproposições das sequências textuais não
podem se restringir apenas a categorias gramaticais, mas ampliá-las no sentido de se analisar o texto
enquanto evento único e que acontece no momento da enunciação.

Algumas considerações
De acordo com o trabalho que desenvolvemos ao longo dessas páginas, procuramos
analisar as sequências textuais identificadas no gênero discursivo “tirinhas” relacionando-as com o
conteúdo imagético, identificadas através das categorias elencadas pela GDV, para que assim,
possamos melhor perceber as peculiaridades de cada sequência e como aparecem na tirinha composicionalmente materializadas na inter-relação dos elementos verbais e imagéticos. Contudo,
também observamos no texto analisado que há um entrelaçamento das sequências textuais entre
si, devido à natureza heterogênea do texto, ou seja, as estruturas que organizam as informações no
texto estão presentes simultaneamente nele. Acreditamos que as unidades das sequências estão tão
imbricadas umas nas outras que fica difícil apontar uma sequência sem ter que falar nas outras. Por
exemplo, as unidades prototípicas da sequência narrativa são formadas pela descritividade imagética
e estrutural do gênero, pelos diálogos construídos pelas personagens e pelo sentido argumentativo
do todo textual.
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Acreditamos, outrossim, que pelo repertório cultural compartilhado pelos interlocutores
do texto, estes, num primeiro momento, identifiquem a sequência narrativa como mais expressiva,
devido ao gênero discursivo em que ele se realiza (Tirinhas) e também pelo aspecto formal de
organização. Porém, em uma análise textual e genérica mais atenta e global, o texto nos encaminha,
de forma subversiva, a um propósito discursivo de tom argumentativo. Enfim, consideramos a fig.
3 como um texto do tipo argumentativo, apesar de não apresentar todas as macroproposições da
sequência argumentativa, mas que busca cumprir com a função discursiva essencial a que o texto
propõe – criticar algo, e não apenas narrar um fato. O texto a princípio parece narrativo em termos
de forma, porém consideramos que ele cumpre uma função maior – o de argumentar de maneira
subversiva.
Outro fator considerado importante na estruturação da textualidade é a relação de
complementariedade existente entre o material verbal e o imagético que se inserem nos elementos
da macroproposição das sequências textuais. Mas também não temos como negar a influência dos
gêneros do discurso na organização composicional do texto, bem como das esferas de atividade
em que esses textos circulam.
Nosso objetivo maior foi o de simplesmente apresentar algumas reflexões teóricas sobre o
tema e destacamos que a análise realizada não tem a pretensão de suscitar conclusões definitivas.
Defendemos que temos um longo e profícuo caminho de forma a aprofundar essa temática em
estudos posteriores.
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ANÁLISE MORFOSSINTÁTICA DA ESCRITA EM
PORTUGUÊS POR PESSOA SURDA: UM ESTUDO DE
CASO
MORPHOSYNTACTIC ANALYSIS OF A DEAF PERSON’S WRITING: A CASE STUDY

Lou-Ann Kleppa1
Beatriz Gomes dos Santos2
Resumo: O presente texto tem por objetivo analisar a escrita em português de uma pessoa surda
e investigar a interferência da língua de sinais (L1) na escrita do português brasileiro (L2) – e para
tanto mobilizamos o conceito de interlíngua. Os dados de análise são provenientes de diálogos
entre uma pessoa surda e outra ouvinte na rede social WhatsApp. O recorte do corpus contempla
cláusulas em que há desvios morfossintáticos em algum dos seguintes quesitos: 1) morfologia
verbal, 2) ordem de palavras, 3) conectivos ou 4) ortografia. Em paralelo, para caracterizar
minimamente a escrita no WhatsApp e os desvios morfossintáticos na escrita por uma pessoa
ouvinte, foram coletados dados de uma pessoa ouvinte que apresenta escrita desviante em
português e esses mesmos aspectos foram examinados para tentar entender as causas dessas
escritas. Nossos dados apontam que as maneiras de produzir escrita desviante em português são
muitos diferentes para a aluna surda e para a pessoa ouvinte. Enquanto a forma do verbo é um
desafio para a aluna surda, bem como a ordem das palavras se apresenta por vezes caótica devido
à ausência de conectivos e abundância de infinitivos, a pessoa ouvinte apresenta principalmente
erros de ortografia.
Palavras-chave: Escrita de surdo. Interlíngua. Morfossintaxe da língua portuguesa.
Abstract: This study analyzes written material in Portuguese of a deaf person and investigates the
interference of sign language (L1) in the writing of Brazilian Portuguese (L2) mobilizing the
concept of interlingua. The data comes from dialogues between a deaf person and another hearing
on the social network WhatsApp. The corpus includes clauses in which there are morphosyntactic
deviations in any of the following aspects: 1) verbal morphology, 2) word order, 3) connectives or
4) spelling. In parallel, to minimally characterize writing on WhatsApp and morphosyntactic
deviations in writing by a hearing person, data were collected from a hearing control subject who
presents deviant writing in Portuguese and for which these same aspects were examined. Our data
show that the ways of producing deviant writing in Portuguese are very different for the deaf
student and the hearing. While the form of the verb is a challenge for the deaf student, as well as
the word order is sometimes chaotic due to the absence of connectives and an abundance of
infinitives, the hearing subject presents mainly spelling errors.
Keywords: Deaf writing. Interlingua. Portuguese language morphosyntax.
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Introdução
O objetivo central deste trabalho é caracterizar desvios na escrita da língua portuguesa
por parte de uma pessoa surda. Trata-se de um estudo de caso em que tomamos como sujeito uma
aluna surda matriculada no curso de Letras – Libras da Universidade Federal de Rondônia (UNIR),
que chamaremos de Maria (para preservar sua identidade), que tem como primeira língua a Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS e que foi alfabetizada em português escrito. Grande parte da
interação entre Maria e a segunda autora deste trabalho se deu por escrito, no WhatsApp. Trata-se,
portanto, de interações espontâneas por escrito. O contraponto é feito através de dados de escrita
produzidos por uma senhora ouvinte que igualmente interagia com a segunda autora deste estudo
pelo WhatsApp que chamaremos genericamente de sujeito controle. Sentimos necessidade de fazer
esse contraste para mostrar que as estratégias morfossintáticas encontradas por Maria não são
aleatórias, nem podem ser atribuídas ao estilo de escrita adotado nas redes sociais. Não se trata de
comparar o surdo com o ouvinte e apontar suas deficiências, mas de comparar a escrita de surdo e
ouvinte para tentar entender as causas dessas escritas peculiares (a escrita do sujeito controle
apresenta desvios próprios).
Este artigo assume a função de descrever fenômenos linguísticos que podem apontar para
aplicações no contexto de ensino do português escrito como segunda língua. Antes de propor um
método, nos preocupamos em diagnosticar desvios na escrita em português por parte de uma aluna
surda para ajudar a identificar dificuldades no processo de aprendizado de escrita em segunda
língua. Maria é aluna universitária e está em processo de aprendizagem de português como segunda
língua e não foi alfabetizada em LIBRAS (mesmo porque a anotação gráfica de LIBRAS ainda está
em processo de elaboração), mas na sua segunda língua.
LIBRAS como primeira língua e português na modalidade escrita como segunda língua
A educação de surdos no Brasil teve início em 1857 com o Instituto de Surdos-Mudos,
fundado pelo professor E. Huet, que recebeu o nome de Instituto Nacional de Educação de Surdos
(INES/RJ). Como único órgão preparado para receber alunos surdos, o Instituto abrigava
estudantes surdos de todo o Brasil, recebendo-os na idade de sete a dezesseis anos (CARVALHO
e NÓBREGA, sd.). Ainda hoje a escolarização de surdos – e o próprio conceito de surdo, se
vinculado a uma deficiência ou não – gera polêmicas: “dadas as condições adequadas para o
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aprendizado da LIBRAS e da comunicação por meio dela, os surdos [...] não se sentem deficientes”
(NUNES et al., 2015, p. 539).
Em 2002, LIBRAS foi reconhecida como primeira língua dos surdos e português escrito
como segunda língua através da Lei 10.436. Atualmente há duas modalidades de ensino para surdos:
educação inclusiva, em que a escola precisa se adaptar para atender a todos, conviver com as
diferenças e proporcionar experiências formativas mais horizontais; e a educação bilíngue, pensada
como preparação do surdo para a convivência com o mundo oralizado. Nesse sentido, a educação
(formal) bilíngue está prevista apenas no Ensino Infantil e Fundamental e é comum que surdos
somente tenham acesso à LIBRAS na escola, quando são simultaneamente alfabetizados em
português. De qualquer maneira, Nunes et al. (2015, p. 543) concluem que “é preciso entender que
a Libras, para se estabelecer como primeira língua, depende de políticas públicas que desenvolvam
um trabalho que tenha a intenção de atingir o centro do problema: dar mais espaço para o surdo e
para a utilização da Libras.”
É importante frisar que o estudo da LIBRAS iniciou-se em meados dos anos 60, em que
trabalhos foram realizados para analisar o comportamento da língua e sua estrutura:
Foi na década de 60 que as línguas de sinais foram estudadas e analisadas.
Pesquisas com crianças surdas de pais surdos estabelecem que a aquisição
precoce da Língua de Sinais dentro do lar é um benefício e que esta aquisição
contribui para o aprendizado da língua oral como a segunda língua para os surdos
(ALMEIDA e MAIA FILHO, 2009, p.13).

Mesmo que LIBRAS seja reconhecida como língua autônoma – e não como sinalização do
português, a escrita do português se torna compulsória para muitos surdos. Para Cavalcanti e Silva
(2007, p. 12), “a escrita [em língua portuguesa] é vista como ‘salvadora’, no sentido de ser
apresentada como um canal mais efetivo de comunicação com o mundo ouvinte”. Mais
especificamente, a respeito da escrita nas redes sociais, Arcoverde (2006) aponta para o uso efetivo
da escrita:
A escrita, através da Internet, possibilita ao surdo escrever o português e pensar
em português, fazendo uso social da linguagem escrita incorporada a uma
necessidade discursiva. Nesse caso, podemos verificar que os surdos, quando
vivenciam essa experiência, podem penetrar numa situação concreta de
enunciação e usar a linguagem escrita em língua portuguesa para interagir com os
outros (ARCOVERDE, 2006, p. 256).

O uso social da escrita no contexto das redes sociais se torna relevante na medida em que
favorece situações interativas concretas entre surdos e ouvintes.
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A interlíngua do surdo no português
Mesmo que Maria não se considere individualmente bilíngue, está inserida numa
sociedade que predominantemente se comunica em português. A cultura surda é considerada forte
em Porto Velho, e a aluna surda cujos dados analisamos aqui afirma que LIBRAS é sua língua
materna e que português escrito é sua segunda língua. Segundo Pizzio, Rezende e Quadros (2010),
é pertinente distinguir o bilinguismo social do individual, mesmo que os sujeitos não sejam
igualmente fluentes nas duas línguas, porque são afetados por práticas escritas em português (a
escrita em LIBRAS ainda não está consolidada) adquiridas mediante ensino formal. Finger (2020)
descreve o bilinguismo tal como estudado na Psicolinguística do bilinguismo como uma
“competição mental entre duas línguas”, de modo que ocorre uma ativação paralela entre as duas
línguas. No caso, Maria precisa controlar o acesso alternado a LIBRAS e português – em modos
diferentes: sinalizado e escrito.
Segundo a literatura, um dos efeitos cognitivos do bilinguismo é que esse repertório
linguístico a que o surdo tem acesso faz emergir dois processos que se distinguem pelo grau de
consciência do usuário em relação ao interlocutor e a situação de enunciação: (i) o codeswitching seria
a alternância de uma língua para outra, ao passo que (ii) a “interferência interlinguística” ou
“transferência” seria um processo inconsciente, em que uma língua influencia a outra. A Linguística
Aplicada vem discutindo esses termos há décadas, sempre partindo da análise de desvios do
aprendiz de segunda língua para auxiliá-lo internalizar a língua-alvo.
A interlíngua é um construto teórico que descreve as etapas de aprendizagem percorridas
pelo aprendiz de segunda língua. Num primeiro estágio, a interlíngua se caracteriza pela mudança
da LIBRAS para o português. O processo de aprendizagem percorrido pelo sujeito surdo se
identifica a partir de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predomínio de construções frasais sintéticas;
Estrutura gramatical de frase muito semelhante à língua de sinais brasileira (L1),
apresentando poucas características do português (L2);
Aparecimento de construções de frases na ordem SVO, mas maior quantidade
de construções tipo tópico-comentário;
Predomínio de palavras de conteúdo (substantivos, adjetivos, verbos);
Falta ou inadequação de elementos funcionais (artigos, preposição, conjunção);
Uso de verbos, preferencialmente, no infinitivo;
Emprego raro de verbos de ligação (ser, estar, ficar), e às vezes, incorretamente;
Uso de construções de frase tipo tópico-comentário, em quantidade,
proporcionalmente maior, no estágio inicial da apropriação da L2
Falta de flexão dos nomes em gênero, número e grau;
Pouca flexão verbal em pessoa, tempo e modo
(QUADROS e SCHMIEDT, 2006, p. 34-35).
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Conforme as autoras, no estágio da interlíngua II, identificamos a mistura da língua de
sinais e do português nos elementos da escrita, causando desordenamentos como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justaposição intensa de elementos da L1 e da L2;
Estrutura da frase ora com características da língua de sinais brasileira, ora com
características gramaticais da frase do português;
Frases e palavras justapostas confusas, não resultam em efeito de sentido
comunicativo;
Emprego do verbo no infinitivo e também flexionados;
Empregos de palavras de conteúdo (substantivos, adjetivos e verbos
Empregos de elementos funcionais, predominantemente, de modo inadequado;
Uso de algumas preposições, nem sempre adequado;
Uso de conjunções, quase sempre inadequado;
Muitas vezes, não se consegue aprender o sentido do texto, parcialmente ou
totalmente
(QUADROS e SCHMIEDT, 2006, p. 35-36).

O estágio seguinte prevê o domínio da sintaxe portuguesa:
•
•
•
•
•
•
•

Estruturas frasais na ordem direta do português;
Predomínio das estruturas frasais SVO;
Aparecimento maior das estruturas frasais complexas;
Emprego maior de palavras funcionais (artigos, preposição, conjunção);
Categorias funcionais empregadas;
Uso consistente de artigos indefinidos;
Uso de preposições com mais acertos
(QUADROS e SCHMIEDT, 2006, p.
36).

Conforme Rocha e Robles (2017, p. 651): “O estudo da interlíngua tem como objetivo
demostrar que os erros não são fortuitos, e, portanto, intenciona descrever o sistema de regras
presentes no aprendiz quando este tenta se comunicar em uma LE [língua estrangeira].”
Materiais e métodos
O presente trabalho caracteriza a escrita desviante em língua portuguesa de uma aluna
surda, aqui chamada de Maria, matriculada no curso de Letras-Libras da Universidade Federal de
Rondônia (UNIR). Na primeira infância, ela teve contato somente com a mãe (ouvinte), não tendo
acesso à LIBRAS, isto é, não teve contato ou convivência com a comunidade surda e foi tarde para
a escola. Nesse sentido, o próprio conceito de “língua materna” não é diretamente aplicável a Maria,
já que sua mãe não sinalizava em LIBRAS e Maria não tinha acesso à língua portuguesa. Hoje Maria
é adulta, casada com um surdo e ambos são fluentes em LIBRAS. No entanto, Maria se mostra
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insegura na escrita de língua portuguesa; por isso assumimos que LIBRAS é sua primeira língua e
português escrito a segunda.
Analisamos sentenças desviantes produzidas no WhatsApp, rede social em que está
inserida. Maria concordou em fornecer seus dados e respondeu a um breve questionário sobre sua
relação com a língua portuguesa. Coletamos cláusulas escritas em português pela aluna surda no
WhatsApp endereçadas à segunda autora deste estudo, que apresentam desvios de escrita. Os dados
foram coletados entre abril de 2018 e setembro de 2019, de modo que foi composto um corpus de
76 cláusulas produzidas no cotidiano da aluna que desviam em diversos aspectos do padrão da
língua portuguesa. Em seguida, sistematizamos estes desvios e estabelecemos o conjunto de dados
a serem analisados. O corpus de Maria é composto por sentenças (1) sem verbos, (2) sem verbos
conjugados, (3) com o verbo conjugado em outra pessoa que o sujeito, (4) em ordem não canônica,
(5) com duplicação de pronomes pessoais e atentamos também para o uso das (6) preposições (sua
falta, seu emprego inusitado e seu excesso) e (7) conjunções. Por fim, atentamos para (8) erros de
ortografia. Seguem exemplos de cada um desses tópicos, retirados do corpus de Maria:
(1) Foto mim por favor
(2) Fazer texto língua portuguesa
(3) Eu tem pergunta dúvida
(4) Eu não ainda fez
(5) Professora me falou comigo
(6) Eu esqueci pergunta com você
(7) Eu quero vc me ajudar
(8) já foi hostipal

O sujeito controle é uma pessoa ouvinte, do sexo feminino (46 anos), que possui o ensino
médio completo, mora na zona sul de Porto Velho/Rondônia. A coleta de dados se deu durante
seis meses (outubro de 2019 a março de 2020) e o corpus recortado compreende 36 cláusulas. Esta
pessoa igualmente interagiu com a segunda autora deste estudo através do WhatsApp e concordou
em disponibilizar seus dados para a pesquisa. Desvios (9) de ortografia, (10) ordem de palavras não
canônica e (11) concordância são os desvios de escrita que mais se destacam na escrita do sujeito
controle:
(9) Susseso pra vc
(10) Hoje denovo, toda a chuva a casa alaga agora
(11) Oi quem chegar primeira comunica outra
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Por fim, não adotamos o método de reconstruir sentenças, porque nosso objetivo não é
classificar erros e acertos, mas descrever a escrita desviante de uma pessoa surda em contraposição
à escrita de uma pessoa ouvinte com base no uso que elas fazem da linguagem e pensar sobre a
relação que cada sujeito estabelece com a escrita do português e sua L1. As maneiras de produzir
escrita desviante em português são muito diferentes no caso do sujeito surdo e do ouvinte, e é este
o nosso objeto de interesse.
Antes de analisar os dados, cabe tecer algumas considerações a respeito do WhatsApp,
plataforma em que os dados foram produzidos e coletados. Segundo Ferrari, Avelar e Guedes
(2019, p. 8), trata-se de um meio de comunicação face a face multimodal que “ativa um processo
de mesclagem multimodal múltipla, envolvendo os espaços de FALA, ESCRITA e IMAGEM,
projetados seletivamente no espaço-mescla.” Neste sentido, imagens – fotos ou emojis – não são
analisadas aqui, nem o tempo de produção das sentenças. Analisamos apenas a escrita (alfabética)
espontânea de duas pessoas envolvidas em diálogos. Os laços sociais estabelecidos entre as
interlocutoras permitem que a escrita seja menos monitorada – assim como a oralidade.
Análise de dados
Sistematizamos os dados em 4 blocos, a saber: (i) morfologia verbal, em que tratamos da
presença ou não do verbo na cláusula, da finitude do verbo e da concordância verbal; (ii) ordem de
palavras, em que tratamos da ordem SVO, tópico-comentário e da duplicação de pronomes; (iii)
conectivos, em que tratamos de preposições (ausência, troca e excesso) e conjunções (ausência); e
por fim (iv) ortografia, em que tratamos de intuições do falante na escrita.

Morfologia verbal
Em estudos de Sintaxe, a unidade básica de análise é a sentença (KLEPPA, 2019). E a
sentença pressupõe pelo menos um verbo conjugado. Neste trabalho, as unidades que analisamos
não apresentam os requisitos de uma sentença, mas possuem conteúdo informacional. Definida
como unidade informacional, trabalharemos com a noção de cláusula. No tocante à finitude, temos
duas maneiras de uma cláusula não apresentar finitude: ou não apresentando verbos, ou
apresentando verbos no infinitivo.
Em LIBRAS, o verbo não é conjugado de acordo com pessoa, número, modo e tempo,
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portanto não há concordância verbal, ou seja, a forma do verbo não é ajustada ao entorno sintático,
e permanece sempre a mesma. Em geral, poucos verbos em LIBRAS são afetados
morfologicamente pela direcionalidade (que indica a direção do movimento, como por exemplo
em: telefonar para alguém, receber um telefonema).
Tabela 1: Tipologia de cláusulas não-finitas nos corpora
Sem verbo

Verbo principal no

Verbo auxiliar no infinitivo

infinitivo
Maria

Ocorrências: 5

Ocorrências: 9

Ocorrências: 7

Ex: Aonde Vc

Ex: Eu avisar eu to doença

Ex: Precisar fazer trabalho
resumo

Ouvinte Controle

Ocorrências: 0

Ocorrências: 1

Ocorrências: 0

O fato de a maioria dos verbos em LIBRAS somente ter uma forma pode explicar a
predominância dos infinitivos na escrita de Maria. Na Tabela 1, podemos observar a tipologia de
cláusulas não-finitas e que os infinitivos são mais recorrentes que cláusulas sem verbos. Em
contraposição, nos dados do sujeito controle, a pessoa ouvinte, não encontramos, no corpus
selecionado, cláusulas sem verbo ou com o verbo auxiliar no infinitivo. Encontramos uma única
ocorrência de verbo principal no infinitivo:
(12) Viu levar pra casa.

Quanto à concordância, percebemos, na Tabela 2, mais desvios de concordância na forma
verbal que nas formas nominais na escrita de Maria coletada para este estudo:

Tabela 2: Concordância verbal e nominal nos corpora
Maria
Ouvinte Controle

Concordância verbal

Concordância nominal

Ocorrências: 16

Ocorrências: 3

Ex: Eu não entendei muito difícil

Ex: Um folha atividade

Ocorrências: 2

Ocorrências: 2

Ex: Nós pode fazer juntas

Ex: Vê se as portas estão aberta

Os paradigmas verbais são muito mais complexos que as possibilidades de concordância
nominal em português. A confusão entre as formas verbais pode ser gerada pela enorme variedade
de formas que o verbo assume em português. Dialogando com Rocha e Robles (2017, p. 677), que
estudaram interferências linguísticas em alunos falantes de espanhol aprendizes de português,
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podemos concluir que a origem do erro na segunda língua está na língua materna (LM): “Quanto
à origem, verificou-se que a maioria das interferências linguísticas provêm da LM. Pôde-se concluir
que o filtro cognitivo da LM configura um papel importante na aprendizagem de uma LE próxima
à LM.” De todo modo, parece haver uma tendência, na escrita desviante, a apresentar mais formas
verbais no infinitivo e não conjugadas adequadamente se contrastarmos com cláusulas sem verbo
(cuja frequência é menor no corpus).
Em contrapartida, nos dados de escrita da pessoa ouvinte selecionados para este estudo,
observamos baixa frequência de erros de concordância e equilíbrio entre desvios de ajuste
morfossintático na esfera nominal e verbal. É interessante notar ainda que os corpora de Maria e da
pessoa ouvinte apresentam quantidades similares de erros de concordância nominal. Os desvios na
escrita da ouvinte são mais previsíveis e comuns, quando comparados com erros de alunos em
geral. Errar a concordância de gênero (um folha/ semana outro) não é comum em falantes de
português como língua materna: “Mateus et alii (2003), contrariando a visão tradicional, consideram
o gênero uma categoria morfossintática não passível de flexão, processo que, no âmbito do nome
e do adjetivo, se restringiria à categoria de número” (BRANDÃO, 2004, p. 208).
Ordem de palavras
A ordem canônica de palavras é SVO tanto em português como em LIBRAS, mas ambas
as línguas dispõem da possibilidade de construções diferentes, como por exemplo construções de
tópico-comentário. Em língua portuguesa, construções de tópico-comentário são mais frequentes
e aceitas na oralidade do que na escrita, mas como estamos analisando dados colhidos numa rede
social, é preciso considerar que a escrita no WhatsApp é atravessada pela oralidade.
No corpus de Maria, contamos apenas 8 cláusulas em ordem não convencional (e
aparentemente caótica), sendo apenas uma ocorrência de tópico-comentário:
(13) Fazer trabalho falta.

Em LIBRAS, construções de tópico-comentário são comuns e há até mesmo autores
como Ferreira-Brito (1995) que postulam que esta seja a ordem padrão em LIBRAS. Neste sentido,
se a primeira língua interfere na aquisição da segunda, esperávamos encontrar uma quantidade mais
expressiva de construções de tópico-comentário no corpus de Maria.
Na Tabela 3, estão sistematizadas as ocorrências de cláusulas em ordem não canônica.
Nos dados do sujeito controle, contamos apenas 2 ocorrências de ordem não canônica – nenhuma
construção de tópico-comentário. No exemplo citado na Tabela 3, é possível especular que a
palavra-alvo tenha sido parabéns e não o adjetivo feliz.
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Tabela 3: Ordem das palavras nos corpora
Maria

Ordem não-canônica

Tópico-comentário

Ocorrências: 8

Ocorrências: 1

Ex: Machucar foi caiu banheiro

Ex: Fazer trabalho falta

minha casa chão
Ouvinte Controle

Ocorrências: 2

Ocorrências: 0

Ex: O feliz pelo seu dia mulher

Quanto à ordem aparentemente caótica na escrita de Maria, podemos perceber que não
ainda forma um bloco, como em (4) e (14) – em que siles provavelmente corresponde a slides:
(14) Não ainda já começo siles procurar

Percebemos também que a posição do pronome (outro) não está consolidada na escrita de
Maria, assumindo função de marcadora de foco – estrutura presente em LIBRAS:
(15) Falta papel outro
(16) Pode semana outro

Em relação aos pronomes, chama atenção a duplicação desta classe de palavras na
cláusula. No corpus de Maria, contabilizamos 5 ocorrências em que há pronomes co-referentes
(me/mim) duplicados, como por exemplo em:
(17) Por favor vc me ajudar de mim

A duplicação de pronomes é atestada como uma construção de foco em LIBRAS:
“Quadros e Karnopp (2004, p.170) afirmam que o termo duplicado ocupa a posição final nas
construções com foco” (LIRA, 2014, p. 92). Se construções de foco são esperadas em LIBRAS, e
se acreditamos que acontece uma ativação paralela das duas línguas presentes na mente de Maria,
podemos atestar que Maria transporta estruturas (foco, mas não tópico-comentário) da LIBRAS
para a escrita do português. Já o sujeito controle apresentou um fenômeno diferente, em que os
pronomes não são totalmente co-referentes (você/nós):
(18) Você nós dois amiga???
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Conectivos
Sabe-se que, em LIBRAS, as preposições são menos abundantes que em português e que
são incorporadas ao sinal de um verbo ou de um complemento verbal, estabelecendo relações
semânticas de espaço (MIRANDA, 2014). Não podemos esperar, portanto, que surdos pouco
familiarizados com a escrita do português percebam a preposição como um item separado, uma
palavra. A ausência de preposições chama mais atenção no corpus de Maria que seus excessos ou
trocas. Como podemos observar na Tabela 4, trata-se, em todos os casos, de preposições altamente
gramaticalizadas, ou seja, cuja forma pode ser alterada (em + o = no) e cujo valor semântico tende
a ser esvaziado (KLEPPA, 2005).
Exemplos de cada categoria apresentada na Tabela 4 – a saber: faltantes (19), excedentes
(20) e trocadas (21) – são:
(19) Eu estou unir
(20) Abençoa pra vc
(21) Eu esqueci pergunta com você

Tabela 4: Preposições na escrita em português da aluna surda
preposição

faltante

em

14

com

excedente

trocada

4

1 ao invés de para

de

2

2

para

2

1

por

1

Grande parte das mensagens trocadas pelo WhatsApp entre Maria e a segunda autora
deste estudo concerne à localização de ambas: uma avisa a outra que chegou no campus, que está na
sala, na universidade etc. Isso explica a alta demanda pela preposição em na Tabela 4. Em todo o
corpus de Maria, observamos 5 sentenças bem-formadas com uso padrão de preposições (com, em e
para). Não encontramos, no corpus (que se limita a cláusulas que contenham formas desviantes),
nenhuma preposição menos gramaticalizada (até, sem, sobre, contra etc.), o que, por sua vez, indica
que Maria se orienta pela frequência de uso das preposições na língua quando escreve (já que,
segundo Ilari et al. (2015), as mais gramaticalizadas são mais frequentes e mais produtivas em língua
portuguesa).
Na escrita do sujeito controle, os problemas relacionados a preposições restringem-se
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meramente a questões de ortografia: em tão por então, concerteza por com certeza e denovo por de novo.
Não foram observadas faltas, excessos ou trocas de preposição no corpus da ouvinte. Contudo, é
preciso notar que, no corpus da ouvinte, encontramos apenas três preposições: para, de e por, ou seja,
todas mais gramaticalizadas.
Quanto às conjunções, observamos um número menor de dados: apenas uma conjunção
ausente. Se presente, a conjunção integrante que modificaria a forma do verbo da segunda oração
(ajude). Como há essa interdependência – e a morfologia verbal ainda não parece estar consolidada
na escrita de Maria, é possível pensar que a ausência da conjunção não é o único desvio em (22):
(22) Eu quero vc me ajudar

Já a pessoa ouvinte cujos dados foram coletados apresenta uma variedade e quantidade
maior de conjunções em seu corpus: pra, que, quando e mais, sendo que mas é a mais frequente,
sistematicamente escrita na forma de mais e apenas uma vez acompanhada de vírgula (contra 5
ocorrências sem acompanhamento de vírgula – das quais 4 apresentam mais em início de cláusula).
Ortografia
Por mais que tenhamos um corpus menor para a ouvinte, podemos afirmar que as questões
de morfologia verbal, ordem de palavras e conectivos são menos desafiadoras na escrita do
português por parte de falantes do português do que de aprendizes de português como segunda
língua. O ponto de virada se dá no quesito ortografia.
Em Linguística Aplicada, mais especificamente na área de Análise de Erros (AE),
já foi estabelecida uma hierarquia de erros que alunos de língua estrangeira
apresentam. Segundo McCretton e Rider (1983), poucos erros de ortografia
aparecem na escrita de aprendizes de língua estrangeira – possivelmente porque
não desenvolveram ainda intuições na língua alvo (KLEPPA, 2019, p. 235-236).

No processo de alfabetização, crianças ouvintes e falantes de língua portuguesa precisam
entender – e isso é um processo – que existe uma relação entre as letras e os sons. Justamente
devido ao alto grau de fracasso na alfabetização no Brasil (SOARES, 2020), muitos erros de
ortografia são resultantes da hipótese de que a fala é representada diretamente na escrita. A
oralidade se faz presente, no corpus da nossa controle ouvinte, em sentenças como:
(23) Quando tu vinher tu liga
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A aquisição da escrita não se dá de maneira natural, mas via ensino formal. Para uma
pessoa surda, aprender a escrever em português não se reduz apenas a aprender uma nova
modalidade da sua língua materna, mas significa aprender uma outra língua na modalidade escrita.
No entanto, o processo de aprendizagem da escrita não é ancorado nas equivalências entre sons e
letras, porque o surdo, por definição, não pode recorrer a experiências com o som. A própria escrita
alfabética (adotada em português) se mostra um desafio para quem sinaliza, pois não há
equivalências entre as unidades que formam palavras nas duas línguas.
Na Tabela 5, categorizamos os erros de ortografia (excluídos os sinais de pontuação que,
apesar de serem sinais gráficos, não têm seu uso normatizado por acordos ortográficos):
Tabela 5: Erros ortográficos nos corpora
Ouvinte Controle
Ocorrências

Exemplo

Maria
Ocorrências

Exemplo

acentuação

9

amanha

oralidade

7

mais por mas

representações diferentes

7

enformo por informo

1

encontrá

omissão de letras

5

domigo

1

manda por mandar

junção de palavras

2

tabom

separação de palavras

1

em tão

troca de letras

-

2

falosofia

inversão de letras

-

1

hostipal

Pelos resultados apresentados, pode-se perceber que a natureza e a frequência dos erros
de ortografia são bastante diferentes nos dois corpora examinados. Os erros de ortografia mais
frequentes na escrita da pessoa ouvinte são relacionados à oralidade, ultrapassando por vezes o
limite da palavra. Já na escrita de Maria, não é possível apontar os erros de ortografia mais
recorrentes, já que são tão poucos. Todos, no entanto, se limitam à palavra e sua forma gráfica. A
disposição das letras numa dada ordem é o que diferencia os desvios de escrita da aluna surda dos
desvios de escrita da pessoa ouvinte – que não troca nem inverte letras.
Considerações finais
Este texto apresentou um estudo de caso em que examinamos desvios de escrita em língua
portuguesa produzidos por uma aluna surda e por um sujeito controle ouvinte (e falante de
português) na rede social WhatsApp em interação espontânea com a segunda autora deste estudo.
Apresentamos o conceito de interlíngua que, através de seus estágios, nos ajuda a acompanhar o
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processo de aprendizagem do português escrito pela aluna surda. Nossos dados apontam que Maria
se encontra no estágio II de interlíngua: tomando como base nossas análises quanto à ordem de
palavras, Maria apresenta estrutura de frase da LIBRAS nas construções de foco; tomando como
base nossas análises quanto à morfologia verbal, Maria apresenta alta frequência de verbos no
infinitivo; e, por fim, tomando como base nossas análises quanto ao uso de conectivos, verificamos
que Maria apresenta elementos funcionais não estáveis. Em todos esses quesitos, a escrita de Maria
se diferencia drasticamente da escrita em português por parte de uma pessoa ouvinte. Desvios que
a pessoa ouvinte comete na escrita com abundância (erros de ortografia) não foram encontrados
em medida paralela na escrita de Maria. Não acreditamos que “escrita confusa” seja suficiente para
descrever os dados de Maria, já que encontramos razões na sua primeira língua para a emergência
de desvios na escrita do português. Trata-se de uma interferência interlinguística que se dá em dois
níveis: de uma língua para outra (LIBRAS – português), de um modo para outro (sinalizado –
escrito). Esperamos que este estudo de caso auxilie o leitor a traçar conclusões gerais a partir de
um caso individual e que contribua para o desenvolvimento de estratégias didáticas de ensino de
escrita em português para surdos.
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo fazer uma análise discursiva das emoções presentes nas
mensagens postadas pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, e seus seguidores, na rede social Twitter,
com o intuito de que se possa observar o modo como os seus interlocutores demonstram o ethos construído
pelo Presidente no ato do discurso em um espaço tão limitado. A metodologia utilizada nesta investigação
foi a pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, a fim de embasá-la e dar consistência à temática
abordada. A teoria considerada foi a Análise do Discurso. Para tanto, recorreu-se a autores que investigam
o discurso, tais como Mussalim (2001), Charaudeau (2007), Aristóteles (1998) e Maingueneau (1997; 2008;
2011). Concluiu-se que os interlocutores do Presidente demonstram suas emoções de diversas formas, entre
elas estão o uso de marcas de pessoalidade e de oralidade, bem como os diversos discursos que trazem em
suas mensagens outros discursos para sustentar seus argumentos.
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Abstract: This article aims to make a discursive analysis of the emotions present in the messages posted by
the President of the Republic, Jair Bolsonaro, and his followers, on the social network Twitter to observe
the way in which their interlocutors demonstrate the ethos built by the president in the act of speech in such
a limited space. The methodology used in this investigation was the bibliographic research of a qualitative
approach, to support it and give consistency to the theme addressed. The theory considered was discourse
analysis. For this, we resorted to authors who investigate discourse such as Mussalim (2001), Charaudeau
(2007), Aristotle (1998) and Maingueneau (1997; 2008; 2011). It was concluded that the interlocutors of
President demonstrate their emotions in various ways, among them are the use of orality marks and the
various discourses that bring in their messages to support their arguments.
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Introdução

No passado, o processo comunicativo era bastante insatisfatório em termos de agilidade na
disseminação de informações, pois ainda se utilizavam meios comunicativos convencionais como,
por exemplo, a carta – que demorava semanas ou meses para chegar ao destinatário. Com o
decorrer dos anos, tudo foi se tornando mais moderno e, de certa forma, mais ágil. Esse processo
evolutivo deu-se graças às chamadas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) que,
segundo Silva (2018, p. 18), consistem em “[...] todo e qualquer conjunto de meios, métodos,
técnicas e instrumentos que possibilita a produção de comunicação e informação”, tecnologias
essas que atualmente auxiliam na disseminação da mensagem proferida pelo locutor em tempo
instantâneo pela internet.
Nos tempos mais longínquos, os políticos, por exemplo, precisavam sair de cidade em
cidade para fazer seus comícios, proferir seus discursos e conquistar o voto do eleitorado, eles
tinham à sua disposição um número limitado de recursos para persuadir seu público. No entanto,
na atualidade, as situações discursivas tomaram novas proporções, graças a redes sociais como o
Facebook, o Twitter e o Instagram, e aos canais do YouTube com transmissão ao vivo pela internet, que
propiciam um novo jeito de fazer política e de interagir com o eleitorado, sem necessariamente ter
que se locomover fisicamente para transmitir uma mensagem. Agregado a esses aparatos
tecnológicos vêm diversos outros que ajudam a obter resultados mais efetivos, em termos de
discurso.
Nesse sentido, nas eleições de 2018, de nível nacional, uma das grandes “armas” à
disposição dos candidatos foi a internet. Na WWW (World Wide Web), por meio das mídias sociais,
políticos fizeram suas campanhas, lançaram seus discursos e cativaram o público. Neste cenário,
destacou-se o candidato à Presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, que acabou sendo
eleito. E mesmo depois da “vitória”, o então presidente, continua utilizando as redes sociais para
divulgar seus feitos, agendas cumpridas e, o que mais chama a atenção, fazer comentários sobre
determinados episódios que acontecem no país. O que, por sua vez, gera grande “rebuliço” na
sociedade como um todo e, em especial, entre os seus seguidores.
Observando tais comportamentos, o presente artigo tem por finalidade propor um estudo
do ethos e do phatos provocado nos interlocutores do Presidente da República por meio de seus
Twittes. Assim, recorremos à pesquisa bibliográfica para trazer consistência à investigação.
Buscamos autores como Aristóteles (1998), Maingueneau (1997; 2008; 2011), Charaudeau (2007)
para tratar da questão do ethos e do phatos enquanto peças de fundamental importância para a
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persuasão no discurso. E, para fazer um apanhado sobre a constituição da Análise do Discurso,
recorremos à Orlandi (2015) e Mussalim (2001). Aqui lançamos mão da Análise do Discurso para
desenvolver a investigação das emoções causadas nos interlocutores de Bolsonaro analisando as
respostas dadas às publicações dele. O corpus utilizado para análise foram as mensagens do
Presidente e as respostas obtidas de seus seguidores. Tais mensagens foram “printadas”4 e
organizadas para facilitar a compreensão e análise.
O presente trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: a “Introdução” visa fazer
uma rápido descrição do que se trata este trabalho, bem como mostrar como ele está estruturado;
no subtítulo “A construção do ethos”, busca-se fazer um apanhado de como o ethos dos sujeitos é
construído; em “O phatos na política”, por sua vez, trata-se das emoções provocadas no discurso
político; em “Análise do Discurso”, discute-se essa ciência como possibilidade para entendermos
os discursos presentes na sociedade e, em especial, o discurso político; nas “Análises”, são
analisadas as emoções presentes nas mensagens postadas no Twitter pelo Presidente da República
e também por seus seguidores; e, nas “Considerações finais”, foram apresentadas as últimas
ponderações sobre a temática trabalhada.
A construção do ethos
Para falarmos da construção do ethos, recorremos a Aristóteles, que foi o primeiro filósofo
a tratar da temática ethos, relacionando-a ao caráter do orador. Na visão do autor, o ethos é construído
pelo orador enquanto faz o seu discurso, criando uma imagem de si mesmo, a fim de que o seu
discurso possa surtir os efeitos desejados. Nas palavras de Aristóteles (1998), o ethos consiste em:

Persuadir-se pelo caráter quando o discurso é proferido de tal maneira que deixa
a impressão de o orador ser digno de fé [e que] é, porém, necessário que esta
confiança seja resultado do discurso e não de uma opinião prévia sobre o caráter
do orador (ARISÓTELES, 1998, p. 49).

Partindo desse pressuposto, podemos inferir que o ethos do Presidente Jair Bolsonaro vai
se formando quando ele lança discursos considerados “inovadores” – para os seus apoiadores – na
medida que tem propostas diferentes daquelas apresentadas por outros políticos, constituindo-se
assim um novo conceito de ethos. Desta forma, a noção de ethos se torna bem diversificada, tendo
O sentido de uso da palavra “printada” está direcionado ao processo de captura de tela realizada para coletar os Twittes
na rede social. Devendo ser entendida aqui como processo de captura de tela (do inglês, screenshoots).
4
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em vista a multiplicidade de ocorrências e os diversos estudos que já se tem sobre eles, até porque
novos contextos vão se produzindo frente aos novos meios de se produzir e propagar um discurso.
Na política, o ethos se constitui a partir dos discursos que são proferidos, seja nos palanques, seja
nas redes sociais, possibilidade última dada pelas novas tecnologias de informação e comunicação.
O ethos do Presidente, por exemplo, vai se construindo no Twitter enquanto representante
máximo da nação brasileira, transparecem suas convicções e ideologias. Assim, a primeira visão
que se tem é que o representante da nação se comporta divergindo do que diz Maingueneau (2008,
p. 56): o “ethos consiste em causar boa impressão pela forma como se constrói o discurso, a dar
uma imagem de si capaz de convencer o auditório, ganhando sua confiança”. Desse modo, o que
se espera é que, pela autoridade concedida ao Presidente, ele apresente virtudes morais e uma boa
conduta, que condiz com a posição que ocupa, construindo-se assim, o ethos postulado por
Aristóteles.
De Aristóteles à contemporaneidade, muitas coisas mudaram, entre elas, o conceito de ethos.
Nesse sentido, diante da modernidade e das formas diversificadas de proferir discursos, o ethos
ganha uma concepção voltada para a retórica que, segundo Maingueneau (1997, p. 45), se integra à
Análise do Discurso a partir de um duplo deslocamento, que “distancia-se de qualquer preocupação
‘psicologizante’”, para entender que os efeitos produzidos sobre o auditório “são impostos, não
pelo sujeito, mas pela formação discursiva”. E ainda é definida como uma concepção “transversal
à oposição entre o oral e o escrito, pois se concebe que mesmo os corpora escritos possuem uma
voz e um corpo” (idem). A partir desse pressuposto, podemos inferir que o ethos do Presidente se
constrói até mesmo nas suas publicações escritas nas redes sociais quando consideramos as
condições de produção bem como as marcas de subjetividade das/nas postagens.
Sobre a construção de ethos, Maingueneau (2011) afirma que precisa ser pensado também
como prática social, gênero discursivo e cenografia. Dessa forma, o autor postula que há dois tipos
de ethos: o ethos pré-discursivo e o ethos discursivo, de forma que este último pode ser desmembrado
em duas subdivisões, a saber: o ethos dito e o ethos mostrado. E para melhor explicar, recorremos
ao infográfico de Maingueneau (2008) representado na figura abaixo:
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Figura 1: O ethos dito e o ethos mostrado

Fonte: Maingueneau (2008, p. 19).

O infográfico de Maingueneau (2008) (figura 1), busca explicar o ethos efetivo como uma
associação de diversos fatores interligados. Como já mencionado, o ethos possui duas partes e, ao
se subdividir, mostra como se dá a construção da imagem do enunciador envolvendo aspectos
explícitos e não explícitos.
Segundo Fiorindo (2012, s.p.), “o ethos pré-discursivo se refere à imagem que o
coenunciador constrói do enunciador, antes mesmo que este pronuncie algo”, ou seja, o
coenunciador vai ouvir um discurso já com uma imagem formada, por assim dizer, do enunciador.
No caso do Presidente Bolsonaro, o ethos pré-discursivo se refere à imagem do que se espera de
um presidente; o ethos discursivo, então, se refere ao que o coenunciador já construiu dele, que ele
é um sujeito muito ríspido ao responder a perguntas, ou mesmo ao se dirigir ao público quando
aborda determinados temas, e isso pode ser correlacionado aos “estereótipos ligados aos mundos
éticos”, que estão na base do infográfico (figura 1). Tendo em vista tais definições, a seguir,
exemplificamos (figura 2) o ethos formado pelo coenunciador do presidente Bolsonaro.
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Figura 2: O ethos dito e o ethos mostrado

Fonte: Adaptado pelos autores, com base no infográfico de Maingueneau (2008, p. 19).

Com base nisso, o ethos discursivo abrange o ethos dito e o ethos mostrado. Sendo que o
ethos dito é criado pelo enunciador através das referências diretas dadas por ele; já o ethos mostrado
não possui referências explícitas, ou seja, a imagem do enunciador não está diretamente
representada no texto, “mas é construída pelas pistas que este oferece ao coenunciador no
momento discursivo” (FIORINDO, 2012, s/p). Assim, os dois ethos (dito e mostrado) estão
intimamente ligados, por não se poder traçar uma linha clara que os separe.
Portanto, o ethos discursivo, na perspectiva moderna de Maingueneau (2011), nos deixa
claro que, na política, a construção da imagem do político dar-se-á por meio dos diversos fatores,
sendo que o ethos discursivo constitui-se como principal construção neste cenário. Dessa maneira,
podemos inferir que, através do ethos construído, o orador conseguirá resultados mais eficientes
nos seus discursos partindo assim para outra instância: o Phatos.
O phatos na política
O phatos é o efeito de emoção causado pelo orador nos seus interlocutores. Fazendo uso
da imagem que criou sobre de si e da que o interlocutor já carrega sobre o orador, este consegue
extrair de seu público as mais variadas emoções e, com isso, aumentar suas chances de persuadir.
No entanto, alguns fatores devem ser considerados para que o discurso cause as emoções desejadas:
proporcionar que o público se sinta ambientado na narrativa; permitir uma interação mais direta
possibilitando ao interlocutor interagir etc.
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Na política, o phatos é um recurso essencial da oratória dos políticos, para persuadir seu
público de que o que dizem é o mais correto, o mais conveniente a todos, pois o phatos pode ser
compreendido “como uma disposição (Stimmung) originária do sujeito que está na base do que é
próprio do humano. Assim, o pathos atravessa toda e qualquer dimensão humana, permeando todo
o universo do ser” (MARTINS, s.d., p. 66). Por isso, a noção de phatos pode ser ligada diretamente
às emoções que são provocadas nos interlocutores durante o discurso.
Na obra Phatos e Discurso Político, Dominique Charaudeau ( 2007) traz uma série de questões
para tratar do phatos na política. A primeira delas está no uso dos termos para indicar o phatos: se
“sentimento” ou “emoções”, já que a primeira possui uma significação forte de “ordem mora”,
enquanto a segunda está ligada a “sensibilidade” do interlocutor ao discurso. Aqui faremos uso do
phatos com o termo emoções, pois segundo Gottweis (s.d.):
O desempenho centrado no phatos é baseado no foco das emoções que são
implementadas no discurso. Essas emoções são veiculadas na argumentação do
orador, que nessa hora tem um papel central. A estratégia do orador enfatiza as
emoções do público para responder a eles não nos termos de trazer uma nova
proposição construída, mas nos termos de mobilização desse público contra uma
elite (GOTTWEIS, s.d., p. 247)5.

Sendo assim, é necessário olharmos o discurso político como um discurso público e, pois,
considerar essas emoções como uma representação social. Tanto que, enquanto discursa, o político
suscita no seu auditório essas emoções através de gatilhos que são incorporados na narrativa, sejam
as questões de cunho social – como a fome, a falta de educação e de saúde –, seja também causar
revolta sobre aqueles que estão no poder. Por isso, é importante conhecer e fazer uso de uma teoria
do sujeito e da situação de comunicação.
Se o objetivo no discurso político é suscitar emoções, é preciso que o orador produza de
fato um sentimento verdadeiro sobre o seu público. Uma forma de instaurar essas emoções é por
meio das categorias patêmicas, especialmente e mais especificamente pelas “tópicas da ‘angústia’ e
seu oposto, a ‘esperança’ e da tópica da antipatia e seu oposto a ‘a-simpatia’” (CHARAUDEAU,
2007, p. 243).
Apelando às emoções de angústia do público sobre uma determinada temática, o orador
causa também através do seu discurso uma esperança e se coloca como um salvador da pátria.

Tradução nossa: The patho-centric performance is based on a focus on emotions that are implemented in the
discourse. These emotions are vehicles of the argumentation of the speaking subject, who this time has a central role.
The strategy of the speaking subjects emphasizes the emotions of the audience in order to respond to them not in the
terms of bringing in a new constructed proposition but in the terms of mobilization of this audience against an elite
(GOTTWEIS, s.d., p. 247).
5
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Segundo Aristóteles (1998, p. 106), é nesse momento que o phatos faz uma intersecção com o ethos
e, por isso, fazendo uso da prudência, virtude e benevolência, o locutor torna-se persuasivo, pois
estas são segundo Eggs (2005, p. 40 apud PIRES, 2012, p. 58), as três razões que inspiram
confiança no ouvinte. São nelas que o público irá notar se o orador está sendo honesto, sincero e
até mesmo solidário para com eles.
Então é notória a importância do ethos no discurso político como elemento de persuasão.
No cenário político, é imprescindível que o orador seja capaz de tocar o outro, aflorar as emoções
do público que está ali para ouvir propostas e/ou mesmo para saber de que forma aquele sujeito
os vê. Para Charaudeau (2007, p. 245), “tocar o outro é o objetivo que o sujeito falante pode ter
para fazer com que este outro não faça reflexões sobre a fala em questão e se deixe levar pelos
movimentos de seus afetos”. Por isso, é necessário que o orador busque estratégias discursivas que,
assim como as razões que inspiram confiança, mencionadas anteriormente, o ajudem a suscitar as
emoções desejadas para aquela ocasião e, por fim, o público faça uma adesão ao discurso lançado.
Os efeitos do phatos em conjunto com ethos serão mostrados, a seguir, nas análises de
respostas dadas por internautas às mensagens no Twitter postadas pelo Presidente Bolsonaro, mas
antes iremos tratar da Análise do Discurso.
Análise do discurso: uma breve reflexão no campo político
O presente tópico busca trazer um entendimento de Análise do Discurso e como essa teoria
é importante para o estudo dos discursos presentes nos diversos setores da sociedade
contemporânea, em especial da política, mas primeiro precisamos saber o que é discurso e o que é
a Análise do Discurso.
Para Mussalim (2001, p. 101) “toda produção de linguagem pode ser considerada
‘discurso’”. Já Benveniste (1989, p. 82) afirma que o discurso “é produzido cada vez que se fala”.
O discurso, grosso modo, é o produto de construções linguísticas interligadas ao contexto social
no qual se desenvolve o texto, atrelado a este estão as ideologias advindas do contexto políticosocial onde o autor se constitui. Quanto a Análise do Discurso, esta é uma teoria (ciência) que
analisa as estruturas textuais considerando que as ideologias constituem texto. E é desta ciência que
vamos tratar aqui.
Quando a Análise do Discurso é tomada para analisar o discurso político, é necessário
buscar pelos conhecimentos que advêm da história e do meio no qual o sujeito se encontra
enquanto produz seus discursos, para assim entendermos/sabermos quais as ideologias que
compõem estes discursos. É necessário que consideremos o materialismo histórico, pois este “é o
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que determina o funcionamento das instâncias político-jurídicas e ideológicas de uma sociedade”
(MUSSALIM, 2001, p. 104).
O discurso político midiatizado pelas redes sociais toma uma forma, seja oral ou escrita.
Com isso a Linguística ganha uma importante função, pois as ideologias vão se materializando na
linguagem que, segundo Mussalim (2001, p. 104) é “[...] uma via por meio da qual se pode
depreender o funcionamento da ideologia” sendo que esta compõe a materialidade do discurso.
Além do mais, o discurso político é, segundo Charaudeau (2015 apud TELES, 2017, p. 44) “o lugar
social dos jogos de máscaras” e “toda palavra dita nesse campo (na política) dever ser apreendida
ao mesmo tempo pelo que ela não significa, não devendo nunca ser tomada ao pé da letra”( TELES,
2017, p. 44). Assim, quando um político faz seu discurso, é preciso que o analista do discurso
considere que aquele possui uma intenção por trás do que profere (do discurso) e que o que está
sendo dito não é necessariamente o que se ouve.
Procedimentos metodológicos
O presente trabalho científico foi executado aplicando-se o método de pesquisa
bibliográfica que tem a finalidade de embasá-la para que, de fato, haja consistência no tema tratado
pelo autor. A pesquisa analisou os dados pela abordagem qualitativa com ênfase no método
etnográfico que “visa compreender, na sua cotidianidade, os processos do dia a dia em suas diversas
modalidades” (SEVERINO, 2007, p. 119), tendo em vista que o objeto de estudo são ações do
cotidiano.
O uso dessa abordagem nos auxilia no atendimento da proposta de fazer uma análise
discursiva das emoções presentes nas mensagens postadas pelo Presidente da República, Jair
Bolsonaro, e seus seguidores, na rede social Twitter, observando como os seus interlocutores
demonstrem o ethos construído pelo presidente no ato do discurso em um espaço tão limitado.
O corpus coletado para análise foram dois textos [mensagens] postados no Twitter pelo
Presidente Bolsonaro, discursos que geraram discursões entre seus seguidores: apoiadores e não
apoiadores. Vale lembrar que, em ambos os textos, podemos perceber, por meio das postagens e
posicionamento do Presidente, as emoções provocadas nos interlocutores.
Análise das postagens do presidente Bolsonaro no Twitter
A mensagem a seguir foi postada pelo Presidente no Twitter, no dia 29 de outubro de 2019.
Essa postagem, mesmo utilizando uma linguagem simples, traz aos interlocutores um discurso
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elaborado e que não é novo, sua luta de sempre com a Rede Globo, e lhe rendeu 29.441 retweets,
167.689 curtidas e, pelo menos, 53 mil comentários.6
Mensagem 01

Fonte: Screenshot do Twitter, em 30 de outubro de 2020.

A postagem do Presidente é feita após ele ser mencionado em uma reportagem do Jornal
Nacional, da Rede Globo de televisão, sobre o caso “Marielle Franco”. Ele estava em viagem aos
Emirados Árabes Unidos, de onde fez uma live no Youtube rebatendo as “acusações” e, na ocasião,
chamou o grupo Globo de “Canalhas”.
Desse contexto, partimos para nossa análise. Observa-se que a palavra para descrever a
imagem foi escrita em caixa alta, sugerindo ao leitor uma ênfase na fala do enunciador, um tom
mais elevado, de indignação. Na mensagem, vemos o slogan da Rede Globo, mas, ao centro, em vez
da esfera branca, aparece uma saída de esgoto – remetendo o enunciatário a outros discursos no
qual a chama de “Globo Lixo”. Kristeva (1967, p. 84 apud FIORIN, 2018, p. 163) corrobora o
mencionado afirmando que “o discurso (o texto) é um cruzamento de discursos (de textos) em que
se lê, pelo menos, um outro discurso (texto)”, ou seja, um discurso é composto por vários outros
discursos.

6

Os números se referem até o dia 28 de dezembro de 2019.
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Vale observar como uma mensagem tão simples causa tanta comoção nos interlocutores.
É possível notar que os internautas que interagiram demonstraram suas emoções avidamente. E
isso ocorre porque, segundo Kristeva (1967 apud FIORIN, 2018), a construção textual se dá como
uma espécie de mosaico de citações em que um texto é criado a partir da absorção e transformação
de outro. Dessa maneira, ao relacionar os acontecimentos, os interlocutores demonstram suas
emoções no que se refere ao tema tratado.
Ao lado do Twitte do Presidente, temos a resposta de internautas que representam
emoções/reações favoráveis ao Presidente. Observemos que a linguagem também se aproxima da
utilizada na frase da mensagem de Bolsonaro. Ao responder à mensagem do Presidente, o
internauta utiliza duas formas de grafar a mensagem: primeiro em caixa alta e, em seguida, uma
alternância entre caixa alta e minúsculas. Segundo Althier- Revuz (2004), isso é:

[..] uma forma mais complexa de heterogeneidade em que o locutor faz uso de
palavras no fio de seu discurso de forma que a sua figura de usuário é desdobrada,
momentaneamente, em outra figura, a do observador das palavras utilizadas e o
fragmento é marcado por uma entonação (ALTHIER-REVUZ, 2004, p. 13,
adaptado).

Neste caso, o interlocutor que interage utiliza essa marca de oralidade em seu discurso
como forma de chamar a atenção do seu emissor: mostrando sua indignação e insatisfação com o
órgão de imprensa envolvido na discursão.
Ainda, é possível inferir que o internauta apoia a posição/opinião do Presidente sobre a
referida rede de televisão. Já que é possível observar outros discursos advindos das ideias do
Presidente sendo atravessados no discurso atual do interlocutor, sobretudo quando ele diz “NÃO
RENOVE A CONCESSÃO da Rede Globo”, concretizando assim o que foi mencionado
anteriormente em Kristeva (1967) e Fiorin (2018) sobre o mosaico de citações, já que o enunciado
anteriormente citado retoma uma fala do Presidente, na qual ele trata da concessão de sinal das
emissoras.
E, ao grafar em caixa alta as palavras que compõem o enunciado, percebemos as suas
emoções explicitadas em relação à emissora – a indignação e a insatisfação com a emissora, e tais
emoções são confirmadas posteriormente quando ele diz: “estamos cansados desse LIXO DE
IMPRENSA”. Segundo Charaudeau (2007, p. 241), essas emoções ocorrem pelo fato delas “se
manifestarem em um sujeito ‘em função de’ alguma coisa que esse sujeito se faz representar”. É o
caso desse internauta, que deixa sua marca de pessoalidade com a forma verbal “estamos” e se
propõe como representante de um todo, da população brasileira. E também demonstra seu desejo
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de que a emissora feche as portas através do seu discurso tipicamente marcado por uma de
regionalidade ao concluir dizendo para o Presidente “mostrar para essa cambada com quantos paus
se faz uma canoa!”, em outras palavras, ele sugere o discurso de um autoritário, ou seja, de quem é
que realmente manda.
Essas emoções citadas também são perceptíveis na resposta da internauta que interage logo
depois: ela utiliza recursos diferentes do primeiro, no entanto, se posiciona afirmando que, se ela
fosse o presidente, fecharia o sinal da emissora ali mesmo e naquele instante. Segundo Charaudeau
(2007, p. 241), “a emoção pode ser percebida na representação de um objeto em direção ao qual o
sujeito se dirige ou busca combater”. Por isso, ela utiliza a hashtag7 (#Globolixo) e uma contagem
regressiva de 3 a 1 para explicitar sua insatisfação com a emissora, ao mesmo tempo em que
comunga com o discurso do Presidente.
Já o próximo enunciatário buscou na sua resposta algo semelhante ao que o Presidente
utilizou. Trouxe então, um cartaz feito no período da campanha de 2018 em que também se fez
uso da linguagem verbal e não-verbal. Desse modo, contata-se uma intertextualidade entre o texto
do presidente e do enunciatário e possibilita ainda observar as ideologias que perpassam em cada
uma, visto que o sujeito é constituído de ideologias.
Observa-se que, no título da postagem, o enunciatário questiona – “tirou a inspiração daqui,
né?” – como forma de dizer que o Presidente não possui imaginação para criar algo próprio, ou
seja, que ele não é inteligente e por isso deve ter se inspirado em algo já pronto. As demais frases
“ELE NÃO”, “ELE NUNCA” também podem ser notadas um outro discurso que vem dos
opositores de Bolsonaro no período de campanha, demarcado em caixa alta também como ênfase
de oralidade e indicando um tom acima do normal, demonstrando ainda antipatia pelo Presidente.
As expressões em destaque marcam também o que Charaudeau (2007) chama de encenação do
phatos no discurso populista, no qual um movimento é orientado em desfavor daqueles que são
responsáveis por crises e ainda são considerados suspeitos de proteger os próprios interesses.
Outro recurso utilizado foi a linguagem não-verbal, que mostra o rosto do presidente de
forma que sua boca seja a saída de um bueiro, da qual descem resíduos inapropriados e, com isso,
é trazido à tona o dialogismo Bakhtiniano. A linguagem não-verbal trazida pelo enunciatário sugere
que o Presidente só fala asneiras, coisas que não são aproveitáveis e que é, na verdade, aquilo que
ele diz ser a Rede Globo. Então, o uso de uma linguagem mista por parte do enunciatário é sua

O uso da hashtag ocorre quando um interlocutor deseja que sua postagem crie vínculo com outras postagens do
mesmo tema, ou seja, as hashtag permite uma espécie de organização desses discurso e, quando um usuário da rede
social pesquisa por uma hashtag como (#globolixo) aparecem publicações que estão ligadas por essa hashtag.
7
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maneira singular de demonstrar suas emoções mesmo que nem sempre essas expressões sirvam de
suporte ao receptor para identificar as emoções do interlocutor.
Outra mensagem do Presidente que ganhou destaque no Twitter foi quando ele se
manifestou no caso do humorista Danillo Gentilli, condenado por injúria, em abril de 2019, após
fazer uma peça “humorística” com uma correspondência da Deputada Federal Maria do Rosário.
Mensagem 02

Fonte: Screen shoot Twitter, 11 de abril de 2019.

Na mensagem, o Presidente enfatiza o direito da “livre expressão” do humorista e, ainda,
cita a si mesmo como alvo de piadas do referido comediante; ele diz que respeita e, no fim, afirma
que essa liberdade “vale para uns e para outros não”. É notório que o Presidente busca fazer uma
referência a acontecimentos que envolvem a deputada que moveu o processo contra o humorista,
tais acontecimentos são evidenciados nas respostas dos interlocutores de Bolsonaro.
Ao se solidarizar com o comediante e apresentador, Bolsonaro faz com que diversos
internautas/seguidores, doravante interlocutores, desabrochem em seus comentários suas emoções
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e demonstram sentimento de indignação quanto ao posicionamento do presidente no caso. Na
perspectiva de Charaudeau (2007, p. 246), isso é normal, pois “a fala do discurso político é uma
fala que [...] circula no espaço público [...] e se inscreve em uma cena política”, além do mais, essa
“fala que circula no espaço público é uma fala que é lançada sem que se tenha o total domínio dos
efeitos que ela produzirá”, no entanto é possível fazer uma “suposição racional de que ela será
interpretada de diferentes maneiras” (CHARAUDEAU, 2007, p. 246).
É justamente o que um dos interlocutores faz, pois diz que esse posicionamento já era
“previsível”, ou seja, ele já esperava que o presidente se manifestasse a favor do comediante porque,
em seu ponto de vista, o Presidente não respeita as mulheres e muito menos a democracia. Isso é
constatado posteriormente, quando traz à tona em sua fala outros discursos para expressar a
indignação com posicionamento do Presidente, assim, menciona que ele defende a tortura contra
mulheres e apoia a ditadura militar. Ainda na mesma resposta, o interlocutor faz uso de aspas na
palavra comediante, sugerindo uma ironia, já que a “brincadeira” não tem nada de cômico, do ponto
de vista dele.
Haja vista o que foi expresso em Charaudeau (2007), anteriormente, outra interpretação à
postagem do presidente é dada por outra interlocutora. No comentário, a interlocutora traz as
diversas falas da deputada que processou o comediante, acusando o Presidente de ter envolvimento
no caso Marielle e, mesmo assim, nenhum processo de injuria foi movido contra ela. Podemos
inferir as emoções da interlocutora quando diz que “não é ela que o acusa de ser o mandante do
crime da Mariele?”, ela ainda demonstra a sua insatisfação com a parlamentar no que diz respeito
ao comportamento dela na câmara, quando protagoniza diversos alardes com demais parlamentares
de oposição. A internauta diz “sem contar nos grandes barraco (sic) que esta pessoa infeliz
protagoniza na câmara. Show de horrores total”. Então, conclui mostrando sua insatisfação com o
sistema judiciário: “a lei tem que valer para todos”, assim, ela propõe que a deputada também seja
processada pelas diversas falácias de forma escandalosa no meio parlamentar.
As emoções dessa interlocutora perpassam a tópica da antipatia e seu oposto a a-simpatia,
pois percebemos a sua repulsa quanto à conduta da deputada e, ao mesmo tempo, demonstra
comungar com o ponto de vista do Presidente. E, para isso, ela precisa recorrer “a modos de
organização discursiva seguindo uma racionalidade tanto narrativa quanto argumentativa”
(CHARAUDEAU, 2007, p. 245).
Considerações finais
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O presente trabalho buscou mostrar as emoções provocadas nos seguidores de Bolsonaro,
no Twitter, quando ele faz alguma postagem sobre temas de repercussão ou ocasionais. Nas análises,
podemos constatar que os seguidores demonstram suas emoções, muitas vezes, de forma explicita
através de marcadores de pessoalidade ou marcas de oralidade, mesmo sendo um texto escrito.
Vemos que, embora estejam em um meio comunicativo limitado, no que se refere ao total
de caracteres permitido pelo Twitter, os interlocutores trazem à tona uma grande quantidade de
outros discursos para sustentar o próprio discurso, junto a isso, torna visível as ideologias que os
constituem e que compartilham no seu dia a dia. Ao analisar as mensagens, inferimos também que
os interlocutores tomam seu posicionamento algumas vezes a favor, outras contra o Presidente.
Enquanto isso, expõem suas emoções: alguns expressam repulsa pelas atitudes do governante,
outros, repulsa pelos envolvidos nos enunciados e outros demonstram uma emoção de simpatia
pelos envolvidos.
Em conclusão, as emoções demonstradas pelos interlocutores são oriundas também do
ethos que eles já constituíram de Bolsonaro e os interpelam também pela (o)posição que ocupa,
sendo que ele deveria dar atenção, no ponto de vista dos interlocutores, aos problemas reais do
país e não se escandalizar como uma reportagem de uma emissora de TV ou se solidarizar com um
comediante que, no ponto de vista jurídico, passou dos limites que lhes são permitidos na criação
de suas peças humorísticas – ainda mais se tratando da figura da mulher.
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REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DE PROFESSORES
DE LÍNGUA PORTUGUESA EM FORMAÇÃO INICIAL
SOBRE O EIXO DE ANÁLISE LINGUÍSTICA
DISCURSIVE REPRESENTATIONS OF PORTUGUESE LANGUAGE TEACHERS IN INITIAL
TRAINING ON THE AXIS OF LINGUISTIC ANALYSIS
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Resumo: Este artigo tem por objetivo identificar e analisar as representações de professores de língua
portuguesa em formação inicial sobre o eixo de Análise Linguística (AL). O termo análise linguística,
cunhado por Geraldi, é entendido como o “conjunto de atividades que tomam uma das características da
linguagem como seu objeto: o fato de ela remeter a si própria” (GERALDI, [1991] 1997, p. 189) cuja
natureza das atividades pode ser epi ou metalinguística. Nesse sentido, a prática AL aponta para um ensino
analítico-reflexivo do texto em funcionamento, considerando a situação discursiva da qual faz parte. O
universo desta pesquisa contempla licenciandos matriculados em uma disciplina de análise e produção de
materiais didáticos ofertada em um curso de Graduação em Letras – Português. O corpus de análise é
constituído de respostas a um questionário diagnóstico. Os procedimentos de análise dos dados
corresponderam a três momentos: i) leitura exploratória dos dados, ii) elaboração de categorias semânticas,
e iii) análise das orações de acordo com o Sistema de Transitividade da Gramática Sistêmico-Funcional
(HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2014). Os resultados evidenciam duas grandes representações: Análise
Linguística como eixo articulador das práticas de linguagem e Análise Linguística como sinônimo de
atividade epilinguística.
Palavras-chave: Análise Linguística. Formação de professores. Língua Portuguesa. Representações discursivas.
Abstract: This paper aims to identify and analyze the representations of Portuguese language teachers in
initial training on the axis of Linguistic Analysis (LA). The term linguistic analysis, coined by Geraldi, is
understood as the “set of activities that take one of language’s characteristics as their own object: the fact
that it refers to itself.”(GERALDI, [1991] 1997, p. 189) whose nature of the activities may be epi or
metalinguistic. In this sense, the practice of LA points towards an analytic-reflective teaching of the working
text, considering the discursive situation it belongs to. The universe of this research includes students
enrolled in a course of analysis and production of didactic materials offered in a graduation course in Letters
- Portuguese. The corpus of analysis consists of answers to a diagnostic questionnaire. The data analysis
procedures corresponded to three moments: i) exploratory reading of the data, ii) elaboration of semantic
categories, and iii) analysis of the clauses according to the Systemic-Functional Grammar Transitivity System
(HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2014). The results show two major representations: Linguistic Analysis
as the articulating axis of language practices and Linguistic Analysis as synonymous with epilinguistic activity.
Keywords: Linguistic Analysis. Teacher training. Portuguese Language. Discursive representations.

Doutora em Estudos Linguísticos pelo Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL/UFSM), Professora do
Departamento de Letras Vernáculas (Graduação em Letras) e do Programa de Pós-Graduação em Letras da
Universidade Federal de Santa Maria (PPGL/UFSM). E-mail: <francieli.matzembacher@gmail.com>. ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-6821-4927
2 Mestranda em Estudos Linguísticos pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa
Maria (PPGL/UFSM). E-mail: <taaisvb@gmail.com>. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8341-6161
3 Graduada em Letras Licenciatura em Português e Literaturas pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Email: <camila.steinhorst@gmail.com>. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2567-7790
1

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.17, p. 112-129, jan./jun, 2022. ISSN: 2357-9234.

113

Considerações iniciais
Se as práticas de leitura e de produção textual parecem estar consolidadas no contexto da
escola (MENDONÇA, 2006; REINALDO; BEZZERRA, 2014), o mesmo não parece acontecer
com o eixo de Análise Linguística (AL) que, com muita frequência, equivocadamente, ainda focaliza
um ensino prescritivo fundamentado em regras de exceção e atividades que visam à identificação
e à classificação de categorias gramaticais em orações retiradas de textos que são meros pretextos.
Investigações recentes sobre o eixo de AL no contexto de ensino de língua portuguesa na
Educação Básica evidenciam o distanciamento entre o que é preconizado por documentos oficiais
e/ou pesquisas no contexto acadêmico e o que efetivamente acontece em termos de prática
pedagógica (SOUZA, 2010; TENÓRIO, 2013; DUARTE, 2014; LINO DE ARAÚJO, SILVA
SOUZA, 2014; SILVA, 2016; SILVA, 2017; LIMA, SOUZA, MOURA, 2019). Nesse viés, Silva
(2016) sinaliza que o tratamento dado ao eixo “está marcado por indefinições, superposições,
polarizações e imprecisões conceituais” (SILVA, 2016, p. 11), refletindo as dificuldades de os
docentes selecionarem conteúdos, objetivos e procedimentos que efetivem a prática de AL em sala
de aula. De forma semelhante, o estudo de Lima, Sousa e Moura (2019) aponta a discrepância entre
as orientações teóricas fornecidas em cursos de formação e a prática em sala de aula. Os resultados
da investigação destacam a dificuldade de os professores elaborarem atividades de análise linguística
que articulem as práticas de leitura e produção de textos, já que sugeriram “questões de
identificação e classificação de entidades gramaticais” e “avaliaram como contextualizada uma
questão que usa a tirinha como pretexto de classificação do tempo verbal” (LIMA; SOUZA;
MOURA, 2019, p. 42).
Em se tratando de formação inicial, Lino de Araújo e Silva Souza (2014), ao investigar a
concepção de Análise Linguística de um professor em formação, durante o período de estágio,
destacam a necessidade de repensar a configuração da disciplina, visto que, ao término das 75
horas-aula, não foi possível modificar a concepção fundamentada em um ensino de gramática
tradicional. Por fim, concluem que “é necessário diversificar as experiências de descrição da língua
com vistas ao ensino” (LINO DE ARAÚJO; SILVA SOUZA, 2014, p. 155). Essa constatação
reforça a ideia de que, para promover a prática de AL no contexto escolar, precisamos investir em
formação que objetive a operacionalização dos conhecimentos teóricos e práticos sobre a AL. Para
isso, entendemos que, inicialmente é necessário (re)conhecer os saberes construídos pelos
professores em formação sobre essa prática, quais suas dificuldades e desafios frente à elaboração
de atividades que promovam a reflexão e o ensino indutivo da e sobre a língua a fim de realizar
uma reflexão situada sobre o eixo no contexto de formação.
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Portanto, com o objetivo de explicitar esses saberes, neste artigo propomos identificar e
analisar as representações discursivas de professores em formação inicial sobre AL no contexto
escolar. Para isso, organizamos este artigo em quatro movimentos, além destas considerações
iniciais. Inicialmente, revisamos os conceitos de AL para fins didáticos, bem como elencamos
investigações que focalizam essa prática em termos de formação de professores. Ademais,
apresentamos os conceitos-chave da Linguística Sistêmico-Funcional, especialmente no que diz
respeito ao Sistema de Transitividade, que nos permitirá mapear as representações discursivas
realizadas no estrato da léxico-gramática. Em seguida, delineamos nosso percurso metodológico
em relação ao universo, corpus e procedimentos de análise. Por fim, sumarizamos os resultados
em termos de representações e apresentamos nossas considerações finais.
Análise Linguística para fins didáticos: princípios teórico-metodológicos
Com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), o ensino de língua
portuguesa, de certa forma, passa a focalizar uma perspectiva social de linguagem que se pretende
“além da memorização mecânica de regras gramaticais ou das características de determinado
movimento literário” (BRASIL, 1997, p. 55). Nesse documento, a referência à Análise Linguística
evidencia que “quando se pensa e se fala sobre a linguagem mesma, realiza-se uma atividade de
natureza reflexiva, uma atividade de análise linguística” (BRASIL, 1997, p. 30), reforçando que
“essa reflexão é fundamental para a expansão da capacidade de produzir e interpretar textos”. Com
base nisso, o eixo da análise linguística, no documento, configura-se como uma prática que deve
estar articulada às demais práticas de linguagem.
Segundo Polato, Ohuschi e Menegassi (2020, p. 130), os PCN (1997) ratificam o eixo de
análise linguística “com base no movimento reflexão-uso-reflexão”, formalizando uma “proposta
de ensino de línguas na perspectiva dos gêneros textuais”. Nesse viés, Mendonça (2006, p. 204)
reforça que devemos formar “pessoas capazes de agir verbalmente de modo autônomo, seguro e
eficaz, tendo em vista os propósitos das múltiplas situações de interação em que estejam
engajadas”. Logo, compreendemos que a AL para fins didáticos proporciona aos alunos uma
reflexão recorrente, organizada e ativa sobre a língua em funcionamento, voltada principalmente
para seu uso efetivo e autônomo, dando importância às diferentes produções de sentido que o
sistema linguístico pode proporcionar. Dessa forma, de acordo com Mendonça (2006), torna-se
possível formar leitores e produtores de diferentes gêneros textuais/discursivos.
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A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (2018) apresenta o eixo de AL/semiótica 4
como uma prática de linguagem situada e caracterizada como os “procedimentos e estratégias
(meta)cognitivas de análise e avaliação consciente, durante os processos de leitura e de produção
de textos (orais, escritos e multissemióticos), das materialidades dos textos [...]” (BRASIL, 2018, p.
80). Além disso, o documento destaca que “os conhecimentos grafofônicos, ortográficos, lexicais,
morfológicos, sintáticos, discursivos, sociolinguísticos e semióticos [...] estarão sendo construídos
durante o Ensino Fundamental”, o que remete à atividade de análise metalinguística (BRASIL,
2018, p. 78-79). Ainda que existam distinções em relação à AL para fins didáticos, é importante
sinalizar que ambos os documentos apontam a necessidade de articulação entre práticas de leitura,
AL, oralidade e produção de textos.
Segundo estudo realizado por Feitoza e Moretto (2019), cujo propósito foi identificar a
concepção de linguagem subjacente ao eixo de análise e reflexão linguística, a BNCC “apresenta,
ainda, resquícios de um ensino centrado em uma perspectiva estruturalista” (FEITOZA e
MORETTO, 2019, p. 86). Dessa forma, as autoras afirmam que há uma contradição no documento
que “mesmo assumindo a necessidade de ter os textos na íntegra como centro do ensino e em suas
condições de produção – descreve no eixo de análise e reflexão linguística uma série de habilidades
de natureza metalinguística” (FEITOZA e MORETTO, 2019, p. 86). Entendemos, assim, que as
dificuldades dos professores, em alguma medida, também refletem questões teórico-metodológicas
presentes no documento que atualmente orienta o componente curricular de língua portuguesa.
Diante do exposto, parece que a questão chave para os professores em formação inicial e
continuada permanece sendo: o que é e como se promove a AL no contexto escolar?
Para Geraldi ([1991] 1997, p. 189), a análise linguística refere-se ao “conjunto de atividades
que tomam uma das características da linguagem como seu objeto: o fato de ela remeter a si
própria”, cuja natureza pode ser epi ou metalinguística. Suassuna (2012, p. 16) define atividades
epilinguísticas como a capacidade do usuário de “operar sobre a linguagem, fazendo escolhas,
avaliando os recursos expressivos”; e atividades metalinguísticas como a capacidade do usuário de
praticar “de modo consciente” e de desenvolver sistematicamente seu conhecimento sobre a língua,
a fim de empregar a taxonomia e as teorias sobre linguagem adequadamente.

4

No documento, com o objetivo de contemplar as práticas de linguagem que envolvem textos multissemióticos, o
eixo é denominado de análise linguística/semiótica. Sobre a análise semiótica, o documento informa que “levará em
conta as formas de composição e estilo de cada uma das linguagens que os integram, tais como plano/ângulo/lado,
figura/fundo, profundidade e foco, cor e intensidade nas imagens visuais estáticas, acrescendo, nas imagens dinâmicas
e performances, as características de montagem, ritmo, tipo de movimento, duração, distribuição no espaço,
sincronização com outras linguagens, complementaridade e interferência etc. ou tais como ritmo, andamento, melodia,
harmonia, timbres, instrumentos, sampleamento, na música” (BRASIL, 2018, p. 80). Sinalizamos que, neste recorte de
investigação, o foco recai sobre a AL.

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.17, p. 112-129, jan./jun, 2022. ISSN: 2357-9234.

116

A AL, conforme Silva (2011, p. 31), possibilita o enfoque de elementos linguísticos,
abrangendo o gênero textual em que o texto é realizado”. Isso posto, gramática e AL podem ser
entendidas como práticas equivalentes? Para Geraldi (1996), a diferença está relacionada à
perspectiva de ensino e aprendizagem. Suassuna (2012) sugere que:
a melhor ideia seja a de que a análise linguística é uma prática mais ampla que
inclui gramática; ou seja, diante de um texto, podemos eleger como questão de
estudo – dependendo das finalidades do ensino e dos conteúdos envolvidos – o
uso de SS em vez de S. Isso obviamente, não depende do texto como um todo,
nem de seu caráter sociodiscursivo, mas do ambiente fonético e das convenções,
regras e regularidades ortográficas envolvidas. [...] Por outro lado, se estamos
tentando compreender por que o autor de um texto optou por escrevê-lo em
primeira ou em terceira pessoa [...] estamos diante de uma questão discursiva, a
qual, necessariamente, remete-nos à exterioridade constitutiva do texto
(SUASSUNA, 2012, p. 14).

Dessa forma, a autora conclui, com base em Geraldi (1987, 1996) e em Franchi (1987), que
“o fundamental no estudo na gramática/análise linguística é contemplar a variedade de recursos
expressivos postos à disposição do falante/escritor para a construção de sentido” (SUASSUNA,
2012, p. 15), e, por isso, “podemos, sim, tomar como equivalentes os termos de AL e gramática”.
Para Kemiac e Araújo (2010), a AL está ancorada em seis princípios: i) noção de língua
como interação; ii) trabalho com epilinguagem a partir da indução; iii) sistematização do
conhecimento acerca da língua, considerando os gêneros textuais; iv) reflexão sobre os usos para
o emprego da norma e de sua respectiva nomenclatura; v) consideração do contexto para a análise
do texto, ou seja, análise macro e microestrutural e vi) heterogeneidade da língua. Nessa mesma
linha, Mendonça (2006) aponta características da prática de AL em aulas de língua portuguesa:
i)
Concepção de língua como ação interlocutiva situada, sujeita às
interferências dos falantes;
ii)
Integração entre os eixos de ensino: a AL é ferramenta para leitura e a
produção de textos;
iii)
Metodologia reflexiva, baseada na indução (observação dos casos
particulares para a conclusão das regularidades/regras);
iv)
Trabalho paralelo com habilidades metalinguísticas e epilinguísticas;
v)
Ênfase nos usos como objetos de ensino (habilidades de leitura e escrita),
que remetem a vários outros objetos de ensino (estruturais, textuais, discursivos,
normativas), apresentados e retomados sempre que necessário;
vi)
Centralidade nos efeitos de sentido;
vii)
Fusão com o trabalho com os gêneros, na medida em que contempla
justamente a intersecção das condições de produção e escolhas linguísticas;
viii) Unidade privilegiada: o texto;
ix)
Preferência por questões abertas e atividades de pesquisa, que exigem
comparação e reflexão sobre adequação e efeitos de sentido (MENDONÇA,
2006, p. 207).

A compreensão desses conceitos e orientações metodológicas pelos professores em
formação é o nosso foco de investigação nesta pesquisa. Em razão disso, na seção a seguir,
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apresentamos os conceitos-chave da Gramática Sistêmico-Funcional, especialmente o Sistema de
Transitividade, que nos permitirá mapear as representações discursivas realizadas no estrato da
léxico-gramática.

Gramática Sistêmico-Funcional (GSF)
A Gramática Sistêmico-Funcional (GSF), sistematizada por Halliday e desenvolvida com
Matthiessen, dentre muitos estudiosos, é uma teoria que concebe a língua como recurso para
construir e trocar significados. Focalizada no uso, a GSF elege o texto como unidade mínima,
valoriza a inter-relação entre texto e contexto e se preocupa com as funções léxico-gramaticais.
Devido a isso, a GSF é uma perspectiva trinocular da linguagem, porque parte de três metafunções
e seus sistemas de realização em variáveis contextuais para analisar e categorizar a linguagem
(HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2014).
Fuzer e Cabral (2014) comentam que Halliday (1994) define metafunções como
“manifestações dos propósitos subjacentes a todos os usos da língua” (FUZER; CABRAL, 2014,
p. 32). Para Halliday, a linguagem desempenha as seguintes metafunções: ideacional, interpessoal e
textual. A metafunção ideacional permite que os usuários interpretem o meio e organizem sua
experiência. A interpessoal permite que a linguagem seja utilizada para estabelecer e manter relações
sociais, expressar os papéis sociais em determinada prática e afirmar identidades em cada situação
comunicativa. Por fim, a textual permite organizar a informação transmitida. Segundo Fuzer e
Cabral, “cada metafunção é realizada por um sistema próprio no estrato léxico-gramatical”
(FUZER e CABRAL, 2014, p. 32)
Neste trabalho, focalizamos a metafunção ideacional, porque nosso objetivo é analisar as
representações sobre Análise Linguística nos discursos dos participantes desta pesquisa. Fuzer e
Cabral (2014) afirmam que essa metafunção é realizada pela função experiencial e lógica e que cada
uma delas possui uma unidade de análise, respectivamente a oração e o complexo oracional. Para
analisar a oração, Halliday e Matthiessen (2014) adotam o Sistema de Transitividade.
De acordo com os linguistas, a transitividade é um sistema de descrição de toda a oração, a
qual se compõe de processos, participantes e eventuais circunstâncias. Os processos são o elemento
central da configuração, pois representam eventos que constituem experiências e atividades
humanas realizadas no mundo, bem como aspectos do mundo físico, mental e social. Os
participantes são as entidades envolvidas que levam à ocorrência do processo ou são afetadas por
ele. Dependendo do tipo de processo, os participantes recebem diferentes denominações,
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conforme resumimos a seguir. Por fim, as circunstâncias são indicadoras de tempo, lugar, modo,
causa, dentre outros. Nesse sentido, a transitividade está relacionada à oração como um todo, não
somente ao verbo (HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2014).
De maneira geral, Halliday e Matthiessen (2014) classificam os processos da transitividade
em seis: materiais, mentais, relacionais, verbais, comportamentais e existenciais, sendo os três
primeiros os principais. Convém comentar que a delimitação entre os processos não é clara, ou
seja, eles são contínuos e, muitas vezes, possuem características semelhantes. A seguir, registramos
algumas considerações gerais sobre cada processo e cada participante.
Os processos materiais representam experiências externas, do mundo material. Esses
processos podem ser tipicamente criativos ou transformativos, ou seja, no primeiro caso o
participante é trazido à existência no desenvolvimento do processo e, no segundo, o participante
já existente sofre mudança de algum aspecto. As orações que são construídas por meio desses
processos podem possuir os seguintes participantes: ator (quem pratica a ação), meta (quem recebe
o impacto), beneficiário (quem se beneficia do processo, podendo receber bens materiais ou
serviços prestados), escopo (participante não afetado pelo processo) e atributo (pode ser de dois
tipos resultativo ou descritivo) (HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2014).
Os processos mentais representam experiências internas, do mundo mental. Esses
processos podem ser de percepção (ver, ouvir etc.), de cognição (compreender, conhecer, etc.) e
de afeição (gostar, recear, amar etc), ou seja, utilizamo-nos para representar aquilo que sentimos,
imaginamos, refletimos e julgamos. Em suma, os processos mentais mudam a representação da
realidade, enquanto os materiais mudam a realidade. As orações mentais podem possuir os
seguintes participantes: experienciador (aquele que experiencia, percepciona, conhece, sente etc) e
fenômeno (aquilo que é percepcionado, experimentado, conhecido, sentido etc) (HALLIDAY e
MATTHIESSEN, 2014).
Os processos relacionais representam experiências tanto internas quanto externas, de ser.
Esses processos podem ser atributivos ou identificativos e apresentar três tipos de relações:
intensiva (servem para caracterizar uma entidade), possessiva (servem para estabelecer relações de
posse) ou circunstancial (servem para estabelecer relações de circunstância). No modo atributivo,
há dois participantes: uma entidade chamada de portador, que é associada a uma característica - o
atributo. No modo identificativo, uma entidade chamada de Identificado, e o elemento que serve
como identidade - Identificador. Essas orações sempre apresentam dois participantes inerentes, ou
seja, é estabelecida uma relação entre duas entidades (HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2014).
Os processos verbais representam as experiências do dizer. Podem ser de atividade (alvo e
fala) ou de semiose (neutro, indicação e comando). É importante ressaltar que o ato de dizer não
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envolve apenas aquilo que é oralizado, mas também o escrito. As orações verbais podem possuir
os seguintes participantes: dizente (aquele que diz), verbiagem (o que é dito ou o nome do
conteúdo), receptor (o participante a quem a mensagem é dirigida) e alvo (a entidade atingida pelo
processo de dizer) (HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2014).
Os processos comportamentais representam comportamentos tipicamente humanos
fisiológicos e psicológicos. As orações comportamentais possuem os seguintes participantes:
comportante (seres conscientes e humanos) e comportamento (participante que completa o
significado do processo) (HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2014).
Os processos existenciais representam algo que existe ou acontece. Podem ser neutros,
circunstanciais ou abstratos. Os neutros correspondem a uma pequena quantidade de verbos
relacionados ao sentido de “existir” e “acontecer”; os abstratos relacionados ao de “vir a existir” e
os circunstanciais a alguma característica circunstancial, como de tempo ou lugar. As orações
existenciais possuem o seguinte participante: existente (pessoa, um objeto, uma instituição, uma
abstração, uma ação ou um evento) (HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2014).
Em resumo, a GSF permite analisar objetivamente os usos linguísticos com a finalidade de
explicar determinado fenômeno, especificamente, neste artigo, as representações de análise
linguística no discurso de professores em formação, as quais estão ligadas a diversos fatores sociais,
como formação básica e superior. A partir dos resultados de análise, teremos condições de
interpretar e entender melhor o processo de ensino e aprendizagem de AL.
Percurso metodológico
O universo de análise deste trabalho compreende um grupo de 12 professores de língua
portuguesa em formação inicial, matriculados na disciplina de “Análise e Produção de Material
Didático”, ofertada no sétimo semestre, em um curso de Licenciatura em Letras – Língua
Portuguesa e Literaturas, de uma Universidade Federal do interior do estado do Rio Grande do
Sul. Com relação ao percurso acadêmico dos participantes, 59% desses professores em formação
inicial ingressaram no curso em 2017 e, portanto, seguem a sequência curricular aconselhada.
Ademais, os licenciandos participam(ram), em sua maioria (67%), de projetos de ensino e extensão,
por exemplo do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), do Residência
Pedagógica e do Mais Educação.
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A geração dos dados desta pesquisa foi realizada durante os meses de abril e março de
20205, a partir de um questionário semiestruturado, que focalizou a prática de análise linguística e
a sua recontextualização no espaço escolar por meio de atividades didáticas. Assim, o corpus de
análise corresponde às respostas fornecidas pelos 12 professores em formação, identificados como
P1, P2...P12 a fim de mantermos o anonimato.
Para análise dos dados, foram empregados os seguintes procedimentos: i) identificação dos
recursos ricos em significação e elaboração de categorias semânticas de análise, ii) segmentação e
análise das orações à luz do Sistema de Transitividade, da Gramática Sistêmico-Funcional e, por
fim, iii) identificação e análise das representações discursivas sobre Análise Linguística no contexto
escolar.
Análise e discussão dos dados
De modo geral, os resultados da análise apontam duas grandes representações discursivas
sobre a Análise Linguística para fins didáticos neste contexto de investigação: i) Análise Linguística
como eixo estruturador das práticas de linguagem e ii) Análise Linguística como atividade
epilinguística. A seguir, com base em nossos achados, discutimos cada uma dessas representações
à luz do Sistema de Transitividade.
Análise Linguística como eixo estruturador das práticas de linguagem
Para a maioria dos professores em formação inicial (64%), o trabalho com AL pressupõe
reflexão sobre o uso em situações comunicativas específicas, compreendendo que as práticas de
leitura e produção, especialmente, devem estar articuladas para que se promova um ensino
produtivo de língua portuguesa. Além disso, é possível perceber que o conceito de Análise
Linguística para fins didáticos abarca, de certo modo, as atividades epilinguísticas e metalinguísticas.
Exemplo 1
Identificar e classificar os componentes gramaticais somente é contraproducente.
Portanto, é necessário propiciar reflexões sobre esses componentes em situações
autênticas de uso da língua, de forma que o aluno perceba as nuances e a finalidade do
emprego dos elementos linguísticos estudados, de forma que, por meio dessa reflexão na
leitura, seja capaz de conduzir esses conhecimentos para a sua produção textual,
qualificando-a. Dessa forma, saliento que a análise linguística é um eixo que dialoga com
os demais e não pode ser trabalhada isoladamente. (P7)

5Esta

pesquisa está vinculada ao projeto “Formação colaborativa de professores de português e inglês para o ensino
dos multiletramentos no contexto escolar”, sob o registro 053751, aprovado pelo Comitê de ética, n. CAAE
29719220.4.0000.5346.
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Exemplo 2
Acredito que as atividades de análise linguística perpassam todas as práticas de linguagem.
Esse tipo de atividade, quando bem encaminhada, exige uma reflexão crítica do aluno
sobre a língua, o que envolve uma leitura atenta. E quando a língua é analisada de forma
crítica, isso terá reflexos também na produção textual, já que o aluno saberá usar
adequadamente os recursos linguísticos para dar ao seu texto o sentido desejado. (P10)
Exemplo 3
Entendo que o uso da gramática descontextualizada não ajuda a construir uma
significação para o aluno, e esse acaba por se preocupar em decorar conceitos. As
atividades de análise linguística devem juntamente com a leitura produzir uma
significação para os nossos alunos, mobilizá-los a reflexão, a levantar hipóteses, a pensar
a respeito do que estão estudando. Para que, posteriormente, ele consiga demonstrar o
que aprendeu em sua produção textual. (P1)

No Exemplo 1, o professor (P7) destaca que o eixo de AL não pode ser trabalhado de
forma isolada, evidenciando seu caráter reflexivo. Para isso, emprega um processo relacional com
intuito de caracterizar as atividades que visam apenas à classificação e à identificação como
“contraproducentes”:
QUADRO 1 – classificação de oração do Exemplo 1
Identificar e classificar

somente

Participante Portador

Adjunto modal

é
Processo relacional

contraproducente
Atributo

FONTE: as autoras (2021)

Nesse sentido, podemos compreender que o professor em formação não descarta as
atividades metalinguísticas do eixo de AL, o que pode ser comprovado pelo emprego do adjunto
modal. Ao reconhecer a AL como um conjunto de atividades, evidencia que “identificar e
classificar” também fazem parte do processo de AL. Mesmo que as práticas de AL sejam pautadas
por uma reflexão sobre a língua, vale destacar que devemos levar em conta que a proposta consiste
na “capacidade humana de refletir, analisar, pensar sobre os fatos e fenômenos da linguagem”
(SILVA, 2010, p. 955). Ou seja, a AL vai além da simples observação dos fatos linguísticos, já que
parte da “reflexão explícita e organizada para resultar na construção progressiva de conhecimentos
e categorias explicativas dos fenômenos em análise” (MENDONÇA, 2006, p. 204). Dessa forma,
apenas utilizar “reflexão” para definir suas práticas não compreende plenamente a AL, pois é
necessário ter conhecimentos de “como fazer” em sala de aula, conforme outro participante
desenvolve:
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QUADRO 2 – classificação de outra oração do Exemplo 1
[...] propiciar

reflexões sobre esses
componentes

em situações autênticas
de uso da língua

de forma que o aluno perceba as
nuances e a finalidade do emprego
dos elementos linguísticos
estudados [...]

Processo mental
cognitivo

Fenômeno

Circunstância de âmbito

Circunstância de finalidade

FONTE: as autoras (2021)

A defesa da AL como eixo articulador das demais práticas, nesse exemplo, justifica-se pelo
emprego do participante Fenômeno e das Circunstâncias de âmbito e de modo que revelam pistas
de uma metodologia indutiva. Quando o participante registra “em situações autênticas de uso da
língua” defende uma prática funcionalista, diferentemente de um estudo descontextualizado que
gira em torno de domínios cognitivos, com nível de complexidade básico, como (re)conhecimento
e compreensão. Para que o aluno “perceba as nuances e a finalidade do emprego dos elementos
linguísticos”, são necessárias práticas que auxiliem no desenvolvimento de domínios mais
complexos, a exemplo da análise e da aplicação (FERRAZ e BELHOT, 2010).
No Exemplo 2, o professor em formação (P10) enfatiza que “as atividades de análise
linguística perpassam todas as práticas de linguagem”, tendo em vista que:
QUADRO 3 – classificação de oração do Exemplo 2
[AL]

exige

uma reflexão crítica do
aluno

sobre alíngua

Partcipante
Experienciador

Processo mental
cognitivo

Participante Fenômeno

Circunstância de assunto

FONTE: as autoras (2021)

Ao focalizar o Fenômeno “reflexão crítica do aluno”, o professor compreende a AL como
uma prática que estrutura as demais, já que “leitura atenta” promove “reflexos também na
produção textual”. Dessa forma, é possível afirmar que essa representação dialoga com as práticas
de análise linguística, visto que é a reflexão crítica que torna possível a sistematização dos aspectos
analisados no texto em funcionamento.
Por fim, o professor (P1) reforça a proposta de que a AL deve estar articulada aos eixos de
leitura e produção textual:
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QUADRO 4 – classificação de oração do Exemplo 3
As atividades de análise
linguística

devem [juntamente com a leitura]
produzir

uma significação

para os nossos alunos

Partcipante Ator

Processo material criativo

Participante Meta

Participante
Beneficiário

FONTE: as autoras (2021)

Nessa oração, o professor em formação sustenta a ideia de que as atividades de leitura
tornam-se significativas, quando articuladas à análise linguística, pois possibilitam o levantamento
de hipóteses sobre o que estão estudando e posteriormente a aplicação em atividades de produção
textual. Ao contrário de outras respostas que seguiram um padrão de realização por meio do uso
de orações mentais projetadas, este participante representa sua opinião a partir de uma oração
material criativa, a qual demonstra que as atividades de AL provocam a significação do processo
de ensino e aprendizagem.
Podemos afirmar, portanto, que esses participantes compreendem a análise linguística
como eixo estruturante do ensino da língua, porque consideram práticas de leitura e produção, o
que é enfatizado por Silva já que “o domínio dos termos técnicos deixa de ser o principal objetivo
do ensino de língua, para transformar-se num instrumento de reflexão sobre a língua com o fim de
contribuir para a formação de leitores e produtores de texto” (SILVA, 2010, p. 957). Além disso,
sinalizam, em alguma medida, que o eixo de AL pode ser entendido como um conjunto de
atividades epilinguísticas e metalínguísticas.
Análise Linguística como atividade epilinguística
O conceito de AL para fins didáticos para 36% dos professores em formação inicial pode
ser definido, de certa forma, em oposição à gramática entendida neste contexto como
metalinguagem e/ou como gramática normativa. Nesse sentido, ao se referirem às atividades de
AL, os professores associam-na normalmente a uma perspectiva reflexiva, dando a entender que
se trata apenas de uma reflexão sobre o uso da língua em determinado texto, contrapondo às
atividades de gramática que são associadas somente à metalinguagem e/ou à norma.
Exemplo 4
Acredito que [a gramática e a análise linguística] devam andar juntas, para realização de
atividades mais reflexivas fazendo com que o aluno amplie sua cognição”. (P11)
Exemplo 5
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As atividades de análise linguística, para mim, devem relacionar a leitura, a produção e a
reflexão do texto enquanto sistema linguístico. Também acredito que, quando vinculadas,
as atividades de gramática auxiliam o aluno a entender melhor a língua. (P9)
Exemplo 6
[as atividades linguísticas] Perpassam práticas de leitura e produção textual, pois eles
devem servir como subsídios de compreensão do texto. Entretanto, prefiro exercícios
puramente gramaticais sem associação com algum texto, quando for necessário seu
estudo. (P2)

No Exemplo 4, o professor (P11) projeta seu comentário por meio de um processo mental,
indicando que gramática e análise linguística são práticas distintas, mas complementares.
QUADRO 5 – classificação de oração do Exemplo 4
[eu]

Acredito que

Participante
Experienciador

Processo
mental
cognitivo

[a GN e a
AL]

devam

andar juntas

para realização
de atividades
mais reflexivas

Fenômeno
Participante

Elemento
interpessoal

Processo

Participante

Circunstância

FONTE: as autoras (2021)

Com base nessas escolhas, podemos inferir que o Participante Experienciador (professor
em formação) entende as atividades metalinguísticas como tarefas que visam à nomeação e à
descrição de fenômenos linguísticos e, por isso, referem-se à gramatica; enquanto a AL compreende
o grupo de atividades com vistas à reflexão sobre usos linguísticos em contextos específicos. Nesse
sentido, o eixo de AL, neste contexto, não é visto como um conjunto de atividades epilinguísticas
e metalinguísticas, conforme aponta Silva (2010): “as atividades escolares devem partir do uso
efetivo da língua [...] para a reflexão epilinguística e desta para a metalinguística, para, depois, tornar
ao uso” (SILVA, 2010, p. 955), ou seja, é necessário um trabalho equilibrado entre as atividades
(GERALDI, 1997; MENDONÇA, 2006).
O professor em formação (P9), Exemplo 5, parece entender a importância de um ensino
com vistas à reflexão sobre o uso da língua, apesar de não explicitar como isso poderia ser realizado
no contexto escolar. Essa representação é confirmada no seguinte fragmento:
QUADRO 6 – classificação de oração do Exemplo 5
[eu]

Acredito
que

as atividades de
gramática

auxiliam

o aluno a entender
melhor a língua
Fenômeno
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Participante
Experienciador

Processo
mental
cognitivo

Participante

Processo

Participante

Circunstância

FONTE: as autoras (2021)

Nesse caso, o professor constrói uma representação de que AL e gramática são distintas ao
condicionar a promoção de um ensino produtivo de língua à articulação das atividades
epilinguísticas, entendidas como AL, e metalinguísticas, compreendidas como gramática.
No Exemplo 6, observamos que, embora o professor (P2) reconheça a importância de
articular as atividades AL às demais práticas de linguagem, destaca, por meio de um processo
mental desiderativo, seu interesse por exercícios gramaticais:
QUADRO 7 – classificação de oração do Exemplo 6
[eu]

prefiro

Participante
Experienciador

Processo mental
desiderativo

exercícios puramente
gramaticais

sem associação com algum texto quando
for necessário seu estudo
Fenômeno

Participante

Circunstância

FONTE: as autoras (2021)

Assim, diferentemente dos demais, esse participante informa que há momentos em que a
metalinguagem deve ser ensinada independentemente do contexto de uso. O Fenômeno dessa
oração demonstra a decisão de escolha do licenciando entre gramática e AL, principalmente ao
empregar

“puramente

gramaticais”,

ressaltando

sua

preferência

por

uma

prática

descontextualizada. Em uma pesquisa realizada com estudantes de Letras, Kamel (2010) revela que
os discursos de alunos em semestres iniciais não diferem muito do daqueles que estão no final do
Curso de Licenciatura, concluindo que “o ensino de língua continua orientado por um discurso
baseado na tradição em que a consolidação do ensino de gramática normativa ainda se faz presente”
(KAMEL, 2010, p. 141 apud FRANÇA, 2020, 124). Ao encontro disso, Antunes (2007) afirma que
a concepção de que língua e gramática são a mesma coisa leva a crer que a língua é constituída
somente por gramática. Segundo a autora (2007, p. 39), por essa perspectiva, acredita-se que “saber
uma língua equivale a saber uma gramática” e logo que “o estudo de uma língua é o estudo de sua
gramática”.
No entanto, conforme Antunes (2007), a língua é uma entidade complexa, composta por
diversos subsistemas e por dois componentes interligados: léxico e gramática. Além disso, a língua
supõe um uso e interações concretas que compreendem a composição de textos e uma situação de
interação. Dessa forma, a pesquisadora argumenta que “restringir-se à gramática [normativa] é
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limitar a um de seus componentes apenas. É perder de vista sua totalidade e falsear suas
determinações” (ANTUNES, 2007, p. 41). Assim, enquanto o ensino de Gramática elege a língua
como uma estrutura inflexível, a AL como uma ação situada e interativa contempla sua
complexidade (MENDONÇA, 2006).

Considerações finais
Neste artigo, buscamos compreender as representações de análise linguística construídas
por 12 professores de língua portuguesa em formação inicial, matriculados na disciplina de Análise
e Produção de Material Didático, ofertada no sétimo semestre, em um curso de Licenciatura em
Letras, de uma Universidade Federal do interior do Rio Grande do Sul. Por meio da análise dos
discursos dos participantes à luz do Sistema de Transitividade (HALLIDAY e MATTHIESSEN,
2014), identificamos duas grandes representações discursivas realizadas no estrato da léxicogramática: i) Análise Linguística como eixo estruturador das práticas de linguagem e ii) Análise
Linguística como atividade epilinguística.
A primeira representação inclui os discursos de 64% dos participantes desta pesquisa, os
quais sugerem que a AL demanda reflexão sobre o uso em diversas situações comunicativas em
articulação com as práticas de leitura e produção a fim de promover um ensino significativo de
língua portuguesa. Além disso, percebemos que essa representação demonstra um entendimento
mais claro do conceito de AL, porque pressupõe que o eixo é composto por atividades epi e
metalinguísticas.
A segunda representação abarca os discursos que fazem, de certa forma, oposição entre
análise linguística e gramática tradicional/normativa. Os professores associam AL a uma prática
reflexiva sobre a língua, que não envolve o estudo de convenções linguísticas, tampouco
metalinguagem. Para esses professores, portanto, a AL é uma reflexão sobre o uso da língua em
determinado texto.
Concluímos que a maioria dos professores em formação compreende a AL como uma
prática que favorece o ensino significativo e sistematizado de língua portuguesa. Apesar disso,
registramos a necessidade de enfatizar a construção do conceito e na sua operacionalização durante
a formação docente no Ensino Superior, que permita o entendimento de que a AL é, na verdade,
uma prática mais ampla, a fim de superar dificuldades conceituais e práticas no trabalho com o
texto em funcionamento na disciplina de língua portuguesa no contexto escolar.
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O USO DA REALIDADE VIRTUAL NO PROCESSO DE
AQUISIÇÃO LEXICAL DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
THE USE OF VIRTUAL REALITY IN THE PROCESS OF LEXICAL ACQUISITION OF A
FOREIGN LANGUAGE

Rafaela Lemos SALES1
Patrícia Nora de Souza RIBEIRO2

Resumo: Com o advento dos dispositivos móveis tornou-se crescente o interesse por pesquisas
que se proponham a investigar os efeitos que as novas tecnologias digitais têm para o ensino em
geral, mas, sobretudo, para o ensino de língua estrangeira. Dessa forma, o presente trabalho tem
como foco a investigação do uso de ambientes imersivos para o aprendizado de vocabulário em
língua estrangeira, valendo-se para tanto de teorias propostas por Souza (2004) e da Cognitive Theory
of Multimedia Learning, proposta por Mayer (2009). Sendo assim, foi elaborado, a partir da
plataforma Google Tour Creator, um ambiente virtual imersivo de aprendizagem que, através de
experiências com a Realidade Virtual (RV), pode vir a promover e facilitar o processo de aquisição
de vocabulário da língua inglesa.
Palavras-chave: Ambientes imersivos. Aquisição de vocabulário. Língua estrangeira. Realidade
virtual. Tecnologias
Abstract: With the advent of mobile devices, it has become increasing the interest in research that
investigates the effects that new digital technologies have on teaching in general, but mainly on
foreign language teaching. Thus, the present study aims to investigate the use of immersive
environments for vocabulary acquisition in a foreign language, using the theories proposed by
Souza (2004) and the Cognitive Theory of Multimedia Learning proposed by Mayer (2009). Therefore,
using the Google Tour Creator platform it was developed an immersive virtual learning
environment that, through experiences with Virtual Reality, can promote and facilitate the
acquisition of English vocabulary.
Keywords: Technologies. Immersive environments. Vocabulary acquisition. Foreign language.
Virtual Reality.
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1. Introdução

O objetivo do presente estudo é investigar o uso de ambientes imersivos para o
aprendizado de vocabulário em língua estrangeira. Iniciamos, portanto, este trabalho fazendo uma
rápida revisão da literatura acerca da aquisição lexical, destacando pesquisas sobre ambientes
imersivos para o ensino de língua estrangeira (LE).
Revisando a literatura sobre propostas pedagógicas voltadas para a aquisição lexical em
língua estrangeira em ambiente hipermídia, que segundo Braga (2004, p.148) consiste em uma
estrutura hipertextual caracterizada pela interatividade e a integração de diferentes modalidades
(texto verbal, som, imagem), Souza (2004) discute o uso da hipermídia para a aquisição lexical
apontando seus benefícios e limites para o processo de ensino/aprendizagem. Respaldada pelas
postulações de Mayer (1994, 1998, 2001) − o qual salienta que dois ou mais modos de
representação da informação favorece a retenção de vocabulário −, Souza defende que a
multimodalidade pode proporcionar a construção de contextos ricos fundamentais para o
aprendizado de vocabulário da LE, de modo a favorecer a aquisição lexical. Assim, os resultados
obtidos pela autora fortalecem o seu posicionamento ao ratificarem a relevância do ambiente
hipermodal no processo de aquisição lexical de LE, uma vez que este apresenta ao aluno contextos
ricos e motivantes, salientando as palavras alvo.
Na mesma direção, Saito (2015) aponta a relevância da hipermídia para a retenção do
vocabulário a longo prazo. O autor investigou e comparou os resultados a longo prazo de dois
ambientes de leitura − um com recursos hipermídia e outro sem recursos hipermídia −
desenvolvidos para promover aprendizagem de itens lexicais de língua estrangeira. Os resultados
obtidos por essa pesquisa mostram que, apesar de tanto o ambiente com recursos hipermídia
quanto o ambiente sem tais recursos promoverem a aquisição de vocabulário, a retenção lexical na
memória a longo prazo se mostrou significativamente melhor nos participantes submetidos ao
ambiente com recursos hipermídia.
Assim, os dados obtidos por esse estudo reforçam a ideia de que o uso de recursos
hipermídia, como vídeos e imagens, durante o processo de aprendizagem de vocabulário pode ser
benéfico para uma retenção lexical mais significativa e duradoura, uma vez que um esforço
cognitivo maior é realizado ao serem associados dois ou mais tipos de informação (MAYER et al.,
2001).
Outro estudo que seguiu essa mesma linha de pesquisa foi o realizado por Lyman-Hager
(1993). Nele, os participantes foram submetidos a leitura de um texto e divididos em dois grupos:
um onde essa leitura seria realizada via computador com recursos hipermídia e outro onde a leitura
se daria via texto impresso (convencional). Os dados obtidos pela autora revelam que os estudantes
que trabalharam com o texto com recursos hipermídia mostraram melhor retenção de vocabulário
do que aqueles que trabalharam com o texto convencional, reforçando, mais uma vez, o efeito
positivo da hipermídia no processo de aquisição e retenção lexical de L2.
Dessa forma, os estudos acerca do ensino/aprendizagem de vocabulário de LE mostram
que o ambiente hipermídia mediado por computador tem, de fato, um efeito positivo no processo
de aquisição lexical. Uma vez que a variedade de representação de palavras desconhecidas em
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várias modalidades, como verbal, visual, sonora etc. possui diferentes capacidades para facilitar a
aquisição e a retenção de vocabulário. A pesquisa realizada por Chun e Plass (1996) mostra que as
palavras representadas tanto de modo verbal quanto de modo visual são melhores aprendidas e
retidas na memória do aluno do que aquelas representadas somente de modo verbal. Isso acontece
porque os alunos estão aptos a fazer referências entre essas duas formas de representação mental:
a verbal e a visual.
Uma vez feito esse breve levantamento de trabalhos que buscaram investigar os efeitos
que a hipermídia tem no processo de ensino/aprendizagem lexical de LE, encerramos esta seção
destacando que esses trabalhos contribuíram para reforçar hipóteses de que a diversidade de input
e mídias disponíveis no ambiente hipermídia ajuda no processo de aquisição lexical e melhor
retenção dos itens adquiridos na memória a longo prazo. Na próxima seção, buscaremos esclarecer
como ambientes imersivos contribuem para o processo de ensino e aprendizagem de vocabulário
e quais são as suas implicações para o ensino de vocabulário de LE.

2. Fundamentação teórica
2.1. Teorias de aprendizado multimídia e hipermídia

Ambientes multimodais de aprendizagem consistem em ambientes de aprendizagem que
fazem uso de dois tipos diferentes de representação do conteúdo, verbal e não verbal (MORENO
e MAYER, 2007), sendo que este último inclui tanto imagens estáticas (fotos, ilustrações, gráficos,
desenhos, mapas etc.) quanto imagens dinâmicas (vídeos e animações). Ademais, uma característica
importante desses ambientes que os diferem do ambiente tradicional de ensino é o fato de as ações
do aluno determinarem o que acontece em seguida, isto é, o modo de apresentação do conteúdo
vai depender das ações do aluno durante o processo de aprendizagem.
Dentre os poucos modelos ou teorias de processamento de informação existentes, é
recorrente, nos estudos sobre o ensino de vocabulário em ambiente hipermídia, o uso da Teoria
Cognitiva do Aprendizado Multimídia, proposta por Mayer (2001), derivada de estudos que
investigaram métodos para facilitar a compreensão das explicações científicas em ambientes
multimodais lineares. Sua natureza abrangente, porém, permite que seja aplicada a outras áreas do
conhecimento, explicando, de modo razoável, o processamento da informação verbal e não verbal.
A teoria se baseia no Princípio Multimídia (Multimedia Principle) proposto por Mayer (2001),
que postula que a compreensão da informação é significativamente elevada quando representações
não verbais são aliadas às explicações verbais. Sendo assim, estudos desenvolvidos nessa área de
pesquisa apontam para o fato de ambientes multimídia serem capazes de promover um maior
envolvimento do aprendiz, fazendo com que se engaje em um processo cognitivo profundo
durante o aprendizado ⎼ que inclui selecionar um material de entrada relevante, organizar
mentalmente esse material e, por fim, integrá-lo a um conhecimento prévio ⎼, promovendo, assim,
resultados significativos de aprendizagem. (MAYER, 2009).
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Dessa forma, uma educação multimodal faz referência à habilidade de integração e
manipulação das relações existentes entre os diferentes modos da multimídia, tais como imagens,
textos, animações e áudios, de modo a estabelecer um processo de aprendizagem mais significativo
(YEH e TSENG, 2020).
No ambiente hipermídia, segundo Braga (2004), a hipermídia proporciona uma estrutura
hipertextual interativa que possibilita a integração das diferentes modalidades, a multimodalidade.
Segundo a autora, o uso de ambientes hipermídias pode favorecer a elaboração de textos e
materiais mais didáticos, visto que uma informação pode ser complementada, reiterada e
sistematizada quando apresentada ao aluno como um conjunto multimodal.
Revisando a literatura, pesquisas evidenciam os efeitos positivos do uso da hipermídia para
o ensino e a aquisição lexical de LE, uma vez que, nas palavras de Souza, “o uso de várias mídias
nesse ambiente pode favorecer a aquisição da língua-alvo através do efeito de saliência propiciado
pela reapresentação das informações” (2008, p.109). O trabalho desenvolvido pela autora,
buscando discutir os impactos da tecnologia hipermídia no processo de aquisição lexical de LE,
aponta a hipermídia como um recurso benéfico para o aprendizado de vocabulário, visto que essa
tecnologia favorece a criação de contextos ricos e motivadores por meio da combinação de várias
mídias, salientando palavras-alvo e favorecendo a retenção do vocabulário. Ademais, ambientes
hipermídias permitem ao aluno explorar a variedade de mídias oferecida de forma integrada,
empregando um esforço que contribui para a retenção do vocabulário.
Os ambientes imersivos, como a Realidade Virtual e Aumentada (RA), também fazem uso
da hipermídia, ampliando o uso das mídias. Sendo assim, pesquisadores têm explorado o potencial
dessas tecnologias no contexto educacional. A Realidade Aumentada é uma tecnologia que
combina contextos do mundo real à elementos virtuais (como textos, fotos, animações, imagens
3D etc.) e tem sido usada para aprimorar o ensino tradicional, uma vez que cria um ambiente
híbrido e imersivo de aprendizagem, no qual o aluno interage com objetos do mundo virtual no
mundo físico/real, aumentando, assim, sua percepção e seu entendimento sobre o conteúdo alvo.
Dessa forma, Barreira et al. (2012) desenvolveu um sistema de aprendizagem usando a RA com
vistas a investigar o aprendizado de vocabulário do inglês em crianças cuja língua materna é o
Português (de Portugal). Os resultados obtidos por esse estudo mostraram que as crianças que
usaram a RA em seu processo de aprendizagem apresentaram melhor aquisição lexical do que
aquelas submetidas a um ensino tradicional. Já a Realidade Virtual é uma tecnologia em que o
usuário se encontra totalmente imerso em um ambiente virtual, que apresenta as diversas mídias
de maneira mais perceptual, visual e sensorial. Essa tecnologia também vem sendo estudada como
uma ferramenta facilitadora e inovadora de ensino de língua estrangeira, visto que a imersão por
ela propiciada aumenta o engajamento do aluno no processo de aquisição do conhecimento,
gerando resultados mais significativos de aprendizagem, como apontam os resultados dos estudos
desenvolvidos por Legault et al. (2019), Nobrega e Rozenfeld (2019) e Vieira e Souza (2020).
Tendo feito um breve levantamento sobre as aplicações e implicações da multimodalidade
e da hipermodalidade para o ensino e o aprendizado de línguas, finalizamos essa seção com uma
importante consideração a ser feita, baseada em um dos três princípios apontados por Mayer e
DaPra (2012), o Voice Principle. Tais considerações trazem implicações pertinentes para o ambiente
de aprendizagem por nós elaborado, sendo melhor abordadas mais à frente neste estudo. Enfim,
de acordo com o Voice Principle, os alunos tendem a apresentar maior nível de envolvimento
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quando uma aula multimídia é narrada por uma voz humana do que quando é narrada por uma
voz não humana.
Portanto, tendo em vista que a narração dos textos do ambiente de aprendizagem
mencionado é feita por uma voz não humana, sugere-se que essa seja substituída por uma voz
humana, a fim de manter o nível de imersão elevado, uma vez que a voz não humana é apontada
como uma condição limite para o ambiente, o que pode desencadear a perda do seu efeito imersivo.
Na próxima seção, será feito um levantamento de algumas pesquisas encontradas na
literatura que buscaram investigar as implicações que a Realidade Virtual (RV) traz para o ensino
de vocabulário de língua estrangeira.

2.2. Pesquisas sobre a realidade virtual no ensino e aprendizagem de vocabulário

Com o advento de dispositivos móveis como smartphones e tablets o acesso a conteúdos
uma vez restritos ou de difícil acesso foi substancialmente facilitado e agora, de acordo com Leffa
e Irala (2014), carregamos o mundo em nossos bolsos. Dessa forma, o uso de dispositivos móveis
pode trazer diversas contribuições para a área de ensino/aprendizagem no geral, mas
principalmente para os estudos de aquisição lexical de LE. Isso porque, através do uso de
plataformas de Realidade Virtual, o acesso a conteúdos da língua alvo é facilitado e pode promover
um elevado nível de motivação, desde que o aluno esteja disposto a viajar virtualmente para lugares
onde essa língua é falada.
Dessa forma, estudos recentes mostram que a Realidade Virtual pode ser uma grande
facilitadora do processo de aquisição de vocabulário, visto que a aquisição da LE/L2 em ambientes
tradicionais de ensino, centrados na sala de aula, carece de características perceptuais, visuais e
sensoriais relevantes para a representação do vocabulário; enquanto ambientes que utilizam RV
podem oferecer esse ambiente rico em percepção e ação, envolvendo o aluno em um contexto
natural, muito semelhante ao mundo real.
Sendo assim, é crescente o interesse de pesquisas nessa área, buscando identificar os efeitos
da RV no processo de aprendizado de vocabulário da LE/L2. Uma delas é a Immersive Virtual
Reality as an Effective tool for Second Language Vocabulary Learning (LEGAULT et al.,2019). Nesse
estudo, adultos em processo de aprendizagem do mandarim foram submetidos a dois ambientes
diferentes − um com imersão (usando Realidade Virtual) e outro sem imersão (usando apenas
representação gráfica das palavras alvo) −, contendo, cada um, 30 itens lexicais dessa língua. Os
testes realizados após o experimento mostraram que os itens aprendidos via RV foram mais
precisamente reconhecidos pelos alunos do que aqueles aprendidos via exposição gráfica.
O estudo Virtual Reality in the Teaching of FLE in a Brazilian Public School (NOBREGA e
ROZENFELD, 2019) mostrou através de experimentos utilizando a plataforma Google Tour Creator
que a RV promove um alto nível de motivação nos alunos antes, durante e depois das atividades.
Testes realizados, neste e outros estudos, após atividades também mostram que alunos submetidos
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a ambientes altamente imersivos apresentam, a longo prazo, uma retenção de vocabulário mais
significativa do que alunos submetidos a ambientes com baixo nível de imersão.
Outro estudo que buscou investigar os efeitos da RV para o ensino e aprendizagem de
vocabulário da L2 foi o de Vieira e Souza (2020), intitulado Realidade Virtual no Ensino de Vocabulário
de Inglês: um estudo exploratório sobre afeto no uso da tecnologia. Nesse estudo, alunos dos níveis básico,
pré-intermediário e intermediário do Inglês foram submetidos ao contato com o ambiente virtual
imersivo, que consiste em cenas da tour Life and Art of Frida Kahlo (Vida e arte de Frida Kahlo),
disponível no Google Poly. Nessa tour, os alunos encontram-se imersos nas instalações do Museu
Frida Kahlo (México) e têm acesso a textos (em inglês) disponíveis em cada uma das cenas,
havendo neles o destaque de algumas palavras com vistas a promover a aquisição de vocabulário.
Os resultados obtidos mostram que, após a exposição ao ambiente, alunos do nível básico tiveram
um ganho de aprendizagem de 52%, do pré-intermediário de 40% e do intermediário de 39%.
Havendo um ganho de aprendizagem de 43% em todos os níveis de proficiência e grupos do
estudo. Ratificando, assim, que a RV pode contribuir significativamente para o ensino e
aprendizagem de vocabulário de LE.
Dessa forma, visto o potencial que ferramentas modernas têm para serem aliadas
importantes das diversas áreas do conhecimento, sobretudo para a de aquisição lexical,
desenvolvemos um ambiente virtual imersivo para promover, através de experiências com a RV,
o aprendizado de vocabulário da língua estrangeira, de modo a estimular a aquisição lexical no
aluno de LE. Contudo, é válido ressaltar que este ambiente ainda não pôde ser testado.
Nas seções seguintes, buscaremos descrever o ambiente produzido, suas vantagens
pedagógicas e também suas limitações, nos valendo para isso de algumas teorias que alicerçam os
estudos acerca do ensino de língua estrangeira mediado por novas tecnologias digitais.

3. Elaboração do ambiente virtual de aprendizagem de vocabulário

Estudos mostram que atividades com Realidade Virtual (RV) possibilitam experiências
com o conhecimento de forma imersiva e interativa, o que faz desta uma ferramenta poderosa
para o ensino e aprendizagem de língua estrangeira. No entanto, ainda são poucos os estudos que
investigam o uso da RV para aquisição de vocabulário em língua estrangeira (LE) e os resultados
obtidos são esparsos carecendo a área de mais pesquisas.
Nessa direção, foi elaborado um ambiente que proporciona experiências imersivas através
da Realidade Virtual, que encontra-se disponível na plataforma Poly e foi produzido por meio da
plataforma Google Tour Creator, a mesma plataforma utilizada pelos estudos Virtual Reality in the
Teaching of FLE in a Brazilian Public School e Realidade Virtual no Ensino de Vocabulário de Inglês: um
estudo exploratório sobre afeto no uso da tecnologia (2020) (Ver seção 2), objetivando discutir suas
aplicações e as implicações no aprendizado de vocabulário.
A plataforma Google Tour Creator, uma plataforma online e gratuita que, conectada ao Google
Street View, permite ao usuário fazer uso de imagens 360° de diversos lugares ao redor do globo
CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.17, p. 130-141, jan./jun, 2022. ISSN: 2357-9234.

136

para promover experiências com Realidade Virtual e, o mais interessante, usando o seu próprio
smartphone.
O ambiente em questão foi, então, desenvolvido a partir de um roteiro de viagem da cidade
do Rio de Janeiro e é dividido em 13 cenas. Em cada uma dessas cenas é apresentado ao usuário
um ponto turístico da cidade, textos escritos com informações relevantes sobre o ponto turístico
em questão, narração desses textos e pop-ups com breves informações, imagens e áudios de
conteúdos relevantes.
Em todas as cenas do ambiente há um texto principal para guiar o aluno em sua tour, que
é também narrado durante toda a apresentação. Essa narração, no entanto, foi produzida através
de outra plataforma do Google, o Google Translate, logo, ela é feita por uma voz não humana.
Ademais, nos textos principais, há o destacamento e a repetição de algumas palavras (cerca de 15
palavras diferentes e suas derivações), uma vez que o objetivo por trás da produção desse ambiente
é justamente promover a aprendizagem de vocabulário.
Contudo, é válido ressaltar que as palavras destacadas não foram escolhidas de forma
aleatória; elas consistem em palavras concretas que são palavras-chave do assunto abordado pelo
texto, e foram destacadas sendo colocadas em caixa alta (ao final desta seção explicaremos melhor
o porquê de termos nos valido desse meio de destaque e não de outro). Além disso, por serem
palavras-chave são apresentadas com uma certa frequência nas cenas dos ambientes. Procópio
(2016) e Saito (2015) em seus estudos apontam, com base no Conexionismo, que a frequência na
apresentação das palavras-alvo é de suma importância para a inferência e a retenção do vocabulário
na memória a longo prazo. Portanto, as seguintes palavras são destacadas no texto, sendo algumas
delas reapresentadas mais de uma vez: 1. visit, 2. located, 3. opened, 4. built, 5. city, 6. place, 7. beaches, 8.
mountains, 9. square, 10. cathedral, 11. museum, 12. theatres, 13. monument, dentre outras.
No tocante à interação do usuário com o ambiente, podemos dizer que a ideia é que o
aluno seja posto no centro do processo de aprendizagem, deixando de ser um mero espectador e
passando a atuar como um agente no seu próprio processo de aprendizagem. Isso porque a
plataforma permite que usuário interaja diretamente com o ambiente, através dos pop-ups (janelas
que trazem informações relevantes sobre as cenas do ambiente), que, é pertinente ressaltar, o
usuário tem autonomia para escolher quais e quando abrir.
Começando, então, uma descrição mais detalhada do nosso ambiente, a primeira cena
consiste basicamente em uma rápida introdução, apresentando ao usuário o local de destino e
algumas breves curiosidades gerais sobre a cidade. Nela o usuário se depara com as seguintes
palavras-chave: city, located, mountain e beaches. O início, de fato, da tour é marcado pela cena 2, onde
o usuário se encontra no primeiro ponto turístico a ser visitado virtualmente: o Cristo Redentor.
Nessa cena há apenas o texto principal, que fornece informações como localização e as principais
curiosidades sobre o monumento. Recebem destaque nesta cena as palavras monument, city, statue,
located e opened.
Na cena seguinte (cena 3), o usuário se encontra no Parque Enrique Lage, uma construção
antiga, localizada no Jardim Botânico. E, nessa cena, assim como na cena 2, há apenas o texto
principal, que aborda algumas características e curiosidades sobre o local. As palavras-chave
presentes nessa cena são: mountain, located e palace. Já na cena 4, o usuário ao explorar um outro
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ponto turístico da cidade, o Pão de Açúcar, se depara, além do texto principal, com a presença de
dois pop-ups que contêm imagens de pontos específicos desse cenário. As palavras que receberam
destaque nessa cena foram: mountain, located, city e beaches.
Em sequência, na cena 5, o usuário é introduzido à praia de Copacabana. Nessa cena, assim
como na anterior, há dois pop-ups. Um deles contém uma imagem ampliada do famoso calçadão de
Copacabana e o outro, apenas uma curiosidade escrita e falada sobre a praia. As palavras-chave
dessa cena são: beaches, city e located. Já na cena 6, o usuário se “desloca” para a praia de Ipanema e,
novamente, se depara apenas com o texto principal, que contém informações relevantes sobre essa
praia e sobre o bairro em que se situa. Aqui tiveram destaque as palavras beach e located.
Prosseguindo com a tour, na cena 7 o usuário é introduzido a outro importante ponto
turístico do Rio de Janeiro: os Arcos da Lapa. Nessa cena destacamos as palavras monument, built,
located e square. E, além do texto principal, essa cena traz um pop-up contendo a imagem do
bondinho que circula naquela região, de forma a complementar uma curiosidade já abordada pelo
texto principal.
Na cena seguinte (cena 8), informações e curiosidades sobre a Escadaria de Selarón são
fornecidas pelo texto principal e temos as seguintes palavras-chave: city, place e visit. Enquanto na
cena 9, estando na Catedral Metropolitana de São Sebastião, o usuário se depara mais uma vez
com o texto principal − destacando as palavras cathedral, visit e museum − e um pop-up, trazendo uma
imagem com a vista interna da Catedral.
Nas duas cenas seguintes, 10 e 11, o usuário encontra-se nas duas principais praças do Rio
de Janeiro, conhecidas por abrigar importantes museus, teatros, bibliotecas e monumentos
históricos. São elas, respectivamente, a Praça Mauá e a Praça Floriano Peixoto. Nessas cenas, há,
além dos textos principais, os pop-ups trazendo imagens ampliadas de cada um dos principais
pontos turísticos que fazem dessas praças tão conhecidas. E nelas o usuário encontra as seguintes
palavras-chave: square, located, museums, theaters, monuments, statue, visit, place, city e library.
Por fim, a penúltima e a última cena levam o usuário, respectivamente, até o Sambódromo
Marquês de Sapucaí e ao Maracanã. Naquela, o usuário é exposto apenas ao texto principal e
encontra palavras-chave como visited, places e opened; e nessa ele encontra também um pop-up com
uma imagem da visão interna do estádio de futebol e as palavras city, visit, stadium e place.

5- Contribuições e implicações do ambiente imersivo para o ensino e aprendizagem de
vocabulário de LE

Agora que já descrevemos o seu processo de elaboração e cada uma de suas cenas,
abordaremos brevemente nesta seção as vantagens pedagógicas que o ambiente pode vir a
promover e algumas limitações encontradas durante o seu processo de elaboração.
Diversos estudos de diferentes autores apontam o uso de ferramentas que promovem
imersão (como é o caso da Realidade Virtual) como uma ferramenta poderosa e uma aliada
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importante para a educação, uma vez que ela potencializa o processo de ensino/aprendizagem de
forma nunca vista antes.
Sendo assim, acreditamos que o ambiente desenvolvido tem potencial para, dentre outras
coisas, promover (i) maior engajamento do aluno durante o processo de aprendizagem,
considerando a imersão proporcionada, de acordo com Nobrega e Rozenfeld (2019); (ii) maior
retenção do vocabulário na memória a longo prazo, propiciada pela repetição que há no ambiente
da apresentação das palavras-alvo, o que, segundo Procópio (2016) e Saito (2015), é de suma
importância para a retenção lexical na memória a longo prazo; (iii) contato com diferentes culturas
‒ como previsto pela Base Comum Curricular Nacional (BNCC) ‒, já que, estando disposto, o
aluno viaja virtualmente para a cidade do Rio de Janeiro e aprende um pouco sobre a cultura local,
os diferentes pontos turísticos, alguns monumentos importantes para a cidade, bairros e praias
etc.; e (iv) um viés construtivo/reflexivo do ensino de LE, visto que, segundo Mayer e Moreno
(2007), permite ao aluno atuar como protagonista no seu próprio processo de aprendizagem,
construindo o seu conhecimento através da participação, exploração e interação com o ambiente,
uma vez que esse aluno tem autonomia para explorar as cenas, escolhendo quais pop-ups abrir,
quando ou se abri-los, por quanto tempo permanecer em uma cena, parar a narrativa, voltar a
narrativa etc..
Uma vez feito a devida descrição das cenas do ambiente e a listagem de algumas de suas
possíveis vantagens pedagógicas, cumpre agora expor algumas limitações encontradas durante o
uso da plataforma Google Tour Creator para a elaboração do ambiente em questão. A primeira delas
consiste, portanto, na falta de ferramentas que possibilitem o destaque de algumas palavras dos
textos contidos nos pop-ups. Considerando que o objetivo por trás da produção desse ambiente é
justamente promover a aprendizagem de vocabulário através da experiência com a RV, o destaque
de algumas palavras se faz essencial. Então, o único jeito encontrado para suprir essa falta foi
colocando as palavras alvo em caixa alta, um recurso bem limitado, pode-se dizer.
Além disso, a plataforma também não permite que o usuário escolha quando a narração
do texto principal deve começar, o que pode fazer com que a narração seja iniciada antes mesmo
que o usuário tenha acesso ao texto escrito daquilo que está sendo narrado. Por fim, outra limitação
encontrada, também relacionada à narração dos textos principais, consiste no interrompimento
dessa narração quando o usuário abre um pop-up presente na cena, sendo então necessário acessar
as configurações ou mudar de cena para ativá-la novamente.
Uma vez abordadas algumas das possíveis vantagens pedagógicas do ambiente e expostas
as limitações da plataforma onde esse ambiente foi produzido, encerramos essa seção concluindo
que, mesmo com as limitações técnicas que o ambiente possa vir a apresentar, esse possui diversas
vantagens pedagógicas e tem potencial para promover um efeito imersivo satisfatório e atingir o
seu objetivo de promover e facilitar a aprendizagem de vocabulário de língua estrangeira.
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6. Considerações finais

Em um primeiro momento nesse trabalho, fizemos um breve levantamento da literatura
acerca de estudos que buscaram investigar as implicações que ambientes hipermídia têm para o
processo de ensino/aprendizagem lexical de LE, reforçando hipóteses de que contribuem
qualitativamente para a aquisição e retenção lexical, sendo uma ferramenta importante não só para
o ensino no geral, mas principalmente para o ensino de língua estrangeira.
Assim, buscamos investigar as contribuições e implicações que ambientes imersivos têm
para o ensino e aprendizagem de língua estrangeira, visto que esse era o principal objetivo do
presente estudo. Concluímos, portanto, que o uso da Realidade Virtual como uma ferramenta
propiciadora de imersão se mostra como um grande facilitador para o ensino de vocabulário de
LE, visto que facilita o acesso a conteúdos da língua alvo, oferece características perceptuais,
visuais, sensoriais etc., essenciais para a representação do vocabulário e ainda proporciona ao aluno
um contexto incorporado e rico em percepção e ação, algo que ambientes tradicionais de ensino
não são capazes de oferecer.
Almejando, não só reforçar as hipóteses levantadas pelos estudos abordados nesta
pesquisa, mas principalmente atingir o nosso objetivo, desenvolvemos um ambiente virtual
imersivo e buscamos nesse estudo descrever o seu processo de elaboração, suas vantagens
pedagógicas e suas limitações, nos valendo, para tanto, de algumas teorias que alicerçam os estudos
acerca do ensino de língua estrangeira mediado por novas tecnologias.
Dessa forma, embasados por algumas teorias e resultados obtidos por pesquisas anteriores,
encerramos o presente estudo concluindo que, apesar de ainda não ter sido testado com aprendizes
de LE, o ambiente produzido tem potencial para promover um elevado nível de imersão e, assim,
propiciar e facilitar a aquisição de vocabulário, além de também facilitar a retenção, a longo prazo,
dos itens lexicais aprendidos. Além disso, este trabalho reforça hipóteses de que o uso de
ferramentas tecnológicas como RV podem agregar valor ao ensino de vocabulário de LE, visto
que são inúmeras as suas vantagens pedagógicas.
Por fim, se faz extremamente importante reiteramos a escassez na literatura de estudos que
investigam o uso de ambientes virtuais no processo de aquisição lexical e a importância de
despertar o interesse de pesquisadores por essa área, visto que com o advento de novas tecnologias
é preciso repensarmos o ensino de forma a fazer dessas uma aliada das diversas áreas do
conhecimento, mas, principalmente, uma aliada do processo de aprendizagem de vocabulário de
língua estrangeira.
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A LEITURA DE CHARGES COMO UMA PRÁTICA
SOCIAL EM OFICINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
READING CHARGES AS A SOCIAL PRACTICE IN A PORTUGUESE CLASSES

Victoria Wilson1
Viviane Corrêa Monteiro Serra2
Resumo: Este artigo é resultado de um projeto interventivo desenvolvido no Mestrado
Profissional em Letras3 (PROFLETRAS/UERJ), cuja proposta baseou-se em diferentes
experiências sociocomunicativas com alunos do 6º ano do ensino fundamental, visando ao ensino
como prática discursiva e cidadã. O trabalho focou-se na charge como gênero motivador, à luz
da Pedagogia de Paulo Freire e da Teoria Enunciativa de Mikhail Bakhtin, com ênfase nos
aspectos dialógicos da linguagem. A metodologia baseia-se na abordagem qualitativa e na
pesquisa-ação, na interação entre professor e alunos envolvidos no planejamento e
desenvolvimento das atividades pedagógicas. Os resultados mostraram que o ensino da língua
como prática discursiva, considerando as leituras do mundo dos alunos associado à pesquisaação, contribuiu para a sua integração e desenvolvimento em suas práticas de letramento.
Palavras-chave: Leitura. Prática discursiva. Dialogismo. Charge. Cidadania.
This article is the result of an intervention project developed in the Professional Master
of Letters (PROFLETRAS / UERJ), whose proposal was based on different sociocommunicative experiences with 6th grade elementary school students, aiming at teaching as a
discursive and citizen practice. The work focused on the cartoon as a motivating genre, in the
light of Paulo Freire's Pedagogy and Mikhail Bakhtin's Enunciative Theory, with an emphasis on
the dialogical aspects of language. The methodology is based on a qualitative approach and action
research, on the interaction between teacher and students involved in the planning and development of pedagogical activities. The results showed that language teaching as a discursive practice,
considering the readings of the students' world associated with action research, contributed to
their integration and development in their literacy practices.
Abstract:

Keywords: Reading. Discursive practice. Dialogism. Cartoon. Citizenship.
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Introdução
A escola é um espaço de formação e preparação para a cidadania. Está articulada a
determinantes sociais, políticos, econômicos, culturais e exerce influência na formação e atuação
dos sujeitos na sociedade (LIBÂNEO, 2012). Neste trabalho, o ensino da língua é concebido de
modo a articular as competências e habilidades comunicativas às experiências subjetivas dos
alunos com a linguagem, sob a perspectiva discursiva, crítica e consciente de acordo com a teoria
enunciativa bakhtiniana e a pedagogia freireana.
Considerando o trabalho com os gêneros discursivos em sala de aula como gêneros
escolares, a charge foi utilizada como “mega-instrumento” de aprendizagem (cf. SCHNEUWLY
e DOLZ, 2004) em aulas extra-curriculares promovidas pela escola Municipal Theresinha
Pedrosa, localizada no município de Iguaba Grande, Rio de Janeiro, com alunos do 6º ano do
Ensino Fundamental. As aulas objetivavam desenvolver nos alunos o maior contato com a
disciplina de língua portuguesa, com vistas à formação e ao exercício da cidadania 4, de forma a
desenvolverem uma atitude responsiva ativa5, o que levou a escolha da charge como motivação
inicial para que os alunos fossem estimulados a estabelecer interlocuções, expressarem-se com
mais liberdade de forma a se sentirem agindo com e sobre a língua(gem).
Para atingirmos nosso objetivo, apontamos a possibilidade de o ensino ser desenvolvido
como e para a prática discursiva, numa perspectiva cidadã, considerando as leituras do mundo
dos alunos como ponto de partida para o ensino e a apreendizagem. A pesquisa-ação orientou a
prática docente de modo a criar na sala de aula um espaço de troca de experiência e tomada de
decisões compartilhadas.
Neste artigo, destacaremos uma das atividades trabalhadas com o gênero discursivo
charge, abordando a leitura e a compreensão dos alunos em termos da construção de saberes
envolvidos e o que estes saberes significam sob a ótica dos letramentos sociais. Discorreremos
sobre os gêneros discursivos, em especial, a charge, articulando-a aos aspectos dialógicos
presentes no gênero. Por fim, as reflexões sobre as compreensões leitoras dos alunos serão
discutidas a partir da reflexão docente na prática da pesquisa-ação.

A concepção de cidadania adotada nesse estudo refere-se àquela defendida por Paulo Freire. Para o pedagogo,
cidadania significa todos os direitos e deveres do cidadão (FREIRE, 2001), e a educação deve estar relacionada a
esses direitos e deveres usurpados das classes populares, oprimidas, sem acesso à cidadania. O professor vê a
educação como uma prática da liberdade, como tomada de consciência. Por isso, a linguagem jamais deve ser
distanciada do processo político da luta pela cidadania. A presente pesquisa tem como direcionamento essa
perspectiva cidadã de Freire e busca reafirmar que “a leitura e a escrita da palavra implicam uma releitura mais crítica
do mundo, como um 'caminho' para 'reescrevê-la', quer dizer, para transformá-la” (FREIRE, 1992b, p. 22, grifos do
autor).
5 De acordo com Bakhtin (2003), os enunciados são constituídos pelas atitudes responsivas ativas, ou seja, respostas
aos enunciados.
4
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Relações dialógicas na charge
Os gêneros discursivos no âmbito escolar abrem um novo horizonte para a inclusão e a
participação ativa dos alunos nas interações sociais, especialmente, quando se assume um ensino
na perspectiva discursiva da língua, historicamente situada e constitutiva dos atos humanos. Isso
porque a linguagem constitui-se nas interações humanas, sociais e se materializa em forma de
enunciados dos quais emanam os gêneros do discurso, segundo Bakhtin (2003).
A charge, de origem francesa, significa, em sentido geral, exagerar, carregar, marcar uma
pessoa ou acontecimento. É definida, segundo alguns estudiosos, como forma de comunicação
ou texto em que se veiculam informações, normalmente de natureza social e política, com e por
meio do humor crítico. Segundo Romualdo (2000, p. 30), a charge se utiliza de um “sistema
pictórico, ou sincreticamente, o pictórico e o verbal” para a expressão de pontos de vista sobre a
realidade.
Neste trabalho, a charge, um gênero multimodal antes mesmo de sua circulação nas redes
digitais, é considerada um gênero discursivo, por compartilhar e conservar traços e formas
relativamente estáveis, que circulam socialmente, com funções sociais muito precisas, cujo
conteúdo temático de natureza ideológica e sócio-política é caracterizado pela linguagem
humorística em seu estilo.
Na charge, os enunciados linguísticos podem aparecer como nas histórias em quadrinhos,
com o uso de balões, faixas, legendas, títulos, cartazes ou onomatopeias. Geralmente, aparecem
de modo conciso, sintetizado por mensagens curtas. Quando os enunciados não representam a
fala ou o pensamento de um personagem, eles compõem o que é dito pelos elementos visuais (ou
áudio-visuais no caso das mídias digitais) que são, em sua maioria, partes fundamentais do
cômico da charge.
A linguagem não verbal traz a representação ilustrativa dos sujeitos ou do acontecimento
retratado pelo chargista e pode ser composta por caricatura, desenho ou elementos pitorescos. É
considerada uma das bases para a compreensão do gênero, por isso é importante o interlocutor
estar atento a todos os detalhes característicos dos personagens e da ambientação para a
identificação e reconhecimento da temática e crítica referida na charge, que, associadas à
linguagem verbal, em conjunto, constituem elementos reforçadores dos efeitos de sentido
pretendidos.
Na charge, não se controlam as interpretações, ainda que os sentidos possam, na aparência,
passarem-se por previsíveis tal a adesão ao mundo exterior. Devido à sua natureza
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preponderantemente social, por estar muito voltada às circunstâncias externas (políticas, sociais,
do cotidiano), a charge suscita uma interação (cumplicidade) quase que imediata com o leitor,
abrindo-se também para a manifestação de novos sentidos para o texto. O caráter ideológico da
charge é o reflexo do posicionamento do autor, que (re)cria as ideologias do cotidiano para
colocá-las em xeque, travando com o leitor uma espécie de pacto interacional, um elo identitário
de ideias, crenças e ideologias.
A charge pode ser compreendida como uma espécie de crônica, graças a esta natureza de
retratar (de forma crítica e humorística na maior parte das vezes) os acontecimentos recentes do
cotidiano, ligados à contemporaneidade, cujo traço humorístico, que a caracteriza, estabelece e
constitui as relações dialógicas, definindo o estilo do gênero. Segundo Gurgel (2004), as vozes
contrastantes presentes na charge são fatores que podem provocar o riso e conferem a este
gênero um estatuto de texto humorístico. Para Garcia e Nogueira (2075, p.3386), o humor
presente na charge é determinante para a produção de sentido do texto, porque:
A utilização do humor disponibiliza a produção de sentido, pois atua como
um gatilho provocador. Através de palavras e imagens permite ao leitor uma
interatividade textual, remetendo-o ao conhecimento prévio para que a
compreensão do contexto se estabeleça. A comicidade pode ou não ser fruto
do sentido produzido, pois por detrás do humor há uma ambiguidade
proposital.

Considerando o caráter dialógico da linguagem, podemos ter uma impressão, à primeira
vista de que a charge, por traduzir as ideologias do cotidiano, expresse um único ponto de vista,
aquele que o autor destaca para o leitor, constituindo um enunciado do tipo monofônico, como
se apenas uma voz dominasse as outras vozes presentes no discurso. Ainda que na charge a voz
do chargista pareça se sobrepor às demais vozes, pois é na captura do movimento-momento que
o chargista imprime sua visão de mundo, não se pode negar a abertura do gênero ao diálogo, a
uma certa identificação – que pode levar ao riso/humor ou até mesmo a uma “desidentificação”
(ideológica, afetiva) com o tema da charge em foco. O jogo de vozes contrastantes presente na
charge, conforme aludido, estabelece, assim, ou uma ponte ou uma ruptura entre o retrato e o
retratado; e entre estes e o leitor. Neste processo, possibilidades interpretativas se abrem e novos
sentidos se instauram, sem o predomínio de uma única voz. As relações dialógicas, segundo
Faraco (2003, p. 66), “não apontam somente na direção das consonâncias, mas também das
multissonâncias e das dissonâncias.”
Sua força está justamente na ambivalência, na pluralidade de visões que se apresentam para o leitor”, conforme salienta Romualdo (2000, p.50). Esta explosão de sentidos produz um “estilhaçamento temático” (BARROS, 2011) de forma que se desfaçam compreensões lineares ou
monofônicas. Na charge, a aderência ao real é a mesma que impulsiona o leitor a fazer associa-
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ções, inferências e buscar outras fontes de conhecimento para a sua própria compreensão.
A compreensão da charge, pois, exige que o leitor esteja inteirado (realize inferências) no
que se passa no mundo e à sua volta. As inferências podem estar associadas tanto à relação
intertextual como a outros enunciados/acontecimentos sociais, ou a leituras do mundo próprias
do leitor (é o que pode provocar a ocorrência de outras leituras, de outras interpretações, por
vezes até contraditórias ou então diferenciadas do assunto retratado). Na acepção bakhtiniana,
segundo Maciel (2016, p. 582):
o dialogismo não é apenas a referência a um texto a outro, mas relações
(dialógicas) que se dão entre uma voz e outra, estejam essas vozes expressas em
um mesmo texto ou em diferentes textos, estejam essas vozes nos diálogos face a
face do cotidiano ou em amplos diálogos que se estabelecem, marcadas
veladamente, entre vozes e ideias que interagem, por meio de sujeitos que as
enunciam, no fio da história.

Na escola, transformada em gênero escolar6, a charge contribui para uma pedagogia aberta à constituição de novos caminhos e sentidos para a aquisição de conhecimentos e outras linguagens. A perspectiva da educação libertadora (e não bancária), no sentido freireano, pode ser
trabalhada pelo professor não como pretexto, mas como gênero discursivo integrado às “experiências de vida democrática, de participação, de tomada de palavras, de construção de um conhecimento civilizador a respeito da experiência compartilhada pela comunidade” (GUEDES, 1997,
p. 3). Segundo Coelho (2017, p. 69):
Tudo que é compreendido, apreendido o é de forma dialógica, intersubjetiva,
pois não há sujeitos desprovidos de palavras, emoções, conhecimentos, experiências subjetivas. Nem professores, nem alunos são tabulas rasas a quem se
despejam currículos, conteúdos, projetos pedagógicos, pois, no processo do ensino e da aprendizagem, seja no âmbito institucional e político da educação
mais amplo, seja no âmbito restrito da sala de aula, em que as interações reais
entre professor e alunos ocorrem, os atos e as ações se tornam mutuamente
“responsáveis.”

Do contexto, dos sujeitos e das atividades: a pesquisa-ação e as ações da pesquisa na sala
de aula
A pesquisa, de natureza qualitativa, ancorada na pesquisa-ação, orienta-se tanto para a
análise da prática docente quanto para a análise de material escrito elaborado por alunos do 6º
“Propomos que os gêneros sejam compreendidos como gêneros escolares, porque, no processo de escolarização, há produção
de conhecimento e de linguagem especializada. No momento em que se faz a seleção de textos e gêneros e dos objetivos e
conteúdos visados, professores transformam os diferentes tipos de conhecimento e produzem saber, qual seja: o saber
escolar”(WILSON, 2012, p.6).
6
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ano do ensino fundamental de uma escola pública da rede Municipal, Escola Municipal
Therezinha Pedrosa, localizada em Iguaba Grande, cidade litorânea do Estado do Rio de Janeiro.
As aulas estruturaram-se, na modalidade de oficinas, pois estavam inseridas no contexto
do Projeto Mais Educação7. A oficina em pauta - “Oficina de leitura para a formação cidadã” foi desenvolvida em paralelo às atividades escolares, em horário extra-curricular, por meio da
participação voluntária dos alunos, o que permitiu flexibilidade para o desenvolvimento das
atividades pedagógicas pela professora. O objetivo das oficinas centrava-se no desenvolvimento
de atividades de produção textual para incentivar os alunos à leitura e à escrita de textos a fim de
aprimorá-los nestas atividades/habilidades. A oficina foi organizada em três módulos distribuídos
em três dias cada um e mais um dia para uma avaliação, totalizando dez encontros com duração
de duas horas (14:00 h às 16:00 h), uma vez por semana, no prédio anexo da escola em questão.
A pesquisa-ação norteou o trabalho desenvolvido nas oficinas com os alunos, uma vez
que é concebida como “uma estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de
modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o
aprendizado de seus alunos […]”(TRIPP, 2005, p. 445). A opção por este método de pesquisa
ajustou-se aos objetivos delineados com ênfase no desenvolvimento das competências
comunicativas e discursivas articuladas às experiências dos alunos com a língua(gem) e com os
saberes previamente construídos.
Como método, a pesquisa-ação estimulou professor e alunos a se tornarem agentes do
processo, contribuindo para um maior comprometimento e responsabilidade, visando a
mudanças da realidade (uma determinada situação) em prol de alternativas e soluções para os
problemas encontrados, por meio da conscientização e do diálogo. Segundo Paulo Freire,
“somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz de gerá-lo” (FREIRE, 1995, p. 115).
E sem o diálogo, continua o pedagogo, não há comunicação e sem esta não há verdadeira
educação.” (op.cit., p. 115).
Desta forma, por meio e com o diálogo, as situações em sala de aula fluíam ao sabor dos
movimentos dos alunos em direção a um trabalho que pudesse atender às demandas daquele
momento e daquele espaço, em esforço conjunto para a construção de sentidos. A formação
cidadã na escola se inicia a partir do entendimento de que “a compreensão do texto a ser
alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto”
(FREIRE, 1992a, p. 11) e esse contexto parte das experiências de todos os envolvidos. Foi
possível, assim, observar, com acuidade, como os saberes iam sendo construídos junto às
7 – O “Programa Novo Mais Educação, é uma estratégia do Ministério da Educação para melhorar a aprendizagem
em Língua Portuguesa e Matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e
adolescentes”. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao>. Acesso em 14 jul. 2019.
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experiências dos alunos – as de seu cotidiano, as de sua vivência familiar e local –, e, levados para
e compartilhados em sala de aula, passavam a constituir e integrar, de forma consciente, o(s)
saber(es) escolar(es), projetando o processo cíclico da pesquisa-ação, conforme o diagrama abaixo
proposto por Tripp (2005, p.446):

Fonte: (Tripp, 2005, p. 446).

O planejamento das atividades, portanto, contemplava em linhas gerais as ações
idealizadas na pesquisa-ação, funcionando como um guia para a implementação do projeto de
intervenção para atender às exigências do PROFLETRAS.8 O quadro abaixo espelha a idealização
do projeto em termos, portanto, destas ações ou metas. As mudanças de percurso não alteravam
as metas idealizadas e, sim, a prática docente que se modificava à medida da dinâmica da
aprendizagem.

Estratégia Metodológica da Pesquisa-ação

Relação com o projeto de
intervenção

Interação entre o pesquisador, os alunos e outras
pessoas implicadas na situação de investigação.

A interação dos participantes: alunos
e docente.

8 O Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) prevê que o trabalho dissertativo apresente um produto e/ou
um projeto de intervenção na escola.
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1. Compreensão
1. Prioridade dos problemas a serem investigados

2. Soluções a serem encaminhadas como forma de
ações concretas; e

leitora

dos

alunos.

2. Proposta de atividades com o
gênero discursivo charge, a
partir da leitura crítica do texto.

Investigação da própria prática
Objeto de investigação constituído pela situação
social.

docente, com foco na compreensão
dos alunos e vice-versa: como as
compreensões dos alunos afetam a
prática docente.

Análise das leituras das charges
relatadas em diário de aula, das
Acompanhamento das decisões, das ações e
atividades

produções

textuais

e

dos

depoimentos dos alunos, registrados
em formato de entrevista avaliativa
da oficina.
Possibilidade de contribuição para
avanços teóricos e práticos com o
trabalho com os gêneros em sala de

Intensificação do conhecimento dos pesquisadores e
do nível de consciência das pessoas e dos grupos
envolvidos no processo.

aula; socialização de experiências;
possibilidade de que o ensino e a
aprendizagem da língua despertem
nos alunos o desejo de participação
(mais ativa, criativa) na esfera
escolar e em outras esferas.
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A pesquisa em ação: a compreensão leitora da charge
Para a implementação do trabalho com as charges, baseamo-nos nas ações propostas por
Thiollent (2011), a saber: (i) compreensão da situação; (ii) seleção de problemas; (iii) busca de
soluções; (iv) aprendizagem dos alunos. As ações realizadas sob a perspectiva discursiva
bakhtiniana e no projeto de uma educação libertadora à luz da pedagogia de Paulo Freire
constituíam o arcabouço teórico que encorpava a visão de um ensino produtivo da língua
conforme Geraldi (2013).
Quanto ao material trabalhado na oficina, para compor o presente artigo, optou-se por
apresentar apenas uma atividade, com base na charge abaixo (figura 1). Intitulada Chikungunya e
Dengue, a charge refere-se ao mosquito Aedes Aegypti (conhecido como mosquito da Dengue) e foi
escolhida para o trabalho na oficina por ser este um tema do cotidiano dos alunos na época em
que as oficinas foram realizadas 9.
Figura 1 – Charge Chikungunya e Dengue

Fonte: http://paduacampos.com.br.

Como o objetivo da oficina era desenvolver atividades relacionadas aos usos sociais da
leitura e da escrita, foram também utilizados outros gêneros discursivos10 para que, a partir da
compreensão leitora dos alunos, esses gêneros pudessem ser trabalhados e situados em seu
contexto de produção. De acordo com Bakhtin (2003, p. 285),
9 – Iguaba Grande, cidade onde a escola está localizada, apresentou no ano de 2016 significativos casos de dengue,
como
mostra
tabela
apresentada
pelo
Ministério
da
Saúde.
Tabela
disponível
em:
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/profissional-e-gestor/vigilancia/links-vigilancia?start=785. Acesso em 14
jul. 2019.
10 – Foram trabalhados os seguintes gêneros: cartaz, fôlder, desenho, teatro e sinopse.
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[…] quanto melhor dominarmos os gêneros, tanto mais livremente os empregaremos,
tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa individualidade, refletimos de
modo mais flexível e sutil a situação singular da comunicação.

Com a pesquisa-ação e o apoio do referencial teórico, esta pesquisa buscou compreender e
estudar os processos de leitura e escrita dos alunos, considerando os aspectos dialógicos
presentes nas atividades realizadas nas oficinas. Dessa maneira, a observação do modo como os
alunos se apropriavam do discurso alheio para produzir seus textos e como os elementos
constituintes do gênero em estudo se construíram ao longo das atividades na oficina pautou as
aulas e a análise do material produzido pelos alunos.
A princípio, para nortear o desenvolvimento das atividades com a charge “Chikungunya e
Dengue”, foi traçado o seguinte planejamento:
•

1º encontro: Apresentação do gênero discursivo charge e leitura da charge Chikungunya e
Dengue. Produção e apresentação de um pequeno texto com o ponto de vista de cada
aluno sobre a charge;

•

2º encontro: Discussão e produção em grupo de uma sinopse sobre os temas: dados
científicos do mosquito Aedes Aegypti, doenças transmitidas, casos de doenças
transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti na comunidade e ações de prevenção do mosquito
Aedes Aegypti;

•

3º encontro: Apresentação em grupo das sinopses e confecção de um folder com
prevenção do mosquito Aedes Aegypti.

Para a compreensão do sentido do texto, fundamental o reconhecimento dos elementos
constituintes do gênero (conteúdo temático, estilo, estrutura composicional – (cf. BAKHTIN,
2003), considerado em suas múltiplas semioses, como também as experiências e vivências de cada
aluno/leitor. Na busca das compreensões leitoras dos alunos, foi preciso assumir a perspectiva
discursiva e pragmática da língua, contrariando uma prática pautada em leituras dirigidas para um
único sentido ou para uma única resposta possível. Múltiplas possibilidades de sentidos
precisaram vir à tona misturando-se à interpretação de vivências dos alunos, suas expressões,
paixões e conflitos. É onde a vida penetra na língua e onde a língua reflete e refrata a vida,
segundo Bakhtin (2003).
Nesta perspectiva, as relações dialógicas da linguagem emergem no ensino dos gêneros
discursivos, seja na relação entre os gêneros primários e secundários, no sentido do estabelecimento das
relações e experiências pessoais mais imediatas (gêneros primários) com as relações mais complexas,
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mediadas pela leitura e pela escrita de gêneros mais complexos (secundários), seja na criação de
condições para que os alunos “assumam as posições enunciativas de usuários da língua em formação
(...) ”(SOBRAL, 2011, p. 45). No trabalho com a charge proposta, foram priorizados esses aspectos
como será descrito a seguir.
Ao apresentar a charge, após a contextualização do tema e da leitura inicial, os alunos
produziram um texto para compartilhá-lo em aula. Um dos alunos, ao se manifestar, colocou a seguinte
questão: “Professora, achei estranho. O título da charge devia ser Chikungunya, Dengue, Zica e Febre Amarela e não
apenas Chikungunya e Dengue”. O questionamento do aluno, sugerindo a mudança do título, remete ao
aspecto dialógico da charge e ao que ela suscita no leitor; mostra o modo como cada um lê o texto,
interpretando-o, inicialmente, de acordo com suas experiências do cotidiano: “a decifração da palavra
fluía naturalmente da ‘leitura’ do mundo particular” (FREIRE, 1992a, p. 15). Por outro lado, sua
indagação revela também que outras compreensões são possíveis e, ao questionar o título, o aluno
esboça um modo de ler dentre vários outros modos de ler um texto, assumindo-se em sua posição
enunciativa ativa, desfazendo, de certo modo, a supremacia da visão do autor da charge em questão. Ao
sugerir a mudança de título, o aluno foi motivado pelo contexto de doenças causadas pelo mosquito,
além daquelas sugeridas no título da charge, confirmando a inscrição sócio-histórica dos gêneros
discursivos.
Outros alunos se manifestaram e inferiram a crítica subjacente na charge por meio das
expressões “se dar bem” e “ter emprego em todo lugar”, associando o tema ao descaso e à corrupção
dos políticos no tratamento da coisa pública. Também revelaram, em suas manifestações, o quanto o
comportamento da população na relação com o meio ambiente pode causar a proliferação de doenças.
Vejamos as passagens:
(i) Aluno 01 – relacionou a expressão “se dar bem” às denúncias noticiadas, à época,
acerca dos casos de corrupção no Brasil. Nas palavras do aluno: “Na primeira pergunta, E ai, se deu
bem no Brasil? Tem a ver com políticos que estão cada vez mais acabando com o nosso país, os políticos tiraram o
emprego de todas as pessoas”.
(ii) Aluno 02 – preocupou-se primeiramente com a resposta do mosquito (“Estou
adorando, tem emprego em todo lugar!”) e perguntou à professora antes de escrever o seu texto:
“Professora, como tem emprego em todo lugar se meu pai está desempregado?” “Minha mãe sempre me fala para
economizar porque meu pai está sem trabalhar a mais de um ano e emprego não esta fácil”. E concluiu
dizendo: “Não entendi porque o mosquito falou que tem emprego em todo lugar no Brasil”. Na leitura de seu
texto, o aluno 02 também mencionou que a falta de emprego de seu pai estava relacionada à
corrupção, fazendo inferências inesperadas, porém interpretou de acordo com as suas vivências
familiares (o desemprego do pai) relacionando-as com as do cotidiano (crescente desemprego no
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Brasil e a corrupção). Na produção textual, escreveu: “Não tem emprego para todo mundo não é muito
difícil achar emprego exemplo meu pai está desempregado esta muito difícil [...]”.
(iii) Aluno 03 – trouxe como compreensão leitora a falta de dinheiro da população para
tratar da febre amarela, por conta da falta de emprego oriunda também da atual crise política: “A
febre amarela causa porque tem muitos lixos jogados pelo chão, deixa pneu com água eles nem liga e quem si da
bem e os mosquito [...]”. “[...] não tem emprego porque ta tendo muita crise no brasil tem politico roubando
dinheiro.”
(iv) Aluno 04 – construiu um diálogo no qual um mosquito considera a facilidade de se
conseguir emprego no Brasil, pois há muitas favelas! “– Claro! La é uma beleza! Lá tem muita favela
água parada e umas mosguinhas lindas hehe... [...]”. Ao ser questionado sobre a relação estabelecida
entre o mosquito e a favela, o aluno respondeu que seu pai mora em uma comunidade e lá as
pessoas vivem em situação precária, sem saneamento básico e urbanização. Conhece muitas
pessoas que já contraíram a dengue e, por isso achava ser muito fácil a proliferação do mosquito
Aedes Aegypti neste contexto.
A compreensão dos alunos ultrapassou as expectativas da professora em termos das
respostas previsíveis, tais como às relacionadas ao saneamento básico e infraestrutura. Temáticas
que extrapolaram essas questões tiveram que ser repensadas no contexto da aula para que fossem
reconduzidas de forma que outras compreensões fossem inseridas no horizonte da construção de
sentidos e confrontos de pontos de vista, o que mostra a importância da pesquisa-ação para a
pesquisa.
A reformulação do planejamento foi necessária, considerando a compreensão leitora dos
alunos. As temáticas como corrupção, honestidade, desemprego, desigualdade social foram
acrescidas ao desenvolvimento do trabalho, dialogando com a compreensão leitora dos alunos,
contribuindo para que cada um pudesse expressar suas opiniões e experiências, na valorização das
singularidades em seus discursos “próprios”, concretizando um projeto de aula voltado para a
construção da cidadania, conforme salienta Freire:
Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu ser formando-se,
à sua identidade fazendo-se, se não se levam em consideração as condições em
que eles vêm existindo, se não se reconhece a importância dos “conhecimentos
de experiência feitos” com que chegam à escola. O respeito devido à dignidade
não me permite subestimar, pior ainda, zombar do saber que ele traz consigo
para a escola (FREIRE, 2003, p. 70).

As figuras 1 e 2 trazem exemplos das atividades realizadas a partir da compreensão leitora
dos alunos da charge Chikungunya e Dengue.
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Figura 1

Figura 2

Segundo Sobral (2011, p.41), “[…] todo gênero floresce no espaço em que ameaça impor
ao sujeito um dado modo de dizer, mas que promete que a singularidade do sujeito poderá dar a
esse modo de dizer uma feição singular”. Ou seja, todo gênero é alterado cada vez que é
mobilizado, sem perder a estabilidade necessária à interação; da mesma maneira ocorre com o
sujeito / leitor que se altera ao entrar em contato com o(s) outro(s) gêneros, sem, contudo, perder
aspectos que fazem dele sujeito “único”, singular.
Desse modo, ressalta-se o ciclo dialógico da linguagem e a compreensão de que ler um
texto na perspectiva interacional é uma maneira de inserir o aluno no mundo, o que contribuiu
para a compreensão de outras possibilidades de interpretação da charge, fora das inferências préestabelecidas.
Considerando a multiplicidade de leituras possíveis, Geraldi (2013) destaca sobre a
importância de o professor mudar sua atitude, tornando-se um interlocutor ou mediador dos
saberes na interação com o aluno. Assim, o confronto de pontos de vista colabora para que a sala
de aula seja um lugar de (co)produção de sentidos: “os percalços da interlocução, os
acontecimentos interativos, passam a comandar a reflexão que fazem, aqui e agora, na sala de
aula, os sujeitos que estudam e aprendem juntos” (GERALDI, 2013, p. 112). Ou nas palavras de
Paulo Freire, criar uma escola “que seja vivida ou cujos conteúdos programáticos correspondam à
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ansiedade dos educandos em historicamente, culturalmente, socialmente, uma escola em que os
educandos exercitem o direito de se sujeitos.” (FREIRE, 2020, p. 41)
Foi possível constatar que, motivados, os alunos não recebiam passivamente o texto, mas
expressavam sempre alguma reação a ele. A atitude responsiva ativa dos alunos caracterizou esse
primeiro momento da oficina, demonstrando o quanto é possível mobilizar sentidos em sala de
aula, sem pré-conceitos ou respostas mecanicistas, caracterizando práticas de letramento situadas.
Como afirma Bakthin (2003, p. 271), […] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado
(linguístico) do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva:
concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo,
etc.”
Os conhecimentos dos alunos apontaram para uma possibilidade de leituras que
ampliaram o universo de respostas esperadas, seja associando a charge a temas atuais de nossa
política, seja evidenciando traços singulares de cada aluno nesse processo de acordo com sua
realidade. As respostas – construções de saberes em sala de aula - constituíram uma espécie de
denúncia ao permanente descaso, sobretudo, com a parcela mais oprimida da população
brasileira; as respostas constituíram os saberes escolares.
Por isso, reforçamos a necessidade de o professor estimular o aluno a falar de suas
experiências e implementar ações que valorizem a atitude responsiva ativa em todo o processo
educativo, estabelecendo uma ligação entre o que se aprende na escola com o mundo com o fim
de construir o “conhecimento como espaço político” em prol da formação cidadã. (ARROYO,
2004, p. 51).
Considerações Finais
Com base nos dados acima, destacamos que com a aprendizagem voltada para as práticas
da linguagem, o professor contribui para a transformação e busca de informações, um ensino
voltado para o exercício da reflexão (PCN, 1998). Para isso, a abordagem dos conteúdos
trabalhados nas aulas deve favorecer a participação ativa dos alunos (compreensão responsiva
ativa), ou seja, os conteúdos devem partir, portanto, de textos (entendidos em sua dimensão de
gênero), valorizando e destacando suas características (elementos constituintes) e suas funções
comunicativas, sua inserção social e seus aspectos dialógicos, bem como ideológicos.
Reforçamos que a linguagem é dialógica e não deve ser concebida como um produto
acabado, fechado. Pelo contrário, deve ser vista como um processo em construção. O professor
de português, desta maneira, como salienta Guedes (1997), deve criar mecanismos para estimular
no aluno o gosto pela leitura, ensinando-o a dimensionar o que leu pelo que vive e a enriquecer o
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que vive pelo que leu. Ou seja, o professor deve atuar em prol da construção da palavra do aluno
para que ele possa assumir sua posição enunciativa de modo responsivo, buscando nos textos as
contrapalavras, as quais os demais leitores /alunos possam ouvi-las, (co)enunciá-las, concordando
ou discordando, principalmente na expressão de suas singularidades.
Essas considerações não descaracterizam a importância do ato de planejar, organizar uma
aula. Pelo contrário, reforçam a ideia da necessidade de um planejamento aberto, flexível, pois o
conhecimento resulta da experiência concreta em que o aluno é agente de sua formação.
Portanto, “toda e qualquer aprendizagem se faz em função do vivido e da forma como cada
pessoa se insere no mundo” (Britto, 2003, p. 14).
O trabalho pedagógico com foco na interação texto-leitor é uma excelente oportunidade
para nos conscientizarmos de que os alunos e o professor estão em constante processo de
produção de conhecimento, e o ensino se tornará muito mais produtivo quando nós
(professores) nos abrirmos à participação de todos nas práticas sociais dos letramentos.
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O MANUAL DO PROFESSOR: UM INSTRUMENTO DE
INTERCESSÃO ENTRE O TRABALHO PRESCRITO E O
TRABALHO REAL
THE TEACHER'S MANUAL: AN INSTRUMENT OF INTERCESSION BETWEEN
PRESCRIBED WORK AND REAL WORK

Karla Maria Marques Peixoto1
Mônica de Souza Serafim2
Resumo: O manual do professor é um instrumento de grande valia para a organização do trabalho
didático. O presente artigo tem o objetivo de situá-lo enquanto um instrumento que se cristaliza
na tradição escolar brasileira em uma intercessão entre o trabalho prescrito e o trabalho real, uma vez
que ele materializa as prescrições provenientes das instâncias estatais, ao mesmo tempo em que
guia as ações didáticas do professor no momento exato da realização da tarefa. Para empreender
as nossas análises, nos filiamos ao quadro teórico-metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo
(BRONCKART, 2009), aos princípios da Ergonomia (CLOT; FAÏTA, 2000) e à concepção de
Trabalho Docente que se filia às Ciências do Trabalho (MACHADO, 2007) e (AMIGUES, 2004).
Selecionamos três manuais do professor de Língua Portuguesa publicados ao longo das décadas de
1990, 2000 e, 2010 e verificamos que, durante as três décadas analisadas, há uma tendência de se
permitir uma maior autonomia para o professor frente ao uso do livro didático.
Palavras-chave: Manual do Professor. Trabalho Docente. Trabalho Prescrito. Trabalho Real
Abstract: The teacher's manual is an instrument very important to organizer the didactic work.
This article aims to place it as an instrument that crystallizes itself in Brazilian school tradition in
an intercession between prescribed work and real work, since it materializes the prescriptions from
government state instances, while guiding the teacher's didactic actions at the exact moment of the
task. In order to undertake our analyzes, we used the theoretical-methodological framework of
Sociodiscourse Interactionism (BRONCKART, 2009), the principles of Ergonomics (CLOT;
FAÏTA, 2000) and the concept of Teaching Work that is affiliated with the Work Sciences
(MACHADO, 2007) and (AMIGUES, 2004). We selected three Portuguese teacher’s manuals
published over the 1990s, 2000s and 2010s and we found that, during the three decades analyzed,
there is a tendency to prescribe a greater teacher autonomy.
Keywords: Teacher’s Manual. Teaching Work. Prescribed Work. Real Work.
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O manual do professor como objeto de estudo
A escola, desde o seu surgimento, assume a função social de apresentar uma versão
legitimada dos conhecimentos que devem ser compartilhados e perpetuados pelas futuras gerações.
Com as diversas mudanças advindas do sistema educacional brasileiro, ao longo da história,
principalmente após as políticas e ações coordenadas de desvalorização e desprofissionanização do
trabalho docente, devido à urgente demanda do sistema capitalista por mão de obra, o livro didático
(LD) foi incorporando cada vez mais o papel de principal organizador desses saberes
institucionalizados e como um guia das ações didáticas do professor, já que, de acordo com Clare
(2003), a estrutura dos novos livros didáticos passou a ser adequada ao perfil do professor que
chegava à sala de aula já com uma formação deficitária.
Os exercícios de interpretação de texto não eram mais elaborados por professores e alunos,
eles já vinham prontos e apresentavam uma série de perguntas cujas respostas eram bastante óbvias
e não exigiam muita reflexão. Além disso, havia o manual do professor com as respostas às questões
já formuladas que diminuíam ainda mais a autonomia do trabalho docente em sala de aula.
(WITZEL, 2002; ANDRADE, 2014; CASTRO, 2019).
Entendemos que o estudo do manual do professor não pode ser entendido apenas como um
produto acabado, desconsiderando toda a tradição cultural e escolar na qual ele está inserido, pois
o objeto sobre o qual refletimos está ligado a diversos eventos anteriores e, portanto, sofre a
influência das prescrições provenientes de instâncias estatais, que estabelecem as diretrizes a serem
seguidas para a sua elaboração e avaliação, das vozes dos autores e da editora, bem como das
mudanças provenientes dos estudos linguísticos. Chevallard (1991) denomina esse entorno que dita
modelos de ensino para o livro didático de noosfera, a qual por meio dos seus diversos agentes,
influenciam de forma direta e indireta sobre o que será proposto como objeto a ensinar e, por
conseguinte, sobre o objeto ensinado e aprendido.
A forte historicidade que reveste o manual do professor está associada à tradição que ele
mantém ao repetir e evocar os discursos escolarizados vigentes em um dado momento histórico.
Podemos dizer que nele encontram-se materializados interesses políticos e ideológicos referentes
à educação de um país, bem como representações e valores predominantes em um determinado
período de uma sociedade e que nos permite situar e rediscutir intenções e projetos de construção
e de formação social. (VENTURINI, 2004; GARCIA; HYPOLITO; VIEIRA, 2005)
Neste artigo, temos o objetivo de situar o manual do professor como um instrumento que
se encontra na intercessão entre o trabalho prescrito e o trabalho real, pois ele realiza uma mediação
entre os entornos precedentes ao agir, à medida em que ele semiotiza uma dimensão do trabalho que se
situa em um plano mais idealizado, através das normas estabelecidas pelos documentos oficiais
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provenientes das instâncias estatais, dos objetivos e das concepções de ensino que vigoram uma
determinada época, ao mesmo tempo em que assume uma importância crucial para o
desenvolvimento do trabalho real em sala de aula, já que ele direciona, a partir dos comandos das
questões, tanto os modos operatórios e as condições objetivas de trabalho, tendo em vista o acesso
dos alunos aos objetos de conhecimento postos em cena.
Nas próximas seções, situaremos, primeiramente, as dimensões do trabalho docente, de
acordo com o Interacionismo Sociodiscursivo. Posteriormente, trataremos sobre os conceitos de
trabalho prescrito e de trabalho real. Por fim, para situar o livro didático enquanto um instrumento de
mediação entre o trabalho prescrito e o trabalho real, analisaremos três atividades de livros didáticos
publicados nas décadas de 1990, 2000 e 2010, associando-os aos documentos oficiais que
vigoravam na época.
As dimensões do trabalho docente inserido no quadro teórico do ISD
Para o Interacionismo Sociodiscursivo – ISD – o termo trabalho inscreve-se na tradição
marxista, cuja orientação epistemológica o considera como uma atividade situada em que os agentes
constroem representações e avaliações acerca da sua prática, ao mesmo tempo em que
desenvolvem e descobrem plenamente a sua própria realidade. A partir da acepção marxista do
termo, o trabalho intelectual passou a ser objeto de análise, não somente o trabalho produtor de
bens materiais, estabelecendo uma mudança de paradigma para as Ciências do Trabalho.
Nesta seção, situaremos, brevemente, o trabalho docente, de acordo com o ISD,
entendendo-o como uma atividade complexa e situada socialmente, uma vez que envolve aspectos
referentes à posição social ocupada pelo professor nas relações de trabalho; os documentos que
prescrevem o seu agir; os processos de formação pelos quais este profissional passou e as situações
específicas de interação em sala de aula.
A concepção de trabalho a qual nos filiamos é a presente nas obras de Amigues (2004),
Bronckart (2004) e Machado (2007), que, por sua vez, vincula-se às Ciências do Trabalho, mais
especificamente à Ergonomia3. Inseridos nesses termos, os autores descrevem o trabalho docente
como uma atividade complexa, coletiva, instrumentada, situada socialmente e inscrita em uma
tradição profissional. Essa compreensão ampliada do trabalho do professor concebe que os
procedimentos adotados por este profissional fora de sala de aula, tanto antes como depois da
realização da tarefa, são constitutivos de sua prática, não sendo apenas um resíduo do seu trabalho.

3

Disciplina científica que estuda as interações entre o homem e o trabalho.
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Amigues (2004) situa as dimensões constitutivas do trabalho do professor que, também,
são comuns a outras profissões, como, por exemplo, as prescrições, os coletivos de trabalho, as
ferramentas utilizadas e as regras específicas ao ofício, mas também demonstra as dimensões
individuais que se filiam aos valores e às atitudes, considerando o trabalho docente como um ponto
de interseção entre várias histórias que se constroem e se renovam, dependendo das experiências
profissionais. A partir dessa perspectiva, o professor se inscreve enquanto um ator de vários
processos específicos ao seu trabalho lhes sendo necessárias diversas habilidades de organização e
regulação, tendo em vista que, ao mesmo tempo, ele é um profissional que prescreve tarefas
dirigidas aos alunos e que organiza o seu próprio trabalho, planejando as suas ações futuras, tendo
em mente as prescrições, as ações conjuntas desenvolvidas por ele e pelos alunos, além de resolver
os empecilhos e conflitos que tenham surgido no desenvolver do seu trabalho. Nas palavras do
autor:
A atividade do professor dirige-se não apenas aos alunos, mas também à
instituição que o emprega, aos pais, a outros profissionais. Ela também busca
seus meios de agir nas técnicas profissionais que se constituíram no decorrer da
história da escola e do ofício do professor. Em outros termos, a atividade não é
a de um indivíduo destituído de ferramentas, socialmente isolado e dissociado da
história; pelo contrário, ela é socialmente situada e constantemente mediada por
objetos que constituem um sistema. Para agir, o professor deve estabelecer e
coordenar relações, na forma de compromisso, entre vários objetos constitutivos
de sua atividade.

(AMIGUES, 2004, p. 41)

De acordo com Machado (2007), o objetivo do trabalho docente consiste em criar um meio
propício à aprendizagem e ao desenvolvimento de capacidades específicas nos alunos. A
aprendizagem é considerada como um objetivo que, para ser alcançado, necessita de todas as
dimensões que compõem o trabalho do professor e que estão além das interações em sala de aula,
pois é necessária uma mobilização integral por parte desse profissional em diferentes situações de
planejamento de aula e de avaliação para se criar um meio propício à aprendizagem.
Essa constante organização dos meios de trabalho é orientada tanto para os alunos como
para os professores, sendo todas essas dimensões constitutivas de seu trabalho. A autora demonstra
que o trabalho do professor não se encontra de forma isolada, muito pelo contrário, ele está
inserido em uma rede múltipla de relações sociais situadas em um determinado contexto histórico
que constrói um determinado sistema educacional.
A partir da leitura dos autores mencionados, entendemos que o trabalho do professor está
presente nas prescrições, nos momentos de planejamento, nas interações em sala de aula e nas
avaliações empreendidas acerca do seu trabalho, sejam elas feitas por ele ou por instâncias externas.
Reconhecendo todas essas esferas que compõem o trabalho docente, constitui o projeto maior do
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Interacionismo Sociodiscursivo buscar identificar as figuras interpretavas do agir do professor por meio
da análise dos discursos e das ações que estão presentes nos diversos textos relacionados ao agir
professoral em circulação na sociedade, desse modo, o foco deste artigo, situa-se nesse projeto
mais amplo à medida que buscamos interpretar o trabalho docente a partir da análise do manual
do professor que, por sua vez, situa-se como um objeto de mediação entre o trabalho prescrito e o
trabalho real cujos postulados serão explorados na próxima seção.
O agir docente e as dimensões do trabalho prescrito e do trabalho real
Conforme explicitamos na seção anterior, o trabalho docente é composto por várias
dimensões que ultrapassam os limites das interações em sala de aula, inscrevendo-se como uma
atividade complexa, situada e instrumentada. Seguindo o recorte que traçamos para a elaboração
desse artigo, trataremos, nas próximas linhas, sobre os conceitos de trabalho prescrito e de trabalho
real.
As noções de trabalho prescrito e de trabalho real emergiram no quadro da Ergonomia dos
países francófonos, a qual, na contramão da concepção taylorista de trabalho, buscava
compreender o conjunto de conhecimentos sobre o ser humano no trabalho, envolvendo aspectos
fisiológicos, cognitivos, afetivos e sociais na análise da atividade. Nessa perspectiva, a Ergonomia
buscava ancorar-se em questões epistemológicas relacionadas aos efeitos da ação ergonômica sobre
o trabalho, não se reduzindo apenas à aplicação de conhecimentos científicos para minimizar os
danos de algumas atividades nos seres humanos.
Surgem noções básicas, a partir da bipartição o entre trabalho prescrito e trabalho real, que
distinguem trabalho teórico, constituído através do ponto de vista dos sujeitos envolvidos na
produção; trabalho prescrito, que dita as normas e os objetivos da produção; trabalho real, constituído
pela atividade do sujeito, o modo de operar esta atividade em um lugar específico numa dada
temporalidade, envolvendo modos operatórios e condições objetivas de trabalho.
A partir dessas noções, advindas da Ergonomia, emergiram contribuições diretas para as
pesquisas na área da educação as quais tratam o trabalho docente em uma perspectiva ampliada,
associando noções do campo das Ciências do Trabalho aos estudos de análise de textos. Tomando,
especificamente, a questão do trabalho prescrito do professor, que constitui a natureza da nossa
proposta de investigação, é importante examinar as implicações referentes às prescrições a partir
dos textos do entorno precedente ao agir. Nessa perspectiva, assume-se que nesses textos estão presentes
figuras de interpretação do agir, mas também personificam um contexto precedente que favorece
determinados comportamentos, certas visões de mundo ou expectativas de ação.
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De acordo com Clot e Faïta (2000), há várias formas de organização coletiva do trabalho
que se materializam como prescrições coletivas de um determinado ofício referentes às obrigações
que o coletivo de trabalhadores partilha em um determinado momento. Nessa perspectiva,
entende-se, então, que as formas de realizar uma atividade estão bem situadas no tempo e assumem
um caráter histórico e transitório.
Os autores definem os gêneros da atividade como pressupostos sociais da atividade em curso
que dão suporte às ações individuais na situação de trabalho. Eles compreendem as regras do ofício
que são expressas nas maneiras de se portar, de falar, de iniciar, terminar e de conduzir uma
atividade que está incorporada à memória coletiva dos ofícios. Os gêneros da atividade fornecem
modelos de ação que funcionam como guias, evitando, assim, que os trabalhadores fiquem
perguntando constantemente como devem realizar uma determinada atividade. No entanto, só há
gêneros da atividade quando ocorrem maneiras de dizer ou de fazer que compreendam diferentes
formas de ação, de natureza simbólica e linguageira, oferecendo opções de escolha.
A emergência do manual do professor no contexto educacional brasileiro
Para Bronckart (2009), a atividade social, ou agir comunicativo, tem uma relação intrínseca com
a construção sócio-histórica e, evidentemente, coletiva, das atividades humanas que são
fundamentais para a sobrevivência e manutenção da espécie, na medida em que organizam as
atividades sociais, criando normas de interação e horizontes de expectativas no quadro das ações
humanas.
Em relação à atividade social que possibilita a criação do manual do professor no Brasil,
temos que considerar o papel central que esse instrumento passou a incorporar no trabalho do
professor ao longo da história. A centralidade ocupada pelo material didático está diretamente
relacionada à mudança do perfil do alunato e dos professores, a partir da década de 1970, devido
ao processo de democratização do ensino de primeiro grau que passou a ser obrigatório no Brasil,
a partir da promulgação da lei n° 5692/71, já que a lei anterior, de 1961, legislava sobre a
obrigatoriedade da matrícula apenas nos quatro primeiros anos do ensino primário.
Essa ampliação do ensino obrigatório gerou uma mudança significativa na quantidade de
alunos que deveriam ser obrigatoriamente matriculados nas escolas públicas e, consequentemente,
no número de professores e no perfil socioeconômico desse profissional. No entanto, os
investimentos destinados à educação e à formação dos professores não acompanhou a entrada
massiva de alunos na rede pública de educação, resultando em um maior sucateamento da educação
pública do país e uma maior desvalorização do ofício do professor. (PILETTI, 1986;
GHIRALDELLI JR, 1994; BATISTA, 1999; SILVA, 2010)
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Nesse contexto, em que a formação e a melhoria das condições de trabalho dos professores
se tornaram secundárias, o manual do professor assume o papel de principal instrumento mediador
do trabalho docente, sendo retirados das atribuições do professor desde as ações de planejamento
(escolha dos conteúdos, metodologia de ensino, norte teórico da aula, etc.) ao planejamento das
ações em sala de aula (planejamento da aula de leitura, planejamento da aula de produção de texto,
entradas gramaticais no texto etc.).
Ainda pensando nos aspectos do contexto mais amplo relacionado à produção do manual
do professor, precisamos percebê-lo como um instrumento fundamental e constitutivo do trabalho
docente, uma vez que que ele já integra a rede de tradição em que essa profissão está imersa. Essa
tradição relacionada ao trabalho docente cria, coletivamente, a partir das situações de trabalho, as
regras, os modos de trabalho e as representações coletivas desse ofício que norteiam a ação ou o
agir professoral.
Desse modo, o novo docente, por exemplo, ao iniciar a sua carreira, adota e adapta ao seu
contexto de trabalho todas essas regras, modos e representações concernentes ao seu ofício
(TARDIF, 2010). A reprodução da centralidade do material didático deve ser percebida como um
gesto característico do ofício do professor na medida em que este profissional utiliza representações
construídas coletivamente e reproduzidas no cotidiano escolar como guia de ação para a sua prática.
Com o intuito de demonstrar que o manual do professor funciona como um instrumento
mediador entre o trabalho prescrito e o trabalho real, na próxima seção do nosso artigo, analisaremos
três atividades de leitura entre as décadas de 1990, 2000 e 2010, buscando demonstrar os principais
marcos que influenciaram no contexto de produção dos materiais didáticos durante esse recorte
temporal.
O manual do professor como um instrumento de mediação entre o trabalho
prescrito e o trabalho real
As prescrições materializadas nos manuais dos professores são provenientes dos mais
diversos níveis das esferas institucionais. Eles funcionam, portanto, como instrumentos
mediadores que se encontram na intercessão entre os objetos de conhecimento que a esfera estatal
concebe adequados e relevantes para o ensino de línguas e o trabalho que deve ser realizado
efetivamente em sala de aula. O manual do professor, se inscreve, desse modo, como um
instrumento material e simbólico, funcionando como um guia de ação do trabalho do professor,
ao mesmo tempo em que carrega concepções de língua e linguagem provenientes de um
determinado contexto histórico precedente que favorece determinadas condutas por parte do
profissional ao trabalhar com a leitura. Ao longo desta seção, buscaremos demonstrar essa instância
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intermediária desse instrumento, a partir da análise de três atividades de leitura que constam em
manuais de professores publicados nas décadas de 1990, 2000 e 2010. Antes de iniciarmos a análise
das atividades de leitura, teceremos algumas considerações sobre os marcos da educação que
influenciaram nas produções dos livros didáticos de cada década. Nas próximas linhas, trataremos,
brevemente sobre aspectos relacionados ao contexto de produção da década de 1990.
Mediante acordo entre o MEC e a UNESCO, devido à nova ordem mundial que fez
emergir os preceitos das ideias social-democratas, na contramão do pensamento único que
constituía os regimes fascistas, houve uma tendência de se disseminar mundialmente o discurso
que empregava a educação para todos. Nesse contexto, publica-se o Plano Decenal de Educação
que foi enviado para todas as escolas e órgãos do poder público cujas diretrizes situavam o livro
didático como um recurso pedagógico essencial e previam políticas públicas que deveriam
considerar, ao menos no plano idealizado e utópico dos documentos prescritivos, um estilo de
desenvolvimento economicamente socialmente democrático, justo e equitativo.
É a partir da necessidade de uma maior fiscalização dos livros que estavam sendo
comprados pelo governo e distribuídos nas escolas que, em 1996, o MEC instaurou oficialmente a
avaliação pedagógica dos livros didáticos comprados por meio do Programa Nacional do Livro
Didático – PNLD. O resultado desse processo de avaliação passou a ser divulgado nos Guias de
Livros Didáticos que fazem parte da operacionalização do PNLD, e têm o objetivo de auxiliar o
professor na escolha do livro didático mais adequado para a sua realidade. O início do processo de
avaliação dos livros didáticos se deu pelos livros adquiridos pelo governo para a rede pública de
ensino, no entanto, esse processo, também, trouxe repercussões para a rede particular, visto que
os resultados da avaliação foram divulgados pelos meios de comunicação o que acabou
despertando o interesse do público em geral.
A primeira atividade de leitura que iremos analisar encontra-se no livro denominado Entre
palavras, publicado em 1998, e consiste em uma proposta de predição para a leitura do texto Da
difícil arte de redigir um telegrama, cujo autor é Jô Soares. Vejamos a figura, abaixo, para visualizarmos
como a atividade se materializa graficamente no livro.
Figura 1 – Atividade de leitura da década de 1990

Fonte: Ferreira (1998, p. 32)
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Na proposta de predição acima, no quadro, o autor do manual traz informações gerais
sobre o conteúdo temático do texto em uma tentativa de atividade de predição e de mobilização
dos conhecimentos prévios, buscando despertar a curiosidade dos alunos, demonstrando que o
enredo se volta para a escrita de um telegrama que mobiliza toda a família. Conforme podemos
observar, o autor do livro também inseriu um comentário ao professor, cuja transcrição, para uma
melhor visualização dos leitores, apresentamos a seguir: Professor, se os alunos questionarem o porquê de
o título ser “Da difícil...”, e não “A difícil...”, explicar que essa é uma forma tradicional de dar o título a um texto
que analisa um determinado assunto. Subtende-se: (A respeito) da difícil arte de...
As informações que se encontram no quadro e antecipam o conteúdo temático do texto
constam tanto na versão dirigida aos alunos como no manual do professor. O trecho mencionado
será lido, necessariamente, por ambos, no momento da realização da tarefa, no caso, a aula de
leitura. Nessa perspectiva, consideramos que o texto do quadro da atividade de predição, apesar de
não representar a realização da tarefa em si, se situa em uma instância que se localiza em uma
dimensão mais próxima ao trabalho real, pois a leitura do trecho em questão é uma condição
necessária para que a aula de leitura proposta se realize.
Já o trecho transcrito do comentário dirigido ao professor se localiza, ao nosso ver, em uma
instância que se afasta mais do trabalho real e constitui o trabalho prescrito, ao tratar dos entornos
precedentes ao agir, uma vez que ele consta somente na versão do manual do professor cujo
objetivo é orientá-lo como proceder na análise do título no que se refere às escolhas lexicais do
título do texto. Verificamos, também, que o comentário procura já prever os questionamentos que
serão levantados pelos alunos durante a realização da tarefa, além de trazer uma orientação fechada
de como professor deve proceder ao interpretar a opção do autor em utilizar o termo da difícil arte,
ao invés de a difícil arte.
Seguindo o percurso já explicitado por nós para a análise dos dados nesse artigo, nas
próximas linhas, traçaremos considerações sobre o contexto de produção dos manuais produzidos
na década de 2000, considerando os principais marcos dessa década que influenciaram a produção
dos materiais didáticos.
Com os lançamentos, em 1997, dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – a
discussão em torno do ensino de gêneros textuais, na perspectiva bakhtiniana, toma foco no
contexto educacional brasileiro, pois esse é o primeiro documento a conceber o texto como a
principal unidade de ensino e os gêneros textuais como objetos mediadores do processo de ensinoaprendizagem. Esse marco motivou diversas reflexões que semearam novos estudos na área do
ensino de língua, especialmente no que diz respeito a como trabalhar essa nova perspectiva sobre
esse objeto de ensino, o texto, em sala de aula.
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Em relação à política brasileira, foi instaurado, em 2003, o Programa Fome Zero que, além
de procurar erradicar a fome no país, buscou ampliar o atendimento dos segmentos da população
excluída do acesso a bens sociais e de consumo, através da distribuição direta de renda. Outra
importante medida do governo para tentar superar as desigualdades no cenário brasileiro foi a
instauração do Programa Bolsa Família que condicionou a frequência à escola das crianças das
famílias de baixa renda ao recebimento do benefício.
Do ponto de vista da educação, a perspectiva de incorporar grande parte da população, até
então excluída dos lugares de prestígio na sociedade, se materializaram em políticas de ação
afirmativa para o ensino superior, através da adoção de medidas específicas para grupos étnicosraciais e povos indígenas. Quanto às políticas para o livro didático, houve a ampliação do PNLD o
qual, até os anos 2000, destinava-se apenas a estudantes do Ensino Fundamental. A partir de então,
o Programa foi gradativamente sendo ampliado e passou a acolher uma quantidade maior de
alunos.
A segunda atividade que iremos analisar encontra-se no livro Português Linguagens, publicado
em 2009, e consiste em uma questão de leitura sobre o conto Carta ao Pleistoceno, de Marina
Colassanti. Vejamos a figura, abaixo, para visualizarmos como a atividade se materializa
graficamente no livro.
Figura 2 – Atividade de leitura da década de 2000

Fonte: Cereja; Cochar (2009, p. 198)

Na figura acima, podemos encontrar as duas instâncias de mediação entre o trabalho prescrito
e o trabalho real através de uma questão de leitura que nos traz tanto o comando do item, que,
necessariamente, deve ser lido no momento da realização da tarefa, como também o comentário
dirigido ao professor que tem o objetivo de direcionar as ações didáticas com o intuito guiar os
alunos para a interpretação do texto. Apresentaremos, nas próximas linhas, uma transcrição do
comentário, tendo em vista uma melhor visualização do leitor, uma vez que a sua configuração
gráfica se apresenta através de uma letra menor e mais clara: Professor: Sugerimos abrir a discussão com
a classe. Sugestão: O mamute escreve do ponto de vista dele, de animal que foi completamente esquecido em toda essa
história. É como se ele perguntasse: “E ninguém quer saber o que eu penso disso tudo.”
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Conforme já salientamos na análise da atividade anterior, o manual do professor materializa
duas dimensões do trabalho docente: uma que se aproxima mais do trabalho real, no caso, o
comando que será lido no momento da atividade, e outra que se encontra em um plano mais
idealizado do trabalho prescrito, pois procura influenciar o planejamento do professor e direcionar as
suas ações didáticas antes da realização da tarefa. No entanto, diferentemente da atividade
apresentada na década de 1990, podemos perceber que os autores do material didático modalizam
mais o discurso no momento em que se dirigem ao professor, pois, conforme podemos observar,
o autor traz uma maior possibilidade de discussão, ao apenas sugerir que o professor direcione a
interpretação para discutir as implicações do ponto de vista do mamute para a construção da
significação do texto.
Seguindo o planejamento do nosso percurso analítico, nas próximas linhas,
trataremos, brevemente, sobre o contexto de produção dos manuais produzidos na década de 2010,
considerando os principais marcos que influenciaram a produção dos materiais didáticos nessa
época.
Os processos políticos que envolvem a proposição e a materialização de políticas públicas
no Brasil, através da legislação e dos programas, têm se pautado, historicamente, por políticas
governamentais que, em geral, não conta com a participação efetiva da sociedade brasileira para o
planejamento e execução das ações. Dentre as ações que visavam ir na contramão desse cenário,
deve-se destacar a realização da Conferência Nacional de Educação (CONAE), realizada em abril
de 2010, que tinha o objetivo de contribuir para a construção de políticas educacionais mais
democráticas e que contassem com a participação de vários setores da sociedade para a sua
construção.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), fruto das discussões do Plano Nacional
de Educação (PNE 2014), vem sendo pensada já há muitos anos e não representa uma ruptura
total com os documentos anteriores como a LDB e os PCN, mas estabelece diretrizes que unificam
o currículo em 60% do conteúdo escolar nacional. Os outros 40% devem ser definidos localmente,
levando em conta o contexto regional, assim os sistemas de ensino e as escolas devem construir
seus currículos e suas propostas pedagógicas, considerando as características de sua região, as
culturas locais, as necessidades de formação e as demandas e aspirações dos estudantes.
Vale destacar que a obra foi concebida e publicada após a implantação da Lei n°
10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do tema História e Cultura Afro-brasileira, e da Lei
n° 11.645/2008, que legisla sobre a obrigatoriedade em se abordar as Culturas e as Histórias dos
Povos Indígenas nos currículos das escolas brasileiras.
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A terceira atividade de leitura que iremos analisar dessa década encontra-se no livro
Jornadas.port e se baseia na letra de rap Us guerreiro, de Antônio Luis Júnior. A obra apresenta
muitos textos que trabalham as contradições na sociedade, buscando despertar nos alunos uma
consciência crítica, além de trabalhar com os aspectos composicionais e macroestruturais dos
gêneros que compõem a coletânea de textos da obra. Vejamos a figura, abaixo, para visualizarmos
como a atividade se materializa graficamente no livro.
Figura 3: Atividade de leitura da década de 2010

Fonte: Delmato; Carvalho (2012, p. 134)

A atividade de leitura acima é uma proposta de predição que antecipa o conteúdo temático
do texto, situa o gênero de texto que será trabalhado, além de fazer uma associação com um sambaenredo já tratado na unidade. As perguntas lançadas, que constam tanto no livro do aluno como
no manual do professor, situam-se, conforme já mencionamos, em uma dimensão mais próxima
ao trabalho real, pois, para que a atividade se realize, é necessário que elas sejam lidas no momento
da realização da tarefa.
A atividade de predição traz um comentário dirigido ao professor que, conforme já
salientamos, situa-se na dimensão do trabalho prescrito. Vejamos a transcrição do trecho nas próximas
linhas: Professor: Sugerimos que peça uma pesquisa prévia aos alunos sobre Zumbi dos Palmares, quilombos na
época da escravidão e quilombos existentes hoje no Brasil. Veja textos resumidos sobre esses pontos no Manual do
Professor. É possível realizar a pesquisa em conjunto com a disciplina de História.
O comentário acima trata sobre os temas transversais que perpassam pela temática
explorada na unidade, sendo estes aprofundados no encarte dirigido ao professor no final do livro
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com as orientações advindas dos Parâmetros Curriculares Nacionais para a abordagem desses
temas. Diferentemente das atividades analisadas nos anos 1990 e 2000, a atividade de predição
acima busca estimular o pensamento crítico dos alunos e ampliar o seu repertório sociocultural,
pois sugere que o professor peça, previamente, uma pesquisa sobre os quilombos existentes na
época da escravidão e os que se mantêm nos dias de hoje. Depois de realizado o nosso percurso
analítico, na próxima e última seção do nosso artigo, teceremos as considerações finais da nossa
investigação.
Considerações finais
As reflexões traçadas, ao longo desse artigo, trazem algumas contribuições teóricometodológicas que a nossa pesquisa trouxe para a Linguística Aplicada, especialmente para os
estudos que se debruçam em torno da análise de material didático e do trabalho docente.
Concebemos o manual do professor como um instrumento material e simbólico de mediação entre
o trabalho prescrito e o trabalho real, uma vez que ele semiotiza uma dimensão do trabalho que se situa
em um plano mais idealizado, através dos comentários dirigidos ao professor, ao mesmo tempo
em que direciona o desenvolvimento do trabalho real em sala de aula, a partir dos comandos das
questões.
Os livros didáticos, no contexto educacional brasileiro, assumem, ao longo da historiografia
da educação, a função de principal instrumento organizador do trabalho docente, devido a sua
grande adesão e abrangência nas escolas do país, principalmente as do poder público.
Consideramos o manual do professor como um megainstrumento, material e simbólico, situado na
intercessão entre o trabalho prescrito e o trabalho real do professor, na medida em que ele é um
instrumento que media as prescrições estatais e as atividades efetivamente realizadas em sala de
aula.
Ao longo das três décadas apresentadas nesse artigo, verificamos que essa mediação entre
o prescrito, através dos comentários dirigidos ao professor, e o real, através do comando das questões,
é uma prática que se cristaliza. Percebemos, também, que, com o transcorrer das mudanças
advindas do sistema educacional, há uma tendência em se prescrever menos e se estimular mais o
pensamento crítico e a autonomia do professor.
Temos consciência de que a discussão travada neste estudo não está esgotada, desejamos,
então, que as reflexões tratadas possam gerar perspectivas de trabalhos futuros tanto para nós como
também para outros pesquisadores que se interessem pelo tema.
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LINGUISTIC LANDSCAPE ANALYSES IN
JACAREZINHO-PR AND OURINHOS-SP
ANÁLISES DE PAISAGEM LINGUÍSTICA EM JACAREZINHO-PR E OURINHOS-SP
Fernanda de Cássia MIRANDA1
Eliana SOARES2
Abstract: The contemporary world has experienced broad contact with the English language, which has
spread through globalization, in mobility processes, translingual practices and reconfigurations of uses,
giving rise to English as a Lingua Franca. In times of globalization, the spread of this language has been
accelerated by media, digital and personal contacts. The English language, then, has been adequate and
incorporated in different places in a globalized context, both in oral and visual forms in local
performances. In this article we bring some examples of linguistic landscape, i.e. manifestations of the
English language (and also other foreign languages) in signs, advertisements, names of commercial
establishments, semiotic resources, among others, in the cities of Jacarezinho-PR and Ourinhos-SP,
according to the research conducted in the year 2016. The data reveal that the choice of the English
language in the names of the establishments in those cities is related to the prestige that this language
represents, present in the fashion world, technology, personal influences, status, identity and mobility.
Keywords: Globalization. Linguistic landscape. English Language. Jacarezinho. Ourinhos.

Resumo: O mundo contemporâneo tem experienciado um amplo contato com a língua inglesa, no qual
tem se disseminado por meio da globalização, em processos de mobilidade, práticas translíngues e
reconfigurações de usos, dando origem ao Inglês como Língua Franca. Em tempos de globalização, a
disseminação desse idioma tem sido acelerado pela mídia e pelos contatos digitais e pessoais. A língua
inglesa, então, tem se mostrado apropriada e apresentada em diferentes lugares em um contexto
globalizado, tanto nas formas orais e visuais nas performances locais. Neste artigo trazemos alguns
exemplos de paisagem linguística, ou seja, manifestações da língua inglesa (e também outras línguas
estrangeiras) em placas, anúncios, nomes de estabelecimentos comerciais, recursos semióticos, entre
outros, nas cidades de Jacarezinho-PR e Ourinhos-SP, de acordo com a pesquisa realizada no ano de
2016. Os dados revelam que a escolha pela língua inglesa nos estabelecimentos comerciais daquelas
cidades está relacionada ao prestígio que essa língua representa, presente no mundo da moda, na
tecnologia, nas influências pessoais, status, identidade e mobilidade.
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Introduction
The spread of the English language is undoubtedly linked to globalized information that
emerges from the need of communication among people, not only in the technological
environment but also as a way of adding value to their products.
This process is not something new or recent, since commercial networks in several
continents have existed for a long time (WANG et al., 2013). In addition, these authors also
mention the stages of globalization, including the Colonial Age and the post-Cold War era, which
have consequently brought large global flows related to people, goods, and linguistic, cultural,
technological, and several semiotic resources.
Block, Gray and Holborow (2012, p.58) mention that "the globalising world is dynamic",
which encompasses flows of people, technology, commercial and financial, information and
ideas, which are related to human rights, environment, among others (APPADURAI, 1990,
1996). Facing these diverse contexts involving globalization, the authors reflect on its two sides:
either it can be considered as homogenizing in terms of economic, political, social and cultural
phenomena or there is heterogenization, due to diversity.
Reflecting on the actions of the global over the place, these authors draw attention to the
term glocalisation, which they say it “is associated with the cultural theorist Roland Robertson
and it is used to capture the idea that the global does not merely overwhelm or swallow the local;
rather, syntheses emerge from contacts between the global and the local.” (BLOCK, GRAY,
HOLBOROW, 2012, p.137).

Glocalization, then, would be a movement of resistance to

globalization, or it would be a way of balancing the influences of the global from the local, also
considering the influences of global languages for the local languages and cultures, as it happens
in multilingual and multicultural contexts, including superdiversity and English as a Lingua
Franca interactions.
By the way, the superdiversity term is known as "the diversification of diversity",
(VERTOVEC, 2007, 2010), regarding the expansion of new technologies that promote the
connection between people of diverse origins and social classes, to the question of social mobility
and the new forms of communicative repertoires that have emerged with the advancement of
new technologies. However, this concept is connected to superdiverse environments, which
present several examples of language landscapes. In less diverse contexts, as we are going to
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present further, plurilingualism is not so present. Rather, the English language seems to be the
preferred choice in most of the linguistic landscape as an object of propagation of a linguistic and
cultural ideology. In this sense, we will consider in this article some examples of linguistic
landscape present in smaller cities, specifically, the municipalities of Jacarezinho-PR and
Ourinhos-SP, in which there are few plurilingual manifestations, but somehow English and other
languages are inserted in their contexts, through names of commercial establishments, graffiti and
other semiotic resources.
The research will be qualitative, based on one of the articles by Bloommaert (2012), when
analyzing photographic records of signs in the English language, in other languages and also
other semiotic resources, and in other scholars, who mention the function of linguistic landscapes
(LANDRY, BOURHIS, 1997; CENOZ, GORTER (2008; SHOAMY, GORTER, 2009;
SHOHAMY, BEN-RAFAEL, BARNI, 2010).
Regarding this theoretical basis, we will discuss the question of globalization,
superdiversity and the linguistic landscape of the researched places, associated with identity and
authenticity in sociolinguistic concepts.
In the first section of this paper we will focus on the most prominent topics in the study
of linguistic landscape that is related to policy and sociolinguistic perspectives. The following
sections will summarize the relationship between language and the identity as an emerging field
of research, explaining the contingent valuation method from globalization as a way to assess
identity and economic value of some products.
On the notion of linguistic landscape
The recent theorising in sociolinguistics addresses multilingualism and mobility, which
awakens a special and collective interest in the ever-expanding studies in this area. The mainly
interest is to bring researches that addresses complex theoretical and methodological issues
within the paradigm that emerges of the sociolinguistics of globalization, as we can see in Heller:

Language, in this view, is not a reflection of the social order but is part
of what makes it happen; in that sense, we cannot abstract away from the
value attached to linguistic forms and practices or from their links to all
kinds of social activities and to the circulation of resources of all kinds
that social order mediates. (HELLER, 2010, p.102)
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Blommaert (2010) justifies the importance of investigating these practices in language,
specially on language motion and the process which a lot of trajectories cross in space and time,
determining the state of translocality such a focus that permit us to examine the consequences of
the mobility process for languages through globalization. This understanding is reinforced by
Heller who considers:
[…] language as a set of resources which circulate in unequal ways in
social networks and discursive spaces and whose meaning and value are
socially constructed within the constraints of social organisational
processes, under specific historical conditions. (HELLER, 2007, p. 2)
Researchers argue that the mobility process, besides opportunities for sociolinguistic uses,
also provides consequences for the local language.
It should also be noted that linguistic landscapes have been the object of study and have
been expanding recently and highlighting works related to plurilingualism. A lot of manifestations
of language landscapes are present in several places, not only in cities, but also, they are present
outside them.
The language of public road signs, advertising billboards, street names,
place names, commercial shop signs, and public signs on government
buildings combine to form the linguistic landscape of a given territory,
region or urban agglomeration. (LANDRY; BOURHIS, 1997)
According to Blommaert and Maly (2014), such studies seek to understand how languages
are available and represented in places and public spaces, in order to allow the understanding of
the functions of each language in that context (MAHER, 2013; BLOMMAERT, 2012).
Other authors also discuss the functions of the linguistic landscapes. According to Cenoz
and Gorter (2008), a local may try to promote a particular language as a way of maintaining or
changing it. These authors still complement on the types of these functions, which are
informative and symbolic. The informational type concerns plurilingualism, that is to say, the
languages that are spoken in a certain place, where sociolinguistic reality can be demonstrated in
the local linguistic landscape itself and also through census, research and interviews. The
symbolic function concerns the perception of the status of a language, in comparison with other
languages, as for example, with the choice of English in most commercial establishments.
It should also be mentioned that signs can add economic value, though it’s not possible
to measure this value in precise terms, but the benefit brought for a new sign to an establishment
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makes clear to be understood as the market value. The income could be attributed to the number
of exposures, location and social value generated when customers link some brand to a social
status.
Besides signs have an important impact on product sales, as it will be shown in this
article, landscapes are also responsible for interpretation of a specific place and the meaning of
them in a diachronic view, which connect them to a mobility concept.
The linguistic landscape studies besides provides scenes from ordinary daily lives also
value the language learning and its identity in a society.
Linguistic landscape and Brazil language policy
Throughout history we have borrowed words from many languages. Nowadays English is
considered the most used language as a representative mark of globalization; in the early
twentieth century, for example, French was the most used language.
Using foreign words is a social phenomenon and, in order for you to better understand
what this means, we can compare the language to the clothing: just as the clothes, the linguistic
behaviors of society follow the fashion of the time. This comparison tells us that social,
economic, cultural and political interactions considerably reflect the linguistic behavior, so it is
concluded that, in the face of tradition, that, of the Portuguese language, foreign words present
in Brazilian context is only a way to get part of the globalization world.
Some words of foreign language took time from our vocabulary, while others were so
well received and assimilated that it is hard to believe that they are not ours. Using foreign
language must be understood as an organic linguistic phenomenon, that is, it happens
spontaneously, and when we realize it, we are using linguistic loans to refer to objects and ideas.
Some researchers, especially traditionalists, see foreignism as a threat to the Portuguese
language, an intangible cultural heritage of Brazil. However, caution is needed before we claim
that language loans cause damage to the official language of a country. As Park and Wee confirms
in Markets of English:
[...] as a global language, English is construed as having a universal reach
further contributes to the global struggle for English; it is seen as
language worth pursuing regardless of where a speaker happens to be
located or how uncertain her social trajectory happens to be, to the
extent that English is often considered a good linguistic ‘hedge’ against
social and economic uncertainties. ( PARK, WEE, 2012, p.165)
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The preference for English terms instead of Portuguese just demonstrates the dominant
ideology of the global language market.
Research context
A brief history of the cities of Jacarezinho-PR and Ourinhos-SP
Located in the northern mesoregion of the state of Paraná, known as “Norte Pioneiro” or
"Norte Velho", the city of Jacarezinho is known for being a university city, since it encompasses
the faculties of philosophy, law and physical education, which integrate UENP (Universidade
Estadual do Norte do Paraná). With a population of approximately 40, 588, according to IBGE
(2015), with 602,526 km2 of area,

it has limits with other municipalities in Paraná State:

Cambará, Santo Antônio da Platina, Ribeirão Claro, Barra do Jacaré and Joaquim Távora, and a
border with the state of São Paulo, with the city of Ourinhos.
Its colonization took place in the late nineteenth century by people from the states of Rio
de Janeiro, São Paulo and Minas Gerais, known as “fluminenses”, “paulistas” and “mineiros” .
As a municipality with fertile land for planting, agriculture and livestock, the regional economy
was consolidated (SELONK, 1999).
Nowadays, its economy also involves industries, such as JBS enterprise, a food company,
and also sugar cane production, commerce, with many stores situated at Paraná Street and sports
and environmental tourism.
Regarding the migration of other ethnicities, Paraná is one of the states that includes
greater ethnic diversity in Brazil, composed of German, Pole, Ukrainian, Italian and Japanese
people. According to the website of the Government of the State of Paraná, the colonization
process began only after the prohibition of the slave trade, which increased the demand for labor
to work on coffee farms, mainly in the North of the State .
Among the people who have settled in Jacarezinho, from time ago to the present day we
can mention African, Italian, Spaniard, Japanese, Chinese, Portuguese, Arabian, Haitian and
Indian people.
With regard to the city of Ourinhos, it is located in the central-western region of the State
of São Paulo with approximately 114.352 thousand inhabitants according to the IBGE (2019),
distributed in a 347,78 km2 .The occupation process of the municipality is directly related to that
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of the State of São Paulo, which began with a boarder town and then expand throughout the
interior of the state of São Paulo seeking, mainly, new land for coffee planting in past and sugar
cane nowadays.
With all the characteristics of the municipalities of the pioneer zone and the economic
phase that began with the advance of coffee to the new lands of felled forests, in the region on
the banks of the Paranapanema River, little known in the first years of this century. With the
presence of a new element - the Italian settler - a rapid occupation of the land was achieved, with
the predominance of monoculture (coffee and cotton), integrating into the economic life of
monoculture

and

the

state

at

that

moment.

Jacintho Ferreira de Sá, who came from Santa Cruz do Rio Pardo, acquired a vast state of
land, almost all of the present municipality, from Miss Escolástica Melcheret da Fonseca, that
subdivided the central part of the city and donated land for the construction of a school group
and a church. Then, in 1906, the town began with a small number of houses. In 1908 was created
the Post of the Railroad, 4 years later transformed into a station. From that time on, it had a
development conditioned to the exuberance of its lands and its excellent geographical condition.
In 1915, from a small settlement it became a Peace District subordinated to Salto Grande
de Paranapanema. Three years later it was elevated to the category of municipality, on December
13,

1918,

which

installation

occurred

on

March

20,

1919.

Then it became a parish under the invocation of Lord “Bom Jesus”. With constant
development and progress, it eventually became the county seat, transferred from Salto Grande
to Ourinhos on November 30, 1938, being one of third entry and with two sticks, only one
installed. Among the first inhabitants of the municipality are Mr. Heráclito Sândano, Francisco
Lourenço, Manoel Soutello, Abuassali Abujamra, Benedito Ferreira, Angelo Christoni, José
Felipe do Amaral and Isordino Cunha.
Among other factors, by the arrival of a large number of immigrants who settled all over
the country and served as cheaper labor on coffee farms. With the occupation of the region by
large farms during the 1950s, soon the population became remarkable. The village has developed
around the railway line, initially as a hostel to travelers and workers and later as housing for
Japanese, Lebanese, Italian, Spanish and Portuguese immigrants attracted by the coffee
expansion. Currently the city has a large colony of Japanese descendants.
Methodology
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Landry and Bourhis (1997) explore specific aspects of vitality beliefs, language behaviour
in multilingual settings, ethnolinguistic and identity relating to linguistic landscape and its
importance in different areas, in order to conduct studies in different parts of the world.
The authors also focus on the most prominent areas discussed in most recent papers on
the linguistic landscape: the spread of multilingualism and English, differences between top-down
and bottom up signs and the effect of language policy.
The spread of multilingualism and English include the factor of globalisation that reflects
people’s cultural and its diversity. The study of landscape conducted in linguistic diversity the use
of different contexts in different fields, including mobility (tourism) and the use of English in
commercial signs as economic language to attribute value for the local population. The use of
English can activate values such as international orientation, future orientation, success,
sophistication or fun orientation (PILLER, 2001, 2003). Because of it, they will be the focus of
our landscapes analyses.
As a recent area of interest, linguistic landscape studies face some difficulties in
theoretical and methodological levels. The main problems, according to Cenoz and Gorter (2008,
p.241) are:
● The large number of language signs next to each other makes it difficult to decide what
each linguistic sign is;
● Multidisciplinary related to different theories in sociolinguistics, city planning, language
mixing, language policy and other disciplines;
● Dynamic nature of the linguistic landscape makes its study more difficult;
● To establish criteria which improve the representativity of the language signs under
analysis;
● Consider other aspects of the signs when coding and analyzing the language or languages
used, in order to establish where the sign is located.
When we try to connect the proposals by Cenoz and Gorter (op.cit.), we present the
following data regarding them: Ourinhos city counts with over 700 commercial establishments,
according to data from Ourinhos Commercial and Business Association (ACE). Great part of
them are linked, in any way, to the English Language. Sometimes English is not part of their
names but surely they have an English sign or word in their shop windows.
As for the city of Jacarezinho, most of the names of commercial establishments also
chose the English language, although other languages were also found in our research. In relation
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to the number of establishments, such data were not found, but only 50 commercial
establishments were mentioned on the website of ACIJA (Commercial and Business Association
of Jacarezinho), which were part of the “Christmas of Light Campaign”, in 2016.
In this sense, we analyze in the next section, data from the first moment of field research:
collection of linguistic landscape data in the region of the research in which photographed habits
of a community and/or linguistic occurrences. With regard to the analysed cities, we have chosen
some names of the commercial establishments that attract our attention, by the choice of their
language and semiotic resources, besides some places using translanguaging forms and linking
grammar uses of the English Language with the nouns of the Portuguese Language.
Language landscapes in Jacarezinho and Ourinhos cities: data analysis
In the local linguistic landscape, we have observed that English and Portuguese are the
two languages used, as we see in the examples below, pointing first to standardization of these
languages and, second, to social representations related to local and translocal mobility. There is
an attempt to represent the group through the use of standard as Linguistic materiality.
Figure 1: Stop Lava car: car wash

Figure 2: Music House: music school

(Jacarezinho-PR)

(Ourinhos –SP) (Ourinhos-SP)

Source: Personal collection
Figure 3: Art & Life: art gallery (Ourinhos-

Figure 4: Big Pão: bakery (Ourinhos-SP)

SP)

Source: Personal collection
Source: Personal collection
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Figure 5: Mãe Indian Fashion: Indian clothes

Figure 6: Casa da Esfiha: “Esfiha shop”

shop (Jacarezinho-PR)

(Jacarezinho-PR)

Source: Sent by the owner by means of a

Source: Personal collection

message

The first picture in “Stop Lava Car”, there is a union of English and Portuguese
Language, specifically in the expression “lava car” instead “car wash” or “lava carros'' refers to
the possibility of a translanguaging form, whose semiotic resource is being represented by the
stop sign, used in traffic signs. On the pictures 2, 3 and 4, the texts are examples of the
relationship between economic and valorization of the product, made through the use of English
language. The fourth picture presents the use of two languages as a way to value the product and
connect the community to a foreign language. The shopping facilities on figures 5 and 6 also
present translanguaging forms. In “Mãe Indian Fashion”, the choice for this expression intended
to attract people’s attention and because the English Language is associated with fashion, as well.
The choice for the noun “Mãe'' is due to be similar to Bangali Language (“Maa”), and because,
according to the owner’s shop, that name has a strong meaning. It is also observed in a picture of
a beautiful Indian woman, whose semiotic resource is highlighted, as a way to represent the
Indian woman identity. On picture 6, Portuguese Language with Arabian Language are present,
whose kind of the letters is also linked to the Arabian forms to write as on picture one, already
mentioned.
Figure 8: Cyber Net: store providing

Figure 9: Dr. Sell: store providing

technology services (Ourinhos-SP)

technology services (Jacarezinho-PR)
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Source: Personal collection

Source: Personal collection

Though the text also presents a cultural interaction, it’s also possible to notice the use of
English Language in the technology that reflects its use as a globalised language. The very name
of the "Dr. Sell" store, for example, reminds us of the commercial meaning, that is, the sale of
products. The choice for the English language is given by the question of prestige and for being
the language related to the internet and technology. In relation to the semiotic feature
represented by the figure of a penguin is to make connection to the Linux operating system logo.
On figure 10, for example, the name of this store refers to the clothing brand “Planet
Girls”, being adapted by “Planet Street”, with reference to surfing, skating and fitness fashion.

Figure 10: Planet Street : Surf, skate and fitness clothes shop (Jacarezinho-PR)

Source: Personal collection

The following pictures, from 11 to 19, are related to the idea of power of a language, that
is, a question of status, in which a language is valued in terms of the power it maintains on scales
translocals. One language is chosen, presenting it as better, "more correct" in terms of each
representative product than means social mobility and needs to be considered as identity used in
favor of the edge language demonstrating the multiculturalism brought by globalization.
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Figure 11: Fato a Mano – Uomo/Donna:

Figure 12: L’amour Gourmet: French candy

clothing store (Ourinhos- SP)

store (Ourinhos- SP)

Source: Personal collection

Source: Personal collection

Figure 13: Parrilla: Argentinian food

Figure 14: Empório árabe e delicatessen

restaurant (Ourinhos- SP)

O’hana: Arabic food shop (Ourinhos- SP)

Source: Personal collection

Source: Personal collection

Figure 15: Hukariya: Japanese food restaurant

Figure 16: Cantina Famiglia di Belluno Italian
restaurant (Ourinhos- SP)

Source: Personal collection

Figure 17: Welcome Cowboy: clothing store

Figure 18: La Chérie: Underwear clothing

(Ourinhos- SP)

store (Ourinhos- SP)
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Source: Personal collection

Source: Personal collection

Figure 19: Mr. Chen: Chinese food restaurant
(Ourinhos- SP)

Source: Personal collection

The picture 20 demonstrates the use of English grammar related to Possessive
Case in Portuguese Language and it also shows people want to be connected to the Global
Language even if they don't have enough knowledge. It’s the power of symbolic forces which
makes people relate it to the objectives of mobility.
Figure 20 – Zé Tarquinho’s Espetinhos: snack bar (Ourinhos- SP)

Source: Personal collection
CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.17, p. 173-190, jan./jun, 2022. ISSN: 2357-9234.

186

Figure 21 – Skina’s Lanches: advertisement for a snack bar (Jacarezinho-PR)

Source: Personal collection
This simple advertisement (figure 21) refers to the appropriation of the English Language
and its reconfiguration, using the Portuguese noun “esquina” as an attempt to transform it into
the English Language, in addition to using the possessive case: "Skina's Lanches", besides
composing a translingual expression.

Language display and language distribution in signs
(…) language in the environment, words and images displayed and
exposed in public spaces, that is the center of attention in this rapidly
growing area referred to as Linguistic Landscape (LL). (SHOHAMY,
GORTER, 2008)
Although commercial establishments in Ourinhos, for example, make up the third sector
of the city's economy, they are the largest source of Gross Domestic Product (GDP) of the city.
The first one is the sugar cane followed by industries. It’s able to affirm that the migratory
movements and the change in sociality, cultural and linguistic diversity do not only affect large
centers but also the local life of non-cosmopolitan contexts.
There is much more dynamic of their linguistic repertoire besides making use of
Portuguese, they are in contact with other languages with a view to better work, traveling and
participation in social activities.
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In this case, English appears in the linguistic landscapes of the cities, associating with
modernity, mobility and a cosmopolitan discourse for economic purposes. The basic estimation
is that the linguistic landscape helps to form the sociolinguistic context because people process
the visual information that comes to them.
[...] the effects of technological change are not confined to the economic
sphere: they are also seen in the development of new cultural forms and
the popularity of new leisure activities [...], and in process raising
questions about the potential of technology to radically change the
experience of learning languages. (BLOCK, CAMERON, 2002, p.5)
Therefore, the linguistic landscape or parts of it can influence the language learners’
perceptions, including the status of the different languages and even affect their own linguistic
behaviour, adding value to multilingualism. This line of research can contribute to a better
knowledge of the ways in which the linguistic landscape seems to be an important part of the
preservation and the continued existence of different languages. Even that, there is still a lot of
work to be done at the theoretical level.
Conclusion
The different pictures we have discussed in this article can provide us insights on the
development of multilingualism and prove that research on linguistic landscape can certainly
contribute to the knowledge about language in different ways. The spread of English, the effect
of linguistic and global language studies based on landscape has had a very important
contribution in early years in different directions and all of them are likely to develop in the
closest future as confirmed by researchers:
Language Landscape, indeed, constitutes the very scene – made of
streets, corners, circuses, parks, buildings – where society’s public life
takes place. As such, this scene carries crucial sociosymbolic importance
as it actually identifies – and thus serves as the emblem of societies,
communities and regions. (BEN-RAFAEL, SHOHAMY, AMARA
TRUMPER-HECHT, 2006, p.8)
The theoretical development of studies in the linguistic landscape will also develop
further and in different directions.
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This suggests that policy that aims to transform the linguistic market in
order to overcome the structures of inequality and power cannot focus
on issue of language alone; it must so focus on culcating in speakers and
learners of English [...]which is the foundation of all the abstractions,
objections, and discriminations that permeate our social life. (PARK,
WEE, 2012, p.174)
As reported, many constructions and analyzes are possible in relation to the use of
linguistic landscape and its contribution for education, history and especially language interaction.
But its most significant contribution works in increasing our knowledge about language and its
difference to develop linguistic diversity.
Another point to mention is about the influence of globalization by the English Language
in small places, as we have tried to show in this article. From this study, we can observe that, the
influence by the English Language is significant in most of the names of commercial
establishments, for specific purposes, and their uses have been appropriated, reconfigured and
even linked to Portuguese Language. The presence of other foreign languages were also found
and the translanguaging forms presented in the researched places, even if they are not in a
superdiversity context, have suggested, in our view, the importance of a representation of
identity and mobility, linking the aspects from the global with the local.
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DIRECIONAMENTOS DE LEITURA E FORMAÇÃO DO
ALUNO-LEITOR: PROPOSTA DE MODELO DE
ATIVIDADE
READING DIRECTIONS AND TRAINING OF STUDENT-READERS: AN ACTIVITY
PROPOSAL
Karla Verônica Silva Vale1
Eliuse Sousa Silva2

Resumo: Este artigo apresenta um modelo de atividade como proposta direcionadora de leitura, a
partir do texto “A Torre de Babel da dívida pública”. Com tal modelo, pretende-se apoiar os
professores de língua portuguesa a elaborarem questões mais produtivas, que promovam
efetivamente o desenvolvimento da competência leitora de alunos do ensino fundamental II. Desta
forma, embasada na perspectiva interacionista e nas considerações sobre as etapas do
processamento de leitura, esta proposta fundamenta-se em Kleiman (1998), Koch (2018a), Angelo
e Menegassi (2014), Oliveira (2010), Geraldi (2006), Silva (2020) entre outros. Assim, aplicando o
Dispositivo de Leitura (SILVA, 2020) como pauta metodológica, espera-se destacar o quanto o
planejamento estratégico de atividades leitoras, por parte dos docentes, abre caminhos para a
compreensão e a interpretação de textos, por parte do aluno-leitor.
Palavras-chave: Direcionamento de leitura. Atividade. Competência leitora. Compreensão e
Interpretação
Abstract: From the text “The Tower of Babel of public debt”, this paper presents an activity model
as a reading proposal. This model intends to support Portuguese language teachers to elaborate
more productive questions and that are capable of promoting the development of reading
competence of elementary school students. Thus, based on the interactionist perspective and
considering the reading processing steps, this proposal is based on the studies of Kleiman (1998),
Koch (2018a), Angelo and Menegassi (2014), Oliveira (2010), Geraldi (2006), Autor (2020), and
other researchers in this field. Applying this reading device (AUTOR, 2020) as a methodological
practice, it is expected to highlight how teachers can use the strategic planning of reading activities
as a tool for the understanding and interpretation of texts by the student-reader.
Keywords: Reading directions. Activity. Reading competence. Interpretation and understanding.
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Introdução
Vários são os desafios enfrentados pela escola e pelos professores de língua portuguesa
(doravante LP), no que tange ao ensino de leitura e à formação de leitores. A falta de motivação
dos alunos para ler e as inúmeras dificuldades decorrentes do pouco domínio na leitura são
reveladas nos baixos índices em exames como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB),
o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes (PISA). Apenas para exemplificar, o resultado do PISA de 2018 revela que 50% dos
jovens de 15 anos que terminaram o ensino apresentaram um nível básico de leitura (BRASIL
2019), ou seja, não atingiram o mínimo de proficiência em leitura ao final do ensino médio.
Esses resultados nos convidam a refletir e nos sugerem a necessária atualização da
concepção de leitura que ainda se encontra nas escolas brasileiras. Os documentos oficiais que
regem o ensino no país, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 2000), as
Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) (BRASIL, 2006) e, atualmente, a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) orientam e sinalizam a relevância do
trabalho da leitura com textos autênticos, de maneira a promover a compreensão e a interpretação
textual.
Desta forma, é interessante ressaltar também, que são várias as bases epistemológicas que
orientam o ensino de língua, e o professor, mediador desse processo no contexto escolar, precisa
fazer escolhas ajustáveis e negociáveis, de maneira que o ensino da leitura não recaia em uma
perspectiva espontaneísta (sem direcionamento objetivo) ou gramatical (com ênfase normativa).
Em outras palavras, para que haja uma abordagem textual, com destaque nos aspectos de sentido
do texto, é necessário desconsiderar práticas que priorizam apenas a decodificação, mas que
facilitem a compreensão e o tratamento do objeto de ensino da LP, o texto.
Por isso, acreditamos que a “intervenção pedagógica do professor tem valor decisivo no
processo de aprendizagem” (BRASIL, 2000, p. 48). Ao estruturar um ensino com base no tripé
leitura, produção textual e análise linguística e respaldar-se em “concepções teóricas firmes”
(KLEIMAN, 1998), o educador conseguirá auxiliar seus alunos, ao final de uma etapa de estudos,
a tornarem a prática de leitura um instrumento de emancipação social, pois a ênfase nessa
perspectiva é promover um ensino de LP com base na reflexão de situações discursivas
contextualizadas.
Neste sentido, pensando em alternativas que possibilitem uma abordagem textual mais
consistente no ensino de LP é que objetivamos, neste artigo, apresentar direcionamentos de leitura que
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sirvam de parâmetro de atividade, para os professores do ensino fundamental II elaborarem outras,
promovendo o desenvolvimento da competência leitora de seus alunos.
Tal proposta segue uma vertente interacionista de linguagem e foi elaborada com base em
autores como Koch (2018a), Kleiman (1998), Geraldi (2006), Angelo e Menegassi (2014), Silva
(2020), entre outros. Quanto à organização, este artigo segue com mais três partes: na primeira,
explanamos sobre as concepções que sustentam este nosso fazer; na segunda, apresentamos uma
sequência de direcionamentos de leitura organizada em três blocos, com respectivos comentários
e, por fim, traçamos nossas considerações finais.
O interacionismo e o ensino de língua materna
Como dito, nesta seção, fazemos uma breve explanação sobre a concepção interacionista
de linguagem, enquanto subsídio teórico-metodológico para nossa proposta. Essa discussão tornase relevante, pois, como bem coloca Geraldi (2006), toda e qualquer metodologia de ensino está
articulada em uma opção política, que fundamenta e justifica as escolhas e os caminhos adotados
para a concretização de uma ação pedagógica.
Desta forma, no que tange ao ensino de LP, a compreensão sobre linguagem/língua, texto,
sentido e, sobretudo, o papel dos agentes são os primeiros elementos a serem discutidos, uma vez
que eles são o cerne do trabalho de leitura a ser desenvolvido em sala de aula. Nesse ínterim,
acreditamos que esses fundamentos precisam propiciar o delineamento de práticas que impliquem
em duas frentes principais: a valorização constante do “papel ativo que o aluno desempenha em
seu processo de aprendizagem” (OLIVEIRA, 2010, p. 28) e o reconhecimento e a atitude do
professor como facilitador do processo educativo.
Com esse norteamento, entendemos que, no contexto da sociedade letrada, a linguagem se
apresenta como elemento fundamental para as constantes interações dos seres humanos.
Atividades cotidianas como cumprimentar, ler, falar, expressar sentimentos e pensamentos etc. são
ações que se fundam na linguagem, a qual possibilita o sujeito se demarcar na vida social. Ou seja,
o sujeito se insere na sociedade, nas práticas históricas e culturais, a partir da apropriação que faz
dessa linguagem.
Dessa maneira, a linguagem é compreendida como atividade que engendra eventos sociais
e comunicativos nos quais os indivíduos participam ativamente. Logo, a linguagem e o agir dos
sujeitos só podem ser compreendidos em situações concretas (BRASIL, 2000). Em outras palavras,
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consideramos que a atividade linguageira e os sentidos dela resultantes, acontecem de forma
contextualizada, situadas no tempo e no espaço.
Isso sinaliza que a linguagem não é constituída de fora para dentro, ou seja, a partir do meio
externo, como se fosse um sistema independente, mas opera de forma dinâmica e integrada na
dialogicidade. Assim, ao passo que as interações sociais acontecem, a linguagem vai sendo
constituída e constituindo também os sujeitos que estão envolvidos nela. Ainda nesse jogo de
interações e constituições, insere-se também a língua, visto que “no próprio ato de falarmos, de
nos comunicarmos com os outros, pela forma como o fazemos, estamos participando, querendo
ou não, do processo de constituição da língua” (GERALDI, 1996, p. 67).
E esse processo se dá nas significações que construímos textualmente, pois “o que subjaz
ao uso da língua é sempre a significação e essa se concretiza inevitavelmente na forma de texto,
seja oral ou escrito” (SILVA, 2020). Isto quer dizer que toda atividade verbal sempre se materializa
como texto, que pode ser conceituado como:
[...] uma manifestação verbal constituída de elementos linguísticos selecionados
e ordenados pelos coenunciadores, durante a atividade verbal, de modo a
permitir-lhe, na interação, não apenas a depreensão de conteúdos semânticos, em
decorrência da ativação de processos e estratégias de ordem cognitiva, como
também da interação (ou atuação) de acordo com práticas socioculturais
(KOCH, 2018b, p. 27).

Com tal entendimento, podemos afirmar que o texto, enquanto prática sociocultural, faz
parte de um projeto de dizer, que responde à proposta comunicativa delineada na e pela
dialogicidade. Apoiado em seu plano discursivo e de acordo com suas pretensões comunicativas,
o locutor/autor, ao escrever/falar, projeta determinadas configurações linguísticas de seu
repertório, que implicam no emprego de certas palavras e elementos estruturantes. Esses
componentes da língua, a partir do jogo discursivo, transformam-se em pistas linguísticas para o
interlocutor/leitor.
Esse, por sua vez, em seu trabalho interpretativo, precisa reconhecer essas pistas ou
instruções deixadas pelo autor/locutor, de maneira a realizar a (re)construção dos sentidos que
emergem do texto e que nascem desse esforço cooperativo do leitor. Isso quer dizer que as marcas
linguísticas dispostas no texto não são apresentadas com significações fixas, únicas, pois, ao serem
retomadas pelo leitor, são consequentemente ressignificadas. Além disso, o material escrito não
esgota todos os sentidos almejados por seu autor, o que faz com que o texto se torne incompleto,
cheio de espaços vazios a serem preenchidos pelo leitor.
Inserindo tais discussões no contexto de ensino e aprendizagem de língua materna,
inferimos que é preciso provocar no aluno-leitor uma participação mais ativa e responsiva com
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relação à leitura. Ou seja, “é papel da escola mostrar como o aluno, em sua instância de leitor, [...]
reconhece as instruções de interpretação do texto escrito, entendendo-as como uma trilha a ser
seguida para construir sentido” (SILVA, 2020). O professor deve, pois, promover atividades que
contemplem, dentre outras coisas, estratégias metacognitivas, ou seja, ações de “automonitoração”
que o leitor realiza conscientemente, quando está operando com o texto, a fim de controlar seu
nível de compreensão (KLEIMAN, 1998).
Implica ao professor organizar situações em que o aluno possa participar em coautoria
para a construção dos sentidos do texto, isto é, que possa inferir informações, identificar implícitos,
reconhecer a não neutralidade dos sentidos etc., em outras palavras, preencher as lacunas deixadas
pelo autor. Assim, estará desenvolvendo sua competência leitora, bem como seu senso crítico;
estará também vivenciando, nas aulas de língua materna, práticas de leitura que o auxiliem a
expandir suas possibilidades de uso da língua (BRASIL, 2000).
Importância dos direcionamentos de leitura para o processo interpretativo
Avançando nas discussões, salientamos que parte dos problemas de se trabalhar leitura na
sala de aula tem relação, segundo Marcuschi (1996), com o uso excessivo do livro didático (LD)
pelos educadores. A proposta de atividade leitora desse material traz perguntas que refletem, na
maioria das vezes, a concepção de língua enquanto código, ao usar textos descontextualizados e
produzir enunciados que conduzem o alunado para o mero garimpo de informações. Em geral, o
LD parece não levar em conta os vários níveis de processamento da leitura.
Quanto a isso, é importante salientar que o “tipo” de questão e a forma como o professor
as “emprega” interferem verticalmente no desenvolvimento dos alunos, porque esses seguem a
interpretação e a compreensão textual feita pelo professor. Isso implica que o trabalho com a leitura
só possibilitará avanço significativo para os educandos se houver, na elaboração das questões,
planejamento e direcionamento estratégico (TERZI apud MENEGASSI, 1999). Daí a importância
de o docente desenvolver essa habilidade, para ampliar suas possibilidades de trabalho e não ficar
dependente do livro didático.
Nesse quadro, sinalizamos que a competência leitora precisa ser desenvolvida através de
práticas que estabeleçam o vínculo entre as perguntas direcionadoras e os processos interpretativos.
Esmiuçando, defendemos que as perguntas não sejam organizadas de forma aleatória e que
também não sejam restritivas a apenas um dos níveis de leitura, ao contrário, postulamos a
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necessidade de se organizar atividades direcionadoras, de modo a contemplar estrategicamente as
etapas de processamento de leitura, ou seja, atividades que consideram de antemão essas etapas.
E que etapas são essas? Segundo Menegassi (1995), elas se organizam em quatro níveis, a
saber: decodificação, compreensão, interpretação e retenção. A decodificação é o ato primeiro de
reconhecer o material linguístico, o código escrito, sem o qual não se chega ao segundo nível, o da
compreensão. Esse é o nível em que se dá a apreensão das ideias centrais do texto, da temática,
bem como do estabelecimento de relações entre as informações textuais e não textuais
(conhecimentos prévios), possibilitando ao leitor a realização de inferências a partir da
materialidade textual (MARCUSCHI, 1996). Isso implica que o texto direciona o caminho das
compreensões possíveis e que não é aberto a todo e qualquer tipo de sentidos.
No que concerne à interpretação, tem como condição a compreensão e se diferencia dessa,
na medida em que o leitor extrapola o texto, fazendo julgamentos sobre o conteúdo lido e se
posicionando criticamente sobre ele. Essa etapa exige do leitor maior reflexão e visão crítica,
promovendo assim a ampliação de conhecimento. Quanto à retenção, etapa na qual o leitor fixa o
que apreendeu, é consequência das etapas anteriores e, por isso, não terá nossa atenção. Com tal
entendimento, reiteramos que a compreensão e a interpretação são habilidades essenciais, que
precisam ser orientadas para o desenvolvimento do leitor.
Para orientar essa progressão interpretativa, os enunciados elaborados pelo professor
podem contemplar perguntas que promovam três categorias de respostas, a saber: respostas
textuais, inferenciais e interpretativas. Nas primeiras, o aluno busca uma compreensão mais em
nível superficial, retirando informações literais do texto; na segunda, precisa estabelecer relações
entre o que o texto traz e seus conhecimentos de mundo, fazendo inferências e, por fim, nas
interpretativas, é necessário construir sentidos mais amplos, apresentando respostas pessoais,
críticas e reflexivas, a partir do que pode deduzir da significação textual (ANGELO e
MENEGASSI, 2014).
É com base nessas três naturezas de respostas que construímos os direcionamentos de
leitura que esboçamos como modelo de atividade. Esclarecemos, contudo, que diferente do que
propõe Angelo e Menegassi (2014), não atendemos exatamente a essa linearidade sequencial, isto
é, propondo primeiro perguntas de resposta literal, depois de resposta inferencial e por fim de
resposta interpretativa, por entendermos que o sentido não necessariamente se constrói nessa
linearidade, mas se dá de forma transversal.
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Direcionamentos de leitura como proposta de atividade
Nesta seção, descrevemos o procedimento metodológico que adotamos para elaboração da
atividade de leitura, as questões direcionadoras propriamente e considerações sobre o propósito de
cada uma. Destacamos, inicialmente, que as orientações que se seguem configuram-se como uma
possibilidade para que os professores de língua portuguesa do ensino fundamental II possam
mediar a formação leitora de seus alunos, focalizando, para tanto, as pistas linguísticas deixadas
pelo autor.
Para isso, a metodologia adotada tomou por base o Dispositivo de Leitura esboçado por
Autor (2020), que visa a ação pedagógica. Esse dispositivo estabelece quatro passos para o docente
construir atividade leitora efetiva, sendo eles: seleção do texto, perguntas ao texto, definição de objetivos e
elaboração de direcionamentos. Cabe ressaltar que, embora a autora tenha sinalizado que não há
necessidade de seguir exatamente a ordem apresentada, para desenvolvimento deste trabalho,
optamos em manter a mesma sugestão.
Desta maneira, começamos selecionando o texto a ser explorado, o qual se intitula “A Torre
de Babel da dívida pública”3, retirado da revista Super Interessante do mês de junho de 2020.
Optamos por essa revista, devido a seu público-alvo, os jovens, entendendo que a linguagem
dialogaria melhor com os alunos. Quanto ao texto em específico, decidimos por ele, inicialmente,
por ser um material que facilmente pode ser encontrado na internet, na página de acesso à revista;
depois, por sua temática atual e pela riqueza de seus recursos linguísticos e argumentativos.
Esse texto traz por tema o cenário de crise econômica atual e defende que tal cenário tem
antecedentes de endividamento históricos e hoje, devido ao coronavírus, requer uma nova forma
de administração não experimentada antes. Tais ideias são desenvolvidas progressivamente em oito
parágrafos, apresentando logo no subtítulo a tese a ser desenvolvida. Além disso, o autor emprega
diferentes estratégias argumentativas, tais como definições/conceitos, exemplos do cotidiano,
dados estatísticos, questionamentos, relações de causa e consequência e alusão a eventos históricos.
O segundo procedimento metodológico adotado, conforme propõe Silva (2020), foi
dialogar com o texto para identificar aspectos de sentido que pudessem ser explorados com os
alunos. É a etapa em que o docente avalia como o tema foi construído, avalia que aspectos
vocabulares, discursivos, linguísticos dão sustentação às significações promovidas pelo texto. Este
diálogo serve de base para o desenvolvimento da próxima etapa, ajudando a estabelecer onde
pretendemos chegar com a atividade.
3

O texto se encontra em anexo.
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A definição de objetivo, terceiro procedimento, corrobora com Lerner (2002), quando
enfatiza a necessidade de o professor delimitar propósitos, ao solicitar do aluno a leitura de um
dado texto nas aulas de LP. Em função disso, traçamos dois objetivos de leitura para essa proposta
de atividade: o primeiro é compreender a ideia central do texto, a sua temática de forma gradativa,
parágrafo a parágrafo, e o segundo reconhecer as estratégias argumentativas empregadas pelo autor
para configurar o tema.
Estes objetivos foram definidos tomando como parâmetro o que propõe a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), no que tange à descrição EF07LP14, que aponta a necessidade de o
aluno “identificar, em textos, os efeitos de sentido do uso de estratégias de modalização e
argumentatividade” (BRASIL, 2017, p. 177 – grifo nosso). Também, o que propõe a matriz de
referência para língua portuguesa do SAEB, nos descritores 13 e 14 do item V, ao sinalizar a
necessidade de observar as “relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido” (BRASIL,
2020, p. 5) do texto.
Desta forma, após fazer a análise do texto e definido o propósito da atividade, realizamos
a etapa final que é a elaboração de direcionamentos, visando à construção de sentido, desenvolvida
de forma progressiva e autônoma pelos discentes. Para tanto, estabelecemos perguntas pontuais,
com enunciados autoexplicativos, dando exemplos, quando necessário, de maneira que o aluno
consiga realizar os comandos interpretativos sem necessitar de maiores orientações do docente
(SILVA, 2020).
Conforme ressaltamos na seção anterior, as questões foram pensadas com o intuito de
direcionar os alunos a darem respostas tanto textuais/literais, quanto inferenciais e interpretativas.
Para isso, vislumbramos que sigam a sequência lógica do texto, a fim de percorrerem
gradativamente a argumentatividade construída pelo autor. Isso posto, apresentamos logo abaixo
as questões/enunciados:
1. Observe a imagem abaixo do título e escolha cinco palavras do texto que fazem

relação com essa imagem.
2. A etimologia é o estudo da origem das palavras, tal como encontramos no texto a

origem da palavra ‘economia’. Assim, para entender quais mudanças acontecem no
sentido dessa palavra, escreva com qual ou quais sentidos ela é usada hoje e compare
com o sentido etimológico que o texto oferece.
3. No texto, o autor usa diferentes estratégias argumentativas para discutir o tema e

facilitar a compreensão do leitor. Assim, como leitor, sua tarefa é reconhecê-las,
para isso, retome o texto e identifique e transcreva: conceitos, exemplos, eventos
históricos, datas, perguntas, dados percentuais.
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4. A elaboração de um orçamento financeiro doméstico é importante para

acompanhar a renda e as despesas de uma família. Essa medida simples pode evitar
gastos desnecessários e algo que todos temem: o endividamento. Nessa perspectiva,
quando um país gasta mais do que suas receitas e tributos, ele adquire uma dívida
pública, que ocasiona endividamento interno, ou seja, passa a dever ao mercado
interno, ou um endividamento externo, quando o governo contrai dívidas com
bancos em países no exterior como o FMI ou o Banco Mundial.
Com base nessas informações, retome o texto e busque algumas afirmações que
serviriam como recomendação para prevenir o endividamento, tanto na esfera
pública, quanto no âmbito doméstico.

5. No terceiro parágrafo, o autor usa índices percentuais para explanar a questão do

endividamento com relação ao PIB. Analise os números apresentados neste
parágrafo e responda:
a. O que podemos concluir sobre a dívida dos países desenvolvidos e
subdesenvolvidos, a partir dos índices apresentados após a crise de 2008?
b. O que os dados percentuais sinalizam sobre os países desenvolvidos?

6. Considere que, em nosso país, o dinheiro (em cédula e em moeda) é fabricado pela
Casa da Moeda do Brasil. A partir dessa informação, observe que, no 4º parágrafo,
o texto traz a seguinte afirmativa: “Governos têm algo que você não possui em casa:
impressoras de dinheiro”. Agora responda:
a. Qual o sentido dessa frase?
b. Considerando todo o parágrafo, por que o autor daria essa informação?
c. Que alerta é dado nesse parágrafo?
7. Uma boa estratégia para organizar um parágrafo de um texto é apresentar
argumentos com causa e consequências. Por exemplo, no trecho: “Os gastos e
endividamento público afetam diretamente o PIB (Produto Interno Bruto) [...], pois
resultam em recessão econômica, ou seja, diminuição do lucro, poder de compra,
desemprego, falências etc.” (Blog Politize), podemos perceber que “os gastos e
endividamento público” trazem como consequência a “recessão econômica”. Com
base nesse exemplo, releia o 4º parágrafo do texto e destaque causa e consequências
entre as ações do governo em relação à economia.
8. Esse texto foi retirado de uma revista cujo público-alvo são jovens, logo, a linguagem
empregada foi direcionada para eles. Assim, identifique expressões que poderíamos
considerar como usadas em razão desse público leitor, expressões mais coloquiais,
isto é, menos formais.
9. Na frase “mas aí veio outro problema. Agora ecológico”, os termos destacados
estabelecem relações com eventos descritos no texto. Assim:
a. Releia o 7º parágrafo e identifique a que o termo “outro” se refere.
b. Comente o que você pode presumir com o emprego da palavra “Agora”
considerando a totalidade do texto.
10. O coronavírus provocou um grande impacto para a economia mundial. E, segundo
o texto: [...] “isso pede um novo conjunto de regras para a casa – normas de guerra
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desta vez, com todos os países do mundo testando novos limites para seu
endividamento”.
Que argumentos justificam a necessidade de usar normas de guerra para o
enfrentamento desse problema, que, segundo o texto, é ecológico?
11. Na frase “O coronavírus fez a casa cair”, sabemos que casa cair é uma expressão
cotidiana que significa não literalmente que uma casa foi ao chão, mas que tudo deu
errado ou que não teve um bom desfecho. Seguindo esse exemplo, descreva o que
significa cada expressão destacada abaixo, considerando o sentido empregado no
texto e o contexto de uso.
A Torre de Babel da dívida pública.
“Economia” por exemplo. Hoje ela é uma palavra chata.
Não rola fazer dívidas monstruosas.
[...] os países limparam a casa com detergente à base de dívida.
[...] seu país vai passar a usar o dinheiro de outro país, e você, governante,
perde o controle.
f. O corona vírus fez a casa cair.
g. E isso pede um novo conjunto de regras para a casa – normas de guerra [...]
h. E não custa lembrar: se possível, fique no oikos até a poeira baixar de verdade.
a.
b.
c.
d.
e.

12. A crise econômica de um país é resultado de ações internas de endividamento.
Como você definiria o tipo de ação econômica de um governo que causa a
desvalorização da moeda de um país.
13. Agora que você já analisou o texto e considerando o seu título, explique que relação
o texto estabelece entre ‘torre de Babel’ e ‘dívida pública’.
Em geral, o título orienta a interpretação, sinalizando o que será encontrado no texto, por
isso fazer perguntas sobre ele auxilia o educando a pensar sobre o tema, antecipando informações
e construindo hipótese, criando assim expectativas de leitura. Desta forma, antes de começar o
trabalho específico com as questões direcionadoras de leitura, sugerimos que o docente converse
com a turma sobre o que os alunos esperam encontrar a partir do que leram no título. Salientamos
que é apenas uma conversa, pois a intenção é que, a partir desse diálogo inicial, seja possível
diagnosticar os alunos que estão mais e os que estão menos familiarizados com o tema, para que
sejam melhor auxiliados durante a realização da atividade propriamente e para servir de base para
avaliar os avanços ao final do trabalho.
Da mesma sorte, considerando a importância do título, elaboramos a Questão4 1, em que
o aluno precisa analisar a imagem para associá-la à noção de ‘torre de Babel’, ativando
conhecimentos prévios. Para isso, deverá buscar respostas literais que façam sentido com o que foi
proposto.

4

Para dar destaque à palavra “questão”, estamos colocando-a em letra maiúscula.
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Na Questão 2, a proposta é caminhar pela primeira estratégia argumentativa, ou seja,
apresentação da mudança no significado etimológico da palavra economia. A partir dessa
compreensão, o aluno-leitor poderá ampliar seus conhecimentos ao refletir sobre o processo
etimológico, entendendo que as significações das palavras não permanecem as mesmas e também
poderá melhor compreender o uso cotidiano da linguagem e como isso se reflete na materialidade
textual. O docente poderá apontar a estratégia que o autor usa para retomar algumas palavras ao
longo do texto, usando significações diferentes daquela usada inicialmente.
Já na Questão 3, enfatizamos a primeira etapa do processamento de leitura, com a finalidade
de que o aluno percorra o texto, identificando, logo no início desse processo, as estratégias
argumentativas utilizadas. Embora sejam respostas literais/textuais, para efetivá-las, o aluno precisa
estabelecer relação entre as informações lidas e as estratégias apontadas, realizando monitoramento
dos argumentos. Cabe salientar que desenvolver o controle de ações cognitivas, especialmente em
uma atividade de leitura, auxilia na consolidação de estratégias metacognitivas, pois envolve uma
ação ativa sobre construção do próprio conhecimento.
A Questão 4 promove a reflexão sobre a importância de se ter responsabilidade financeira.
O objetivo dela é auxiliar o aluno na identificação do argumento de comparação entre o
gerenciamento do orçamento familiar e a administração de recursos públicos. Para isso, precisará
reconhecer as soluções apresentadas, respondendo com informações literais.
A Questão 5 intenciona que o aluno perceba que nem sempre as informações são ditas
explicitamente no texto e que é preciso construir sentidos com base nas informações que ele dispõe.
Os dados textuais revelam que houve uma mudança significativa no endividamento dos países após
o ano de 2008, apontando, porém, que os países desenvolvidos tiveram um quadro de
endividamento maior. Dessa forma, a resposta do aluno perpassa a análise cuidadosa dos dados
percentuais e requer o julgamento sobre a atuação dos países desenvolvidos, em detrimento dos
subdesenvolvidos.
As Questões 6 e 7 estão relacionadas com o quarto parágrafo do texto. Como já
salientamos, em alguns momentos, os sentidos provocados no texto precisam ser completados
com os conhecimentos do leitor. A partir disso, o enunciado destacado na Questão 6 requer do
aluno uma reflexão mais crítica sobre a atuação dele na sociedade, sobre a execução de regras
estabelecidas no seu convívio social, pois se sabe que a impressão de dinheiro falso é crime. Esse
mesmo raciocínio lógico é necessário para responder a Questão 7, que enfatiza a relação entre causa
e consequência e requer a inferência de que a ação desregulada de emitir papel moeda em demasia
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é o que causa endividamento público, algo que consequentemente vai trazer desvalorização para a
moeda de um país.
A Questão 8 visa ao reconhecimento da relação entre a linguagem do texto e seu
interlocutor. A proposta é que o aluno perceba que a linguagem empregada não é aleatória, que
reconheça que há um projeto de dizer que se configura a partir de um propósito comunicativo,
funcionando também como estratégia argumentativa. Observe-se que o tema do texto é complexo,
porém o autor recorre a diferentes caminhos para facilitar a compreensão, usando expressões mais
coloquiais e joviais, bem como exemplos do cotidiano. Respondendo essa questão, o aluno faz
relação com seus conhecimentos discursivos acerca do uso da língua.
Ainda seguindo a progressão textual, as Questões 9 e 10 também foram construídas para o
aluno-leitor fazer inferências a partir das pistas linguísticas. Para tanto, as respostas da 9 visam a
retomar a compreensão dos parágrafos anteriores, para que possa concluir que esse ‘outro’ é a crise
econômica que já vinha se arrastando ao longo da histórica e que ‘agora’ significa ‘no contexto atual’,
portanto, que existe um problema de natureza diferente, algo maior que impõe normas de guerra
para ser resolvido. Assim, para compreender, na 10, que a norma de guerra se refere ao segundo
sentido da palavra ecologia presente no texto, o aluno deverá também lembrar que em período de
guerra é necessário que tenhamos atitudes mais humanitárias diferentes daquelas que já se tem
feito, ou seja, é algo que perpassa a construção de inferências.
Até a Questão 10, seguimos o percurso argumentativo do texto, enfatizando não só o tema,
como também as estratégias empregadas pelo autor. Agora na Questão 11, pretendemos que o
aluno consolide as análises que fez sobre o tema, interpretando os sentidos de algumas expressões
utilizadas, requerendo para isso um olhar mais específico sobre a linguagem e os processos de
sentido. Esperamos, pois, que ele perceba que o sentido das palavras e expressões não é fixo, pois
sofre interferência do contexto de uso e que há reflexibilidade nos modos de significação.
Seguindo para as Questões 12 e 13, propomos a retomada do tema de forma mais crítica,
de maneira que o aluno não só demonstre sua compreensão do texto, mas se posicione sobre ele,
extrapole-o. Para tanto, na 12ª Questão, a partir do julgamento sobre a ação de um governo, esperase que o aluno-leitor defina se a considera desastrosa, irresponsável, danosa etc. para a população
ou não. Esse olhar crítico se revela como leitura de mundo imprescindível, a ser desenvolvida na
escola, além de confirmar o que destaca Antunes (2003), quando afirma que qualquer conclusão
feita logo após a leitura de um texto precisa estar apoiada nas palavras que emergem deste.
Ainda nessa perspectiva, para concluir os direcionamentos de leitura, propomos a Questão
13. Acreditamos que após trilhar todo o caminho de leitura que organizamos, analisando as pistas
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linguísticas e refletindo sobre a linguagem, o educando poderá responder com maior propriedade
esta questão, que embora esteja direcionada ao título, refere-se a todo o texto. O intuito é que o
aluno faça a correlação entre o título e o texto, percebendo o quanto o título funciona como uma
ferramenta estratégica de condensação do debate. Com esta atividade, ele tem a oportunidade de
revisitar as discussões feitas para a compreensão e interpretação do texto, tendo a oportunidade de
melhor entender a argumentação e resumir o que foi discutido.
Em suma, o direcionamento de leitura que apresentamos buscou seguir a sequência
argumentativa do texto, considerando os diferentes níveis de processamento de forma que o aluno
realizasse uma leitura mais verticalizada. Lembramos, porém, como já salientado, nem sempre é
possível manter um percurso linear, considerando a natureza transversal dos sentidos.
Considerações finais
Como visto, apresentamos ‘direcionamentos de leitura’ como modelo de atividade,
objetivando apoiar professores do ensino fundamental II na promoção da competência leitora dos
alunos. O propósito foi esboçar uma alternativa que promovesse efetivamente uma abordagem
textual mais consistente para o ensino de língua portuguesa, no que diz respeito à leitura.
Desta forma, com as atividades delineadas a partir do texto “A torre de Babel da dívida
pública”, contemplando as etapas do processamento de leitura e provocando respostas textuais,
inferenciais e interpretativas, confirmamos o que discorre Geraldi (2006) sobre a correlação entre
a concepção de linguagem que assumimos e como ela interfere em nossas ações em sala de aula.
Constatamos que a perspectiva interacionista de linguagem se revelou em nossa escolha do texto a
ser explorado, enquanto texto autêntico, de circulação social; nos objetivos propostos para a
atividade, bem como na metodologia para a construção dos direcionamentos.
Além disso, confirmou-se a importância da atitude responsiva do aluno-leitor no ato da
leitura, pois, caso ele não interaja com o texto, cooperando, trazendo as informações que sabe
sobre o tema, para compreender e interpretar, ou seja, construir sentidos através das pistas
linguísticas deixadas pelo autor, torna-se inviável haver uma ação ativa aos moldes da perspectiva
de linguagem interacionista que definimos.
Também, ficou ainda mais evidente o papel do professor para orientar a leitura. As
discussões de Autor (2020) e Lerner (2002) apontam para a responsabilidade que o educador tem
na definição dos objetivos, na organização dos procedimentos metodológicos e consequentemente
na concretização desse tipo de atividade. Essa ação mediadora perpassa a postura de esse docente
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ser também um leitor, um sujeito atento e comprometido com seu fazer pedagógico, para que possa
oportunizar aos seus alunos experiências mais significativas de leitura.
Por fim, considerando o percurso que realizamos e as discussões delineadas neste artigo,
ressaltamos que o tempo de trabalho para a conclusão da atividade de leitura a ser proposta não
deve acontecer de forma apressada, em uma única aula. O docente precisa tomar como parâmetro
o perfil de sua turma e, especialmente, considerar a qualidade do processo, pois acreditamos que
esse aspecto auxilie sobremaneira na concretização dos objetivos.
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REFLETINDO SOBRE AS MÚLTIPLAS IDENTIDADES
DOS PROFESSORES EM TEMPOS DE PANDEMIA:
PROFESSORES COMO INTELECTUAIS
REFLECTING ON THE MULTIPLE IDENTITIES OF TEACHERS IN PANDEMIC TIMES:
TEACHERS AS INTELLECTUALS

Emanuelle de Souza Fonseca Souza1
Raquel Sampaio Mello2
Resumo: Neste trabalho, buscamos gerar alguns entendimentos a partir das narrativas de
professores de línguas durante a pandemia da Covid-19. Compreendemos que são muitos os
desafios impostos aos discentes na atual conjuntura. Sendo assim, é necessário que se observe o
professor como intelectual e transformador. Diante disso, faz-se vital pensar que há processos de
letramentos, pois novos entendimentos estão se configurando, visto que a reformulação do
ensino, como o uso do ensino remoto, tem levado os docentes a refletir sobre a situação. Por
isso, pensar na qualidade de vida desse novo espaço de construção de conhecimento é
fundamental. Além de tais subsídios teóricos, esse trabalho está inserido na perspectiva
metodológica investigativo-interpretativista da Linguística Aplicada. Os dados foram gerados
com professoras de inglês que estão trabalhando com o ensino a remoto. Os elementos
narrativos nos levaram a entender que é indispensável buscar a qualidade de vida por meio dos
entendimentos. As professoras buscaram reconstruir suas práticas para que o processo de
ensino/aprendizagem pudesse ser reflexivo e significativo tanto para todos os envolvidos: alunos
e professores.
Palavras-chave: Identidade. Pandemia. Letramento. Linguística Aplicada. Narrativa.
Abstract: In the present work, we seek to develop some understandings from the narratives of
language teachers during the pandemic of Covid-19. We understand that there are many
challenges imposed on students in the current situation, so it is necessary to observe the teacher
as an intellectual and transformative. Therefore, it is vital to think that there are literacy
processes, as new understandings are taking shape, however such a reformulation of teaching,
like the use of remote teaching, has led teachers to reflect on the situation, thus thinking about
the quality of life of this new space for building knowledge is fundamental. In addition to such
theoretical subsidies, this work is inserted in the investigative-interpretative methodological
perspective of Applied Linguistics. The data was generated with English teachers who are
working with remote education. The narrative elements led us to understand that it is essential to
seek quality of life through understanding. The teachers sought to reconstruct themselves so that
the teaching/learning process could be reflective and meaningful for all involved: students and
teachers.
Keywords: Identity. Academy. Literacy. Applied Linguistics. Narrative.
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Introdução
Diante dos desafios impostos a nós como educadoras neste tempo de pandemia da
Covid-19 (SANTOS, 2020), buscamos neste artigo refletir sobre os percalços que os educadores
de língua inglesa têm enfrentado na conjuntura atual. Por isso, é tão importante que pensemos
em novas formas de construir conhecimentos e em oportunidades de aprendizado
(ALLWRIGHT, 2000) que são gerados a partir dessa situação. Além disso, buscar entendimentos
torna-se de grande relevância social, principalmente, porque pensamos na qualidade de vida,
dentro e fora da sala de aula, considerando-se que é unânime a sensação de sobrecarga e de
pressão por parte dos docentes.
Não é raro acontecer em conversas entre professores desabafos sobre como se sentem
em relação às questões que são comuns ao processo de ensino-aprendizado. Mesmo antes da
pandemia, os assuntos eram os mesmos, mas agora, fala-se de conceitos antigos em um novo
contexto. Há bastante ansiedade em relação ao reaprender a interação de sala de aula, atividades
de casa, afetos, construção conjunta de conhecimento, e como não falar o quão exaustivo está
sendo aprender as novas ferramentas para chegar até o aluno, para gravar as aulas e explorar
novos recursos.
Para Allwright e Hanks (2009), um dos princípios da Prática Exploratória é a qualidade de
vida em sala de aula (GIEVE; MILLER, 2006), que se configura aqui como a busca de
entendimentos. Tendo em vista a Prática Exploratória como uma abordagem educacional e ética
que compreende que o processo de ensino/aprendizagem não pode ser desprovido de qualidade
de vida (MILLER; MORAES BEZERRA, 2014). Sendo assim, para Miller e Moraes Bezerra
(2014), a Prática Exploratória encoraja que os professores e alunos lancem um olhar investigativo
sobre a vida na sala de aula e fora dela. E o que falar sobre a atual configuração da sala de aula?
Que reflexões os praticantes têm feito em tempos de pandemia?
Nesse tempo pandêmico, os desafios são inúmeros como: a saúde, a educação e as
relações trabalhistas (SANTOS, 2020). Por isso, observamos a necessidade de refletir por meio
deste trabalho sobre os obstáculos enfrentados pelos educadores tais quais: sobrecarga de
trabalho e cobrança pela produtividade, com o intuito de ressignificar as práticas pedagógicas e
nossos papéis dentro dessa nova sala de aula. Tal fato nos leva a pensar que as identidades não
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podem ser pensadas de modo essencialista, mas sim como fluidas e instáveis (WOODWARD;
HALL, 2014).
Diante da ideia de identidade como algo mutável, o professor também deve ser visto
como intelectual e transformador (GIROUX, 1997). Em outras palavras, “ao encarar professores
como intelectuais, podemos elucidar a importante ideia de que toda atividade humana envolve
alguma forma de pensamento” (GIROUX, 1997, p. 161). Assim, como transformar o ensino e
como nos transformar em uma situação nunca vivida? Como ressignificar a sala de aula mediante
a pandemia? Quais são as prioridades nesse novo cenário?
A crise da Covid-19, no que diz respeito à sala de aula e a formação docente, configura-se
como uma oportunidade de aprendizagem (ALLWRIGHT, 2000), que permite a nós,
professores, inferir que estamos gerenciando uma crise dentro de uma crise em nossas escolas. Se
“o objectivo da crise permanente é não ser resolvida” (SANTOS, 2020), resta-nos promover
oportunidades coletivas de reflexão sobre a qualidade de vida desse momento, dentro e fora da
sala de aula (MILLER et al., 2008), mesmo que o modelo de aula virtual saliente cada vez mais as
linhas abissais (SANTOS, 2007) que existem entre alunos-professores-escola e seja
potencialmente mais excludente que a escola de antes.
Assim, guiando-nos pelos princípios da Prática Exploratória, entendemos que todas as
experiências vividas promovem oportunidades de aprendizagem (ALLWRIGHT, 2000). Dessa
forma, decidimos aprender sobre o que estamos passando durante o período de isolamento social
e ensino remoto. A abordagem da Prática Exploratória nos encoraja a produzir conhecimentos
com relevância local e agir como intelectuais transformadores (GIROUX, 1997; GIEVE;
MILLER, 2006; MORAES BEZERRA, 2014).
Um olhar exploratório
A Prática Exploratória por intermédio de algumas questões instigantes [puzzles]3,
refletimos sobre a vida dentro e fora da escola, assim como o que acontece não somente durante
as aulas, nas reuniões de professores, nos corredores da escola, no pátio, no portão, mas também
em outros contextos educacionais e/ou profissionais.

Para a Prática Exploratória, puzzles são perguntas instigantes, geralmente iniciadas com “por que”, feitas pelos
praticantes envolvidos. São perguntas que levam os praticantes a refletir sobre qualquer questão acerca da qual seja
importante buscar entendimentos.
3
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Essa maneira de olhar com mais cuidado para a dinâmica de busca por entendimentos
configura-se como uma modalidade de Pesquisa do Praticante (ALLWRIGHT, 2003), na qual
alunos, professores e aprendizes engajam-se de forma agentiva, atuando como praticantes
responsáveis pelo seu próprio aprendizado e desenvolvimento no trabalho para entender as
questões que os incomodam.
Nessa forma inclusiva de trabalhar, ressaltamos o caráter ético, visto que todos os
praticantes envolvidos trabalham e decidem juntos, coconstruindo seus conhecimentos. Portanto,
o fio condutor desse movimento investigativo para integrar a todos como agentes na busca de
entendimentos são os princípios da Prática Exploratória de acordo com Miller et al. (2008, p.
147):
Priorizar a qualidade de vida.
Trabalhar para entender a vida na sala de aula ou em outros contextos profissionais.
Envolver todos neste trabalho.
Trabalhar para a união de todos.
Trabalhar para o desenvolvimento mútuo.
Integrar este trabalho com as práticas de sala de aula ou com outras
práticas profissionais.

Os princípios que guiam este artigo não são o passo a passo para uma investigação, mas
um estímulo que leva à reflexão e “surge como a articulação do ‘fazer’ da Prática Exploratória”
(MILLER et al., 2008, p. 148). Portanto, para nós, a Prática Exploratória configura-se como um
fio teórico que conduz o “processo crítico-reflexivo da prática docente, com a construção
coletiva de conhecimentos, com a construção do sujeito crítico, dentre tantas possibilidades de
estabelecimento de diálogos” (MORAES BEZERRA, 2007, p. 34).
Pandemia e identidade
No texto de Boa Ventura Santos (2020), cujo título é “A cruel pedagogia do vírus”, o
autor discorre sobre a pandemia referindo-se a ela como alegoria. Segundo esse autor, “o sentido
literal da pandemia do coronavírus é o medo generalizado e a morte sem fronteiras causados por
um inimigo invisível” (2020, p.10).
Conforme Santos (2020), a pandemia, mesmo não respeitando os limites geográficos,
ainda assim é discriminatória, pois são algumas minorias que mais sofrem o seu impacto. Dentre
os marginalizados, este autor cita as mulheres, o que nos chama atenção em específico, uma vez
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que é um grupo composto pelas mais diversas educadoras cuja identidade profissional é
perpassada por uma série de outras. Nas palavras do professor (2020, p. 16),
são elas também que continuam a ter seu cargo, exclusiva ou majoritariamente, o
cuidado das famílias. Poderia imaginar-se que havendo mais braços em casa durante a
quarentena, as tarefas poderiam ser mais distribuídas. Suspeito que assim não será em
face do machismo que impera e quiçá se reforça em momentos de crise e de
confinamento familiar

Neste sentido, compreendemos que as múltiplas identidades das professoras são
diretamente intensificadas, tendo em vista este mal do ano de 2020. Fundamentadas nas ideias de
Woodward e Hall (2014), entendemos que a identidade é fluida, não estável e não essencialista.
Ou seja, “a complexidade da vida exige que assumamos diferentes identidades, mas essas
diferentes identidades podem estar em conflito” (WOODWARD; HALL, 2014, p. 32). Desse
modo, como as educadoras têm lidado com suas múltiplas identidades?
Viver esse momento, nos leva, professoras reflexivas, a pensar que estamos gerenciando
uma crise dentro de uma crise em nossas escolas. A situação anterior, que já era caótica, torna-se
ainda mais obscura. Talvez, estejamos nos afastando e excluindo mais do que antes?
Pandemia e ensino coexistem?
Segundo Santos (2020, p 29), a pandemia “torna-se propícia a que se pense em
alternativas ao modo de viver, de produzir, de consumir e de conviver nestes primeiros anos do
século XXI”. Com isso, a pandemia tem feito com que diversos educadores pesem no seu modo
de ensinar.
Para Giroux (1997), é necessário que os professores sejam vistos a partir de uma lente
cuja ótica os perceba como intelectuais e não como meros reprodutores de conteúdo. Neste
contexto de pandemia, tal visão se constitui como vital, uma vez que os professores foram
obrigados a reiventar suas práticas. A tradicional sala de aula, em diversas escolas foi substituída,
ainda que temporariamente, por uma tela de computador. Dessa maneira, esse teórico argumenta
que
uma forma de repensar e reestruturar a natureza da atividade docente é encarar os
professores como intelectuais transformadores. A categoria intelectual é útil de diversas
maneiras. Primeiramente, ela oferece uma base teórica para examinar-se a atividade
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docente como forma de trabalho intelectual, em constraste com sua definição em
termos puramente instrumentais ou técnicos. Em segundo lugar, ela esclarece os tipos
de condições ideológicas e práticas necessárias para que os professores funcionem
como intelectuais. Em terceiro lugar, ela ajuda a esclarecer o papel que professores
desempenham na produção e legitimação de interesses políticos, econômicos e sociais
variados através das pegadagogias por eles endossadas e utilizadas (GIROUX, 1997, p.
161).

A visão de Giroux (1997) acerca dos professores como intelectuais coaduna com a
perspectiva de letramento de Street (2014). Para este teórico, o letramento é ideológico, portanto,
não deve ser visto apenas como um mero processo de codificação. Logo, Street (2014, p. 13) diz
que: “as práticas de leitura e escrita estão sempre inseridas não só em siginificados culturais, mas
em alegações ideológicas sobre o que conta como “letramento” e nas relações de poder a ele
associadas”. Por fim, é importante que reflitamos que não há letramento ou ensino que seja
dissociado do contexto que estamos inseridos.
Outro construto teórico que irá nos auxiliar a constuir alguns entendimentos são os
estudos das narrativas, uma vez que foi um elemento abundante em nossas conversas
profissionais sobre a pandemia e que nos ajudaram não apenas no processo de rever e
ressignificar localmente as práticas pedagógicas, mas também a nos construirmos
profissionalmente e a nos inter-relacionarmos.
As narrativas de pandemia
Incluímo-nos no mundo e nos entendemos pertencentes a ele por meio das nossas
práticas discursivas. Por intermédio de narrativas, nós nos construímos e construimos o outro.
Desta forma, as histórias que contamos não são contadas ingenuamente. As narrativas são
entendidas por nós como tendo uma função interacional, longe de apenas serem representação da
experiência humana cotidiana, as narrativas são construções de nossas experiências.
De acordo com Bruner (1997), a narrativa configura-se como elemento estruturador de
significados sociais. Assim, narrar é uma ação característica do ser humano. Ainda considerando
Bruner, e agora Weisser (1995), por meio do uso da narrativa, o ser humano faz o esforço de
interpretar o ‘eu’, o ‘mundo social’, o ‘eu no mundo social’, pois concordamos que a narrativa é
uma representação social e não apenas eventos passados sendo contados. Para Bruner (1997), o
ato de narrar é uma forma de fazer sentido em nossas vidas.
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Labov (1972) formulou uma proposta de análise à narrativa que é presente em situações
de entrevista de pesquisa e conversas informais. Para o autor, (LABOV, 1972, p. 360) a narrativa
é uma forma de “recapitular uma experiência passada, combinando uma sequência oral de
orações à sequência de eventos que (podemos inferir) realmente aconteceu”. Vale ressaltar que
essa definição está mais voltada à narrativa como representação e não enquanto construção,
como é entendida hoje, mas ela foi relevante no início dos estudos e rendeu muitas críticas ao
autor.
Nos estudos labovianos, a temporalidade é um elemento crucial para definir uma
narrativa. Para Mishler (2002), o tempo narrativo não se dá apenas de forma cronológica. Dessa
maneira, uma narrativa pode não apresentar uma sucessão linear de acontecimentos, mas ainda
assim, reportar um acontecimento passado.
Bastos (2005, p. 80) ressalta que há no ato de narrar um processo de recriação e
transformação da experiência, fazendo com que se construam interpretações e modos de relatar
que podem passar a “ser a nossa memória do que aconteceu”. Por isso, narramos a partir de uma
perspectiva muito particular, articulando a narrativa às necessidades contextuais da interação.
Ademais, consoante Bruner (1997), o falante organiza suas experiências por meio do ato de
narrar, construindo o sentido. Isto posto, a reportabilidade (LABOV, 1972) de uma narrativa
pode resultar da interação que o falante tem de construir uma história que mereça ser contada a
partir de um evento que, inicialmente, não teria uma razão para ser contado, por não ser um
evento extraordinário.
Labov e Waletzky (1967) e Labov (1972) apresentam uma estrutura de narrativa que
auxilia até hoje pesquisas sobre narrativas. Assim, Labov propõe uma estrutura formal: a) resumo:
é uma introdução do assunto a ser contado; b) orientação: informações de tempo, lugar e
personagens; c) ação complicadora: sequência de orações construídas no pretérito perfeito (único
elemento obrigatório); d) avaliação: que tem como função informar a carga emocional da
situação. A avaliação pode ocorrer de duas maneiras: a) na avaliação externa: o fluxo da narrativa
é suspenso para que o narrador fale das suas impressões; b) na avaliação encaixada: o narrador
utiliza recursos linguísticos e prosódicos para realizar a avaliação durante o ato de narrar, e)
resolução: desfecho da narrativa; f) coda: traz os interlocutores para os tempos presentes.
Para este trabalho, entendemos as narrativas das professoras de inglês como um lugar
privilegiado para gerar alguns entendimentos em relação às questões sobre a pandemia e à
construção identitária. Assim, esses encaminhamentos nos aproximam de uma proposta da
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Linguística Aplicada Contemporânea, segundo Moita Lopes (2006) e também de uma perspectiva
epistemológica-construcionista (MOITA LOPES, 2002; GERGEN, 1998).
Para Moita Lopes (2001, p. 63), “o papel que as narrativas desempenham na construção
de identidades sociais nas práticas narrativas onde as pessoas relatam a vida social e, em tal
engajamento discursivo, se constroem e constroem os outros”. Sendo assim, por meio de nossas
narrativas dizemos quem somos, o que desejamos ou acreditamos, sempre nos reconstruindo a
cada nova história contada.
Metodologia
Quanto à metodologia, nos alinhamos à Linguística Aplicada, pois como Moita Lopes
(2006) e Pennycook (2006), compreendemos que transdisciplinaridade é vital na relação entre a
linguagem e as questões existentes nesse mundo complexo em que vivemos. Utilizamos também
as contribuições de estudiosos da Pesquisa Qualitativa como Fine et al. (2006), que compreendem
a responsabilidade social envolvida no ato de pesquisar. Além disso, também nos valemos das
contribuições da Pesquisa do Praticante que compreende que o ato de pesquisar deve levar em
conta não apenas a visão do pesquisador, mas também a dos participantes (MILLER; CUNHA,
2009), além de ser uma abordagem educacional que propõe a integração entre ensino,
aprendizagem e pesquisa (MILLER, 2015). Vale ressaltar que, ao optar por uma pesquisa
qualitativa-interpretativista (DENZIN; LINCOLN, 2006), assumimos que todo o conhecimento
por nós construído aqui é de nossa inteira responsabilidade. Assumimos que a pesquisa nunca é
neutra, assim, colocamo-nos como atrizes dessa investigação, como participantes, como
professoras de língua inglesa nessa pandemia e praticantes desse processo.
Gerando alguns entendimentos: “eu” professor de línguas na pandemia
As narrativas foram divididas em excertos. O primeiro excerto é o de Anna, que é
professora de inglês do Ensino Fundamental 1 e 2 em uma escola do município do Rio de
Janeiro. A professora trabalha na mesma escola há 7 anos e ama o que faz. Ela tem grande
motivação em relação às aulas, demonstra-se sempre muito empolgada e envolvida com o
processo ensino-aprendizado. Ao perguntar sobre como foi o início da pandemia, a docente
relatou que estava bem otimista, pois gosta de desafios e pensou em ser bastante produtiva, mas
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conforme o tempo foi passando, ela foi refletindo sobre as questões profissionais e se
redescobrindo como professora.
Percebe-se na narrativa de Anna que ela está muito alinhada aos princípios da Prática
Exploratória, uma vez que desde a faculdade que ela se alinha a uma abordagem reflexiva de
ensino-aprendizado. Ao invés de resolver problemas, Anna apresenta-se como uma professora
que prefere gerar entendimentos locais, ter ou tornar sua ação pedagógica mais significativa.
Na proposta reflexiva configurada pela Prática Exploratória, o professor não age
buscando melhores técnicas, nem soluções ou resultados para problemas. O que se pretende é
entender a questão que se coloca a partir de uma perspectiva ética e reflexiva, por meio do
‘conversar exploratório’ (MILLER, 2010), propiciando o emergir de questões afetivas,
identitárias, sociais. Sendo assim, há uma escuta sensível pelos participantes, um olhar mais
cuidadoso sobre o que fazem no cotidiano de sala de aula e fora dela. Durante a pandemia não
poderia ser diferente.

Excerto 1: “eu me culpava muito porque às vezes não tava conseguindo fazer sabe?”

Fonte: Entrevista feita com participante (2020).

No exerto 1, Anna nos orienta em relação ao tempo “no início” (linha 1), referindo-se ao
início da pandemia. A professora, logo em seguida, faz um resumo: “achei que ia ser muito
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produtiva”. Na sequência, ela relata o que fez para ser produtiva: “tava assistindo muitas lives, muitos
cursinhos e sabe, vendo as pessoas muito produtivas” (linhas 1-3). Na linha 3, Anna começa seu processo
reflexivo a respeito de sua postura produtiva, e ainda na linha 3, ela faz uma fala reportada, que
entendemos como uma avaliação negativa em relação à produtividade que se propunha no início
do isolamento social: ““por que eu tenho que ser tão produtiva assim?””. Identificamos que a ação
complicadora começa na linha 4 ao se questionar e novamente fazer uma fala reportada, técnica
utilizada por narradores bastante experientes: ““mas calma aí “por que eu tô querendo mostrar serviço
assim tão:: sabe?””. Na sequência, Anna fala do sofrimento que esse processo reflexivo
proporcionou, ainda como ação complicadora: “aí eu me culpava muito porque às vezes não tava
conseguindo fazer sabe? e aí eu fui me redescobrindo profissionalmente assim é:: tipo” (linhas 6-8). Nesse
momento, identificamos um processo que gerou novos entendimentos e, consequentemente, um
caminho para qualidade de vida (GIEVE; MILLER, 2006), conforme nos coloca a Prática
Exploratória.
Novamente, por meio de uma fala reportada, dessa vez como uma avaliação positiva em
relação à nova postura, Anna revela os novos entendimentos sobre seu papel docente no início
do isolamento social: “não, dá o seu tempo, você é você, você não é aquele teu colega que faz pra caramba nem
aquele colega que não faz nada, você é você” (linhas 7-9). Dessa forma, Anna marca o porquê de narrar
sua experiência docente no início da pandemia, ou seja, o ponto de sua narrativa, o que a torna
reportável. Entre as linhas 9-12, Anna conclui sua narrativa com a coda, como também nos traz
de volta ao presente, fazendo algumas observações gerais sobre os efeitos de suas reflexões e
como elas repercutem em sua prática docente durante a pandemia. A linha 9 resume seu principal
entendimento em relação ao seu ritmo de produção, que era um dos desafios colocados pela
participante no início de sua narrativa “e eu tenho tentado ir no meu ritmo que graças a Deus tô sendo
permitida né?”.
Vale ressaltar que, mesmo mudando sua postura em relação a ser ou não produtiva, Anna
faz sua construção identitária como uma professora que tem interesse em ser presente na vida de
seus alunos e pais de alunos (linhas 13-19). A docente constrói sua identidade de profissional que
quer envolver os alunos no aprendizado da língua inglesa, que tem ideias para que os alunos
continuem desenvolvendo seus estudos, mantendo-se positiva mesmo diante dos desafios que vai
encontrando no caminho. No fim de sua narrativa, percebemos que Anna mantém sua identidade
de professora com uma postura investigativa e que busca entendimentos mediante de questões
que a instigam, como a diminuição do engajamento dos alunos no curso que ela criou.
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A segunda professora com quem conversamos foi Mila. Ela é professora de uma escola
bilíngue particular, também localizada no Rio de Janeiro, e trabalha nessa instituição há dois anos.
O que mais chamou atenção na narrativa de Mila foi o fato de a docente ter sofrido a síndrome
de burn out por ter que cumprir tantas cobranças e pressões não somente da escola, mas dela
própria.
Excerto 2: “eu acabei tendo a síndrome de burn out”.

Fonte: entrevista feita com participante (2020).

No excerto 2, Mila começa dando uma orientação sobre quando tudo aconteceu, ou seja,
no início da pandemia. Ela também faz um resumo sobre sua narrativa: “foi tudo muito novo e a gente
teve que aprender a usar ferramentas que a gente não sabia usar” (linhas 1-2). Em seguida, Mila faz uma
sequência de orações no passado, construíndo o contexto de sua narrativa. Nas linhas 4-7, a
professora inicia a ação complicadora de sua narrativa: “nesse início foi muito muito complicado e eu tive
uma estafa por conta de toda essa essa cobrança da escola, eu tive uma estafa muito grande e acabei tendo a
síndrome de burn out”. Mila justifica o que a levou à síndrome de burn out, o que torna sua narrativa
reportável. Para a professora, as muitas horas de trabalho para conseguir dar conta das demandas
exigidas pela escola e até mesmo cobranças próprias. Percebemos que a professora constrói uma
identidade de professora bastante comprometida e que quer tudo perfeito, visto que gravava o
mesmo vídeo dez vezes até que estivesse satisfeita.
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Nas linhas 9-11, Mila relata como que as horas exaustivas que ela mesma se impunha
estavam acabando com ela: “tipo eu começava às 9 às vezes e terminava às 22 da noite, quando eu terminava
tarde, eu terminava tipo às 2 da manhã, isso tava acabando comigo”. Somente quando se sentiu esgotada,
Mila decidiu ressignificar seu papel como professora e dar limites às cobranças que a estavam
“enlouquecendo” (linha 13). Assim, nas linhas 11-13, a participante coloca o que funcionou melhor
nessa nova maneira de ser professora, contribuindo para seu bem-estar: “e aí eu tive que estipular
assim os horários fazer o que dá pra fazer da melhor forma possível e só trabalhar”
Entre as linhas 17-24, Mila narra um processo de busca de entendimentos e bem-estar a
respeito de como ser professora na pandemia. Após sofrer o burn out, a professora viu-se obrigada
a ressignificar seu papel docente, e encontrar novas formas de trabalho que pudessem
proporcionar mais qualidade de vida mediante a situação de isolamento social.
Chama atenção o fato de Mila, nas linhas 19-20, retomar a narrativa de sofrimento,
ressaltando seus momentos de dor: “mas no inicio foi muito muito muito complicado foi muito difícil eu
chorava assim tinha dias que eu gritava sabe?”. Sua narrativa é construída de forma cíclica, pois, ao
relatar sua melhora e ressignificação, ela retoma ao início da pandemia, em que precisou buscar
novos conhecimentos para se construir novamente como professora de inglês, mas, dessa vez,
fora da sala de aula. Na linha 20, Mila inicia uma nova narrativa de sofrimento sobre o momento
que teve uma “estafa” (linha 21). Nessa narrativa fica bastante evidente o estado emocional da
professora, pois ela relata detalhes: “com a câmera desligada com tudo desligado e chorando e procurando um
psiquiatra on-line, eu paguei 400 reais numa consulta pro dia seguinte porque eu tava assim num nível de estresse
absurdo e 400 reais pra um professor não é fácil mas foi desesperador mesmo” (linhas 22-25). Nesse trecho,
Mila faz uma avaliação negativa em relação ao preço da consulta em relação ao salário do
professor, mas é um recurso utilizado para mostrar o quanto “foi desesperador mesmo” sua situação.
Na narrativa de Mila, há muitos momentos em que ela faz avaliações negativas a respeito
das experiências vividas, por meio da repetição do advérbio “muito” (linhas 5 e 19). Ao longo da
narrativa, Mila vai ressignificando sua postura de professora comprometida e envolvida com seu
trabalho, e isso colabora para a construção de conhecimentos tão necessários e urgentes no meio
da pandemia.
Mesmo não alinhada aos princípios da Prática Exploratória conscientemente, Mila vai ao
encontro dos princípios da Prática Exploratória, pois, como Allwright (2003) afirma, a Prática
Exploratória não é contrária às mudanças, já que elas são inevitáveis. Assim, o praticante
exploratório age no sentido de entender questões humanas, profissionais e sociais diante das
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quais busca construir alguma inteligibilidade. O olhar da Prática Exploratória facilita a percepção
da complexidade das inter-relações humanas e sua influência na qualidade de vida no contexto
docente profissional.
Considerações finais
Buscamos construir alguns entendimentos sobre o processo de nos (re)construirmos
como professoras de língua inglesa no meio da pandemia. Consideramos que os entendimentos
são provisórios e situacionais, assim, as participantes iniciaram o período da pandemia com
alguns entendimentos e, ao longo do tempo, foram repensando suas posturas e atitudes diante do
novo cenário.
Entendemos como as narrativas podem ser locais de construção não apenas de
identidades, mas também de conhecimento, assim como esfera de reflexão. Após a análise dos
dados gerados com as outras participantes da pesquisa, observamos que, de fato, a busca pela
qualidade de vida torna-se indispensável para que o processo de ensino/aprendizagem possa ser
reflexivo e significativo para todos os envolvidos: alunos e professores. Ademais, observamos
que as narrativas das professoras analisadas, possuem algo em comum: as múltiplas identidades
em constante (re)construção. Sendo assim, é necessário que pensemos na fluidez e na
instabilidade das identidades.
Por último, cabe ressaltar o papel de professores como intelectuais transformadores, pois
observamos que, a despeito das dificuldades dessas professoras neste tempo de pandemia, elas
demonstraram que podem ressignificar suas identidades profissionais. Ou seja, essas educadoras
não enxergam mais a sala de aula física como principal local de aprendizagem, mas compreendem
que, como intelectuais transformadoras, elas podem usar outras práticas pedagógicas localizadas
em um novo contexto.
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Anexo
Convenções de transcrição4
...
.
?
,
═
Sublinhado
MAIÚSCULA
ºpalavraº
>palavra<
<palavra>
: ou ::
[
]
()
(( ))
“palavra”
Hh
↑
↓

pausa não medida
entonação descendente ou final de elocução
entonação ascendente
entonação de continuidade
parada súbita
elocuções contíguas, enunciadas sem pausa entre
elas
Ênfase
fala em voz alta ou muita ênfase
palavra em voz baixa
fala mais rápida
fala mais lenta
Alongamentos
início de sobreposição de falas
final de sobreposição de falas
fala não compreendida
comentário do analista, descrição de atividade não
verbal
fala relatada, reconstrução de um diálogo
aspiração ou riso
subida de entonação
descida de entonação

Convenções baseadas nos estudos de Análise da Conversação (SACKS; SCHEGLOFF;
JEFFERSON, 1974), incorporando símbolos sugeridos por Schifrin (1987) e Tannen (1989).

Recebido em: 19/2/2021
Aprovado em: 19/4/2021

4

Retirado de Bastos e Biar (2015).
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É SÓ UMA GRIPEZINHA? PERCURSOS DE
SENTIDOS DA COVID-19 NO BRASIL À LUZ DAS
CIÊNCIAS DO LÉXICO
IS IT JUST A LITTLE FLU? COVID-19 DIRECTIONS IN BRAZIL IN THE LIGHT OF
LEXICO SCIENCES

Cacildo Galdino Ribeiro1
Maiune de Oliveira Silva2
Maria José Alves3
Maria Helena de Paula4
Vanessa Regina Duarte Xavier5
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar as palavras proferidas pelo presidente Jair Messias
Bolsonaro para se referir à pandemia do coronavírus no Brasil. O infográfico, em forma de linha do tempo,
extraído do jornal A Gazeta, apresenta trechos dos discursos do presidente realizados entre janeiro e abril
de 2020, no Brasil e no exterior. Cabe dizer que a metodologia foi qualitativa e bibliográfica. O referencial
teórico embasou-se no conceito prévio de palavra em Saussure (2006) e em autores do campo da linguagem
que se dedicam a definir esse complexo conceito nos mais diversos níveis linguísticos, a saber: lexical
(BIDERMAN, 2001); fonológico (CAMARA JR., 1971); morfológico (COELHO, 2006), (BLOOMFIELD,
1978 [1926]); semântico (MACAMBIRA, 2000), (ELSON; PICKETT, 1962), sintático (PERINI, 2006),
além do ortográfico (TRASK, 2011). Nesse sentido, foi possível observar que o presidente sempre se aludia
à pandemia em seus discursos usando palavras que tentavam minimizar a real situação do vírus no país.
Palavras-chave: Palavra. Jair Bolsonaro. Pandemia. Léxico.
Abstract: This paper aims to analyze the words spoken by President Jair Messias Bolsonaro to refer to the
coronavirus pandemic in Brazil. The infographic, in the form of a timeline, extracted from the newspaper A
Gazeta, presents excerpts from the president's speeches made between January and April 2020, in Brazil and
abroad. It should be noted that the methodology was qualitative and bibliographic. The theoretical
framework was based on the previous concept of word in Saussure (2006) and on authors in the field of
language who are dedicated to defining this complex concept at the most diverse linguistic levels, namely:
lexical (BIDERMAN, 2001); phonological (CAMARA JR., 1971); morphological (COELHO, 2006),
(BLOOMFIELD, 1978 [1926]); semantic (MACAMBIRA, 2000), (ELSON; PICKETT, 1962), syntactic
(PERINI, 2006), in addition to orthographic (TRASK, 2011). That the president always alluded to the
pandemic in his speeches using words that tried to minimize the real situation of the virus in the country.
Keywords: Word. Jair Bolsonaro. Pandemic. Lexicon.
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Introdução
Biderman (2001) diz que é a partir da palavra que a realidade pôde ser nomeada e
identificada pelo ser humano. A designação da realidade engendra um universo significativo
revelado pela linguagem e resulta em um processo de categorização, compreendido como a
capacidade que temos de discriminar, por meio de semelhanças e diferenças, os referentes
apreendidos pelo aparato sensitivo e cognitivo do homem. É esse processo de nomeação que
relaciona o léxico das línguas naturais de modo indissociável à cultura.
O léxico de uma língua é um conjunto de palavras em constante dinamicidade e expansão.
É preciso sempre criar novas palavras ou ressignificar as já existentes no acervo lexical para designar
novos conceitos que vão sendo inaugurados na vida humana. À medida que se criam novas
realidades, o homem elabora novas palavras, ou admite empréstimos de outras línguas ou, ainda,
amplia o significado de palavras já existentes na língua, em um processo que não cessa.
(BIDERMAN, 2001)
Na área médica, por exemplo, novos termos são sempre criados para designar doenças que
surgem e acometem os seres humanos e/ou animais. Assim foi com a Covid-19, sigla inglesa criada
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para designar o Corona Virus Disease, que em tradução
livre seria Doença do Coronavírus (PORTAL FIOCRUZ, 2020). A numeração 19 faz referência ao
ano em que os primeiros casos da doença foram identificados em seres humanos em Wuhan, na
China, considerada epicentro da pandemia; e ainda foi utilizada para diferenciar essa doença de
outras homônimas igualmente transmitidas por morcegos.
O coronavírus é transmitido pelo SARS-COV-2, uma das sete espécies de vírus que se
hospeda em morcegos e pode infectar seres humanos, causando sérios problemas respiratórios. É
digno de nota, também, que o nome coronavírus foi criado pelo fato de o vírus assemelhar-se a uma
coroa, quando visto pelo microscópio eletrônico. As primeiras manifestações do vírus foram
divulgadas pelo governo chinês, em dezembro de 2019. Todavia, apenas em fevereiro de 2020 a
doença foi oficialmente registrada pela OMS. Em março de 2020, foi oficializada a situação de
pandemia devido ao número de casos de contaminação pela doença e por ter se espalhado
rapidamente por todos os países do mundo.
No Brasil, o primeiro caso constatado da doença foi confirmado pelo Ministério Público
em 25 de fevereiro, após um homem de 61 anos ter vindo da Itália para São Paulo. Entre fevereiro
e maio, o número de casos aumentou rapidamente e, em 14 de junho de 2020, o jornal O Globo
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(2020) publicizou o ranking noticiado pela Universidade John Hopkins, no qual o Brasil havia se
tornado o segundo país com o maior número de mortes provocadas pelo coronavírus.
Em situações de pandemia, é consenso entre a comunidade científica de todos os lugares
do mundo que as autoridades competentes devem se posicionar de modo a tentar minimizar a
contaminação populacional, seguindo à risca recomendações de autoridades que entendem do
assunto. A OMS recomenda evitar aglomerações, usar máscaras e praticar o distanciamento social
de, no mínimo, um metro entre as pessoas, para que o vírus não se propague, evitando infecções e
mortes. Deste modo, fecharam-se locais em que aglomerações são inevitáveis, a saber: escolas,
universidades, templos religiosos, entre outros, a fim de evitar a transmissão pelo SARS-COV-2.
Tendo em vista a nova realidade imposta pela pandemia causada pela Covid-19, observamos
que o comportamento dos brasileiros acerca das consequências implicadas pelo vírus não é
unânime, uma vez que enquanto uma parte da população se isola, usa máscaras e utiliza álcool gel
para se proteger, outra parcela ignora as recomendações da OMS e segue sua rotina normalmente.
Neste segundo grupo estão os negacionistas, inspirados pelo presidente do Brasil, Jair Messias
Bolsonaro (CAPONI, 2020). Durante os meses de janeiro a abril de 2020, o presidente seguiu uma
rotina de estar com populares que dele se aproximavam por algum motivo, aos seus ministros e
assessores, sem utilizar máscara nem manter o distanciamento de segurança, situação amplamente
publicizada nos noticiários de televisão e em sites na internet. Além disso, muitas foram as suas
entrevistas e falas menosprezando a letalidade do vírus.
A escolha do infográfico, referido como corpus deste estudo, deu-se em função das
sucessivas entrevistas do presidente tentando minimizar o impacto da pandemia que assola o
mundo inteiro. Para tentar passar a imagem de que não havia motivos para preocupação e de que
o mais importante era salvar a economia, porque o país não podia parar, ele utilizou discursos que
tentaram suavizar e, até mesmo, desprezar as consequências do contágio pela doença, reforçando
uma atitude negacionista ante a doença e seus efeitos.
Partindo desse contexto, realizamos um breve estudo sobre o conceito de palavra, pautados
em estudiosos como Saussure (2006), Biderman (2001), Bloomfield (1978 [1926], 1933), Camara
Jr. (1971), entre outros que versam sobre essa concepção extremamente complexa nas mais diversas
linhas teóricas das ciências da linguagem, no intuito de demonstrar a relatividade conceitual desse
termo e, posteriormente, apresentamos a análise léxico-cultural de palavras extraídas de 21 trechos
de entrevistas concedidas pelo presidente do Brasil, publicadas no infográfico, em forma de linha
do tempo, pelo jornal A Gazeta, de modo a identificar nelas a relatividade de sentidos adquiridos
no momento em que foram proferidas nas entrevistas publicadas nos meios de comunicação,
especialmente em plataformas digitais de notícias.
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Assim, este artigo está organizado da seguinte forma: a princípio, tecemos comentários
sobre o conceito de palavra em diferentes perspectivas, buscando compreender os principais
argumentos utilizados por cada linha teórica para designá-la; a posteriori, usando os pressupostos
teóricos de estudiosos da linguagem, discorremos sobre as palavras que dizem respeito à Covid-19
e, por fim, fizemos as considerações finais.
Conceitos de palavra: perspectivas teóricas
Nos estudos de Saussure, o conceito de palavra não está delineado como em outros estudos
posteriores e atuais. O mestre genebrino registra importantes questionamentos sobre a identidade
que descreve o discurso. Acerca da dificuldade de apreensão dessas unidades e sobre a certeza de
sua existência, Saussure (2006) diz que:
A língua apresenta, pois, esse caráter estranho e surpreendente de não oferecer
entidades perceptíveis à primeira vista, sem que se possa duvidar, entretanto, de
que existam e que é seu jogo que a constitui. Trata-se, sem dúvida, de um traço
que a distingue de todas as outras instituições semiológicas. (SAUSSURE, 2006,
p. 124)

Entendemos que as “entidades perceptíveis à primeira vista” são as palavras, denominadas
pelo autor de signos linguísticos e definidos como a união de um conceito e uma imagem acústica.
O conceito é a imagem que se forma em nossa mente ao denominarmos um significado e a imagem
acústica é a sequência fônica que quando pronunciada lhe serve de significante (SAUSSURE, 2006).
O signo é a palavra por excelência no Curso de Linguística Geral (SAUSSURE, 2006). A
palavra pode ser equivalente a um signo, como em mar, cavalo, sol etc., ou a um signo composto
de unidades complexas como em maresia e solar ou, ainda, em unidades maiores que as palavras
como em sal marinho e mar alto. Vale lembrar que o sintagma é compreendido em Saussure como
uma combinação linear de signos linguísticos composta também por “unidades complexas de toda
dimensão e de toda espécie (palavras compostas, derivadas, membros de frases, frases inteiras)”
(SAUSSURE, 2006, p. 143-144).
Ao problematizar os métodos de delimitação do signo como palavra, Saussure (1975, p.
122) ressalta que cheval (cavalo) e seu plural chevaux (cavalos) são dois signos distintos, tanto pelo
sentido quanto pelos sons, embora “diz-se correntemente” que são equivalentes na forma. O autor
destaca que a tentativa de delimitar palavra como unidade concreta leva a um impasse: deve-se
ignorar a relação formal que une cheval e chevaux e dizer que são palavras diferentes ou ainda
estabelecer uma abstração que reúna diversas formas da mesma palavra.
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Para as ciências do léxico, o conceito de palavra também é uma tarefa complexa. A
discussão em torno dessa problemática tem sido feita há muito tempo. No VI Congresso
Internacional de Linguística6, realizado em Paris, em 1948, a questão dividiu as opiniões de
especialistas presentes e levou muitos deles a adotarem uma postura radical sobre o tema. A esse
respeito, F. Mikus (1957), citado por Biderman (2001, p. 105), ressalta que “[...] alguns linguistas
(pouco numerosos), que, sem dificuldade, se declararam satisfeitos com as divisões, classificações,
categorias e noções de gramática clássica [...]”, todavia, a maioria estava cética em relação a esse
conceito fundamental da Linguística e pelo fato de não ter uma definição válida e aceitável de
palavra. Holt, um dos linguistas que estavam no evento, propôs que a palavra deveria ser banida
da linguística. Entretanto, Biderman (2001) observa que, se a noção de palavra fosse deixada de
lado, as noções de morfologia, sintaxe e frase perderiam o sentido, haja vista que a gramática
clássica foi arquitetada com base na noção de palavra-frase. (BIDERMAN, 2001)
Biderman (2001) discorre sobre os critérios de delimitação e de definição da palavra, quais
sejam: i) critério fonológico; ii) gramatical ou morfossintático e iii) semântico. A estes
acrescentamos os critérios morfológico e gráfico, que também são dignos de menção e serão
apresentados a seguir.
A palavra fonológica é, segundo Trask (2011, p. 218), “algo que se pronuncia como uma
única unidade”. Biderman (2001), por sua vez, elucida que os falantes geralmente não fazem pausas
no interior de duas palavras. É por isso que ao se dizer camisa azul pronuncia-se [kamizazwl], em
decorrência da ausência dessa pausa. É importante dizer, ainda, que é em função dessa elisão na
modalidade oral da língua que algumas pessoas, principalmente crianças em fase de aquisição da
escrita, costumam escrever palavras juntas que, pela norma ortográfica vigente da língua, seriam
separadas por espaço em branco. Todavia, há línguas, como o grego clássico, em que o espaço era
abolido da grafia, porque os escribas adotavam a scripta contínua.
Antes da existência do códice, os documentos manuscritos eram feitos em formato de rolo
e o papel dos escribas era transcrever discursos orais nos quais, em sua maioria, não havia pausa,
por isso não fazia sentido inserir espaços entre as palavras oralizadas (SPINA, 1977). Há, ainda,
casos de palavras compostas, como Covid-19, mal-educado, mal-humorado, entre outras, em que
não se percebe pausa alguma entre elas quando pronunciadas.
A técnica de inserir espaço em branco entre palavras desenvolveu-se na tradição grecolatina ocidental (BIDERMAN, 2001). Apesar de os espaços serem usados esporadicamente nos

6

Esse evento foi realizado com pautas relacionadas à Linguística Clássica, como as noções de palavra, frase, Morfologia
e Sintaxe. (BIDERMAN, 2001)
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manuscritos, gregos e latinos, em função do movimento de (re)carregar a pena de metal no tinteiro,
eles apenas se tornaram usuais a partir de meados da Idade Média, mais especificamente com o uso
da escrita carolíngia (SPINA, 1977).
Camara Jr. (1971, p. 34) argumenta que “[a]s pausas marcam uma divisão acima dos
vocábulos, que é a dos grupos de força”. Vale lembrar que, para o autor retromencionado, (1971,
p. 34), palavra não se confunde com vocábulo, pois palavra é “um tipo especial de vocábulo, de
significação restrita aos nomes e verbos”. Conjecturamos que essa significação restrita diz respeito
ao fato de eles serem autônomos foneticamente, a exemplo de Covid-19 mata, em que as fronteiras
existentes são devidamente marcadas na fala. Já a sequência substantivo e adjetivo, geralmente, não
se encaixa nesse critério, pois eles se unem formando um bloco sonoro único, como em camisa
azul [kamizazul], os quais são pronunciados sem pausa e se acoplam porque o ambiente fonético
favorece essa juntura intervocabular.
O vocábulo, para Camara Jr. (1970), é um modelo mental formal e significativo que para
ser expresso precisa de uma das modalidades da língua. É exatamente a ausência de coincidência
entre vocábulo mórfico ou formal e vocábulo fonológico que permitiu que Camara Jr. chegasse a
essa constatação. Dito isto, faz-se mister trazer à baila os conceitos de vocábulo mórfico ou formal
e vocábulo fonológico: vocábulo fonológico corresponde a “uma divisão espontânea na cadeia de
emissão vocal” e o vocábulo mórfico ou formal se realiza “quando um segmento fônico se
individualiza em função de um significado específico que lhe é atribuído na língua” (CAMARA JR.,
1971, p. 34). O autor observa que a língua escrita está para o vocábulo mórfico e a falada para o
vocábulo fonológico, embora nem sempre essa correspondência seja eficaz.
Concernente à palavra gramatical ou morfossintática, compreende-se que ela diz respeito à
forma da palavra. É, segundo Trask (2011, p. 218), “qualquer uma das formas que um item lexical
pode assumir para fins gramaticais”, referindo-se aos itens lexicais categorizáveis e classificáveis.
Perini (2006) pontua que, na gramática, as palavras se agrupam em unidades maiores, isto
é, em sintagmas e os sintagmas se agrupam em orações. A sintaxe, especificamente, se ocupa do
estudo dos sintagmas, sua composição e estruturação em unidades maiores, ou seja, estuda a relação
de uma palavra com a outra dentro do contexto frasal. Dubois et al. (1998) dizem que a gramática
descreve as regras pelas quais se combinam as unidades significativas em frases;
a sintaxe, que trata das funções e distingue-se tradicionalmente da morfologia,
estudo das formas ou das partes do discurso, de suas flexões e das formações das
palavras ou derivação. A sintaxe, às vezes, tem sido confundida com a própria
gramática. (DUBOIS et al., 1998, p. 559)
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No que tange à Morfologia, coube a Bloomfield definir o conceito de palavra. De acordo
com os pressupostos teóricos da morfologia distribuída, o autor (1978 [1926]) conceituou palavra
seguindo os seguintes princípios: i) um X mínimo que não consiste inteiramente em Xs menores;
ii) uma forma que pode ser um enunciado livre. Uma forma que não é livre, é presa. Desta forma,
homem e doce são livres, ao passo que –r (em colher) indica marca de infinitivo e –ndo (em escrevendo)
indica marca de gerúndio, que são formas presas, pois não possuem sentido sozinhas; e iii) uma
forma livre mínima é uma palavra, desde que tenha sentido (BLOOMFIELD, (1978 [1926]).
Coelho (2006) denomina essas unidades mínimas portadoras de significado de morfema ou de
monema, utilizando a nomenclatura de Martinet. O autor (2006) exemplifica essas unidades
mínimas significativas com a frase “A menina andava” e faz a seguinte decomposição: /a/ indica
função gramatical e determina o sujeito; /menin-/ refere-se à pessoa não adulta; /-a/ indica gênero,
no caso, o feminino; /and-/ traduz um modo de locomoção por meio dos movimentos das pernas;
/-a-/ indica função gramatical, nesse caso específico, o primeiro grupo de conjugações de verbos
do português e /-va/ refere-se ao tempo verbal pretérito imperfeito do modo indicativo
(COELHO, 2006, p. 23).
Consoante Bloomfield (1978 [1926]), palavra é, pois, uma forma que permite ser enunciada
sozinha, mas não pode ser analisada em partes possíveis de serem enunciadas isoladamente.
Concordamos com o autor, pois se a palavra /menino/, por exemplo, for analisada a partir da
desarticulação, o /m/ que constitui o morfema /menin-/ deixa de ter significado e passa a ser um
fonema, que possui função distintiva na língua.
Na obra Language (1933), Bloomfield apresenta a concepção de palavra já delineada
anteriormente, mas dentro de uma nova perspectiva. Segundo ele, uma forma livre, quando
acompanhada de duas formas livres menores, torna-se um sintagma. A palavra é a forma livre que
não se decompõe em formas livres menores. Ele ainda acrescenta que a palavra, unidade mínima
de forma livre, é a menor unidade do discurso; ou de outro modo: a palavra é a menor unidade
linguística de que o falante tem consciência. Conclui-se, então, que Bloomfield reconhece a palavra
por seu papel desempenhado na estrutura do enunciado.
Já na semântica, os estudos sobre o significado de palavra foram iniciados com Ullmann,
nas décadas de 60 e 70. De acordo com seus pressupostos teóricos, a palavra é entendida como “a
unidade semântica mínima do discurso” (ULLMANN, 1952 apud BIDERMAN, 2001, p. 151) e é
indecomponível. Insta ressaltar que a palavra “semântica” é de origem grega e deriva de sema, que
significa sinal; no latim, utiliza-se significativo para se referir à mesma palavra e o inglês utiliza significs
e semantics para designar sinonimicamente a ciência da significação (MACAMBIRA, 2000).
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É meritório de destaque que a classificação pelo critério semântico não é unanimidade entre
os estudiosos do tema. Os formalistas, por exemplo, desconsideram o significado dos itens lexicais
e preocupam-se com o aspecto formal do seu objeto de estudo. Biderman (2001) acrescenta que:
Na verdade, o alijamento da Semântica nas análises e teorizações linguísticas era
devido à grande dificuldade de considerar simultaneamente a forma e o
significado; de fato, os açodados e convictos formalistas dos anos cinquenta e
sessenta ficariam perplexos e sem ação se tivessem que introduzir as
complexidades da significação nas suas teorias. (BIDERMAN, 2001, p. 151)

Concorde à autora (2001), Macambira (2000) cita Bloch e Trader (1942) que fazem a
seguinte afirmação:
Ao fazer nossas classificações, não devemos apelar nem para o sentido, nem pela
lógica abstrata, nem para a filosofia. As classes de palavras devem ser definidas
ou pela flexão ou então, na falta da flexão, pelas funções sintáticas; nunca pelo
sentido real ou imaginário que possam traduzir. (BLOCH e TRADER, 1942 apud
MACAMBIRA, 2000, p. 19)

Já Elson e Pickett (1962), em posição contrária aos autores expostos acima, explanam que
Embora a análise científica e sistemática do sistema semântico esteja longe de ser
coisa simples, pois faltam ainda processos que de modo completo analisem o
sentido, não podemos consentir que tal fato nos induza a ignorá-lo, porquanto,
ao que parece, não existe outro meio para compreender a estrutura da língua.
(ELSON; PICKETT, 1962, p. 19)

O que se percebe é que alguns autores são favoráveis ao critério semântico, outros não.
Entendemos que a significação pode sim ser utilizada desde que se tenha muita cautela7; como para
fazer oposição, mostrando que Covid-19 é diferente de gripezinha, pois as complicações e
consequências daquela são mais devastadoras, também, para mostrar que o sufixo –inha de
molhadinha, por exemplo, possui sentido diferente do sufixo -inha de gripezinha, haja vista que o
primeiro designa alta intensidade, enquanto o segundo foi usado no sentido de buscar atenuar
consequências irreversíveis de uma doença viral pandêmica.
Vale destacar que o conceito de palavra no âmbito da ortografia, ou seja, a palavra
ortográfica, está relacionado à grafia da palavra, portanto, à tentativa de reprodução da fala na
escrita, isto é, o registro gráfico da fala “com espaços brancos de ambos os lados, mas sem espaços

7

Utilizamos o termo cautela porque sabemos que a relação entre palavra e seu significado não é tão simples, haja vista
que as palavras possuem sentidos polissêmicos.
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brancos em seu interior” (TRASK, 2011, p. 218). Assim, se escrevemos Covid-19, temos uma única
palavra, mas se escrevemos Covid-19 é uma gripezinha temos quatro palavras, as quais estão isoladas
por espaços em branco. Trask (2011) pontua que o interesse linguístico pelas palavras ortográficas
é mínimo.
Ante a discussão feita nessa seção, ficou perceptível que a palavra está presente em todos
os níveis da língua, mas a sua definição ainda está longe de deixar de ser um problema. Em razão
da árdua tarefa de conceituá-la, Castilho (2016, p. 54) a considera uma “unidade linguística maldita”.
Saussure (2006, p. 128) também reconhece sua complexidade e complementa que ela é “algo central
no mecanismo da língua”. Concordamos com o mestre genebrino, uma vez que sem palavras
dificilmente os falantes conseguirão se comunicar pela modalidade oral ou escrita.
Análise das palavras no discurso do Presidente do Brasil: perscrutando o corpus
Evidenciamos, na seção anterior, os muitos conceitos de palavra em diferentes campos de
estudos da língua, a partir das teorias de estudiosos da linguagem que nos possibilitam dizer a
dificuldade de chegar a um conceito que atenda aos interesses de pesquisadores de áreas distintas.
Nota-se que a própria metalinguagem não possibilita única definição para um objeto de estudo de
diferentes áreas da linguagem. Por isso, nos detivemos a analisar algumas palavras, relacionadas ao
coronavírus e seus impactos na sociedade, a partir de uma perspectiva que percebe a palavra enquanto
lexia8, cujo sentido depende do contexto social, histórico e cultural em que é utilizada. Vale
mencionar que este estudo é de cunho lexical, portanto, a palavra aqui é entendida pela ótica dessa
ciência. Por isso, não nos apoiamos na Fonologia, na Sintaxe, na Morfologia ou na ortografia,
apesar de elas nos ajudarem a compreender o que é palavra em cada domínio; interessa-nos
somente o léxico e os sentidos adquiridos dentro do contexto de uso.
Neste sentido, lançamos mão de manchetes veiculadas pela grande mídia entre os dias 26
de janeiro de 2020 e 24 de abril de 2020, extraídas de um infográfico elaborado pelo jornal A
Gazeta, com o propósito de perceber as nuances depreendidas por palavras que foram utilizadas
pela autoridade máxima do país na ocasião, o presidente Jair Messias Bolsonaro, para se referir à
pandemia, e aos transtornos advindos disso de modo a evidenciarmos o poder que tem a palavra
na sua dimensão significativa. Assim, palavras como problema, vírus, coronavírus, isso, gripe, gripezinha,

8

BORBA (2003, p. 22) define lexia pelo prisma da estrutura mórfica. Para ele, “São simples as lexias formadas por
uma única forma livre [cara, porto, vento] e complexas as que combinam mais de uma forma livre [porta-luvas, malme-quer, joão-de-barro] ou uma forma livre e uma ou mais de uma forma presa [desconsolo, incontrolável]”.
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resfriadinho e Messias são significativas porque nos permitem compreender aspectos subjacentes a
visões de mundo relativas às formas de encarar a pandemia.
Na maioria dos pronunciamentos realizados pelo presidente Jair Bolsonaro, no Brasil ou
no exterior, é perceptível um certo desdém e descaso em relação às medidas recomendadas pela
OMS. Enquanto outros países, de fato, seguiram o isolamento social ou o lockdown para tentar
preservar vidas, no Brasil, essas medidas não têm recebido a devida credibilidade pelo chefe do
Estado, fazendo com que se entre na contramão do que outros países vêm seguindo para tentar
minimizar os impactos negativos da doença. A dificuldade em reconhecê-la como um problema a
ser evitado, com o intuito de preservar vidas, fica evidenciada em suas falas mesmo antes de se
constatar o primeiro caso, quando naquele momento se acreditava que nosso país, em razão do
clima, não seria atingido pela pandemia na mesma proporção que outras regiões do globo.
Em 26 de janeiro, durante uma entrevista em Nova Délhi, na Índia, quando questionado
sobre a possibilidade de o vírus chegar ao país, declarou “Estamos preocupados, obviamente, mas
não é uma situação alarmante”(BOLSONARO, 26 de janeiro de 2020 citado por SILVA e PARTI,
em 05 de maio de 2020, grifos nossos). Pouco mais de um mês depois dessa fala, em 6 de março,
deparamo-nos com os seguintes dizeres “Ainda que o problema possa se agravar, não há motivo
para pânico” (BOLSONARO, 6 de março de 2020, citado por SILVA e PARTI, em 05 de maio de
2020, grifo nosso), deixando clara sua dificuldade em se posicionar como um humanista, que pensa
e cuida do seu povo, considerando os cuidados, recomendados pelos meios de comunicação,
fantasiosos: “Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise. No meu entender,
muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou
propaga pelo mundo todo” (BOLSONARO, 10 de março de 2020, citado por SILVA e PARTI,
em 05 de maio de 2020, grifo nosso).
No pronunciamento de 24 de março, o presidente Jair Bolsonaro criticou as medidas de
isolamento social e as iniciativas realizadas por prefeitos e governadores para tentar conter o
número de mortes que se alastrava rapidamente, chegando a utilizar as lexias gripezinha e resfriadinho
para fazer alusão à doença do coronavírus.
Em seus pronunciamentos realizados no Palácio do Planalto e na TV, nos dias 20 e 24 de
março de 2020, respectivamente, o presidente utilizou gripezinha duas vezes e resfriadinho uma vez
para se referir à Covid-19. Vejamos os excertos extraídos do infográfico do jornal A Gazeta: i)
“Depois de uma facada, não vai ser uma gripezinha que vai me matar” (BOLSONARO, 20 de março
de 2020, citado por SILVA e PARTI, em 05 de maio de 2020, grifo nosso) e ii) “[...] no meu caso
particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me
preocupar, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido, quando muito, de uma gripezinha ou
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resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão [...]”
(BOLSONARO, 24 de março de 2020, citado por SILVA e PARTI, em 05 de maio de 2020, grifos
nossos).
O pronunciamento de Bolsonaro foi bastante criticado por brasileiros que vão contra a
ideia do presidente. No Twitter, as hashtags #ForaBolsonaro e #BolsonaroGenocida ficaram no
topo da rede social, sendo um dos assuntos mais comentados do país. De outro lado, os
simpatizantes do governo saíram em sua defesa e subiram a hashtag #BolsonaroTemRazão,
demonstrando solidariedade ao presidente.
Ao escolher as palavras gripezinha e resfriadinho, o presidente Bolsonaro teve como intuito
diminuir a gravidade da pandemia. Quando disse que se ele fosse acometido pela doença nada o
aconteceria porque tinha histórico de atleta e já havia passado por uma situação pior, como a
facada9, o presidente tentou diminuir a população brasileira e o mundo, se colocando em situação
de superioridade. Além disso, o presidente quis passar a imagem de que apenas pessoas com
comorbidades que atraíssem a doença teriam o quadro de saúde agravado e evoluído à morte, como
se a comorbidade adquirida anteriormente justificasse a doença e a morte. Atualmente, é sabido
que essa afirmação não tem valor de verdade, pois pessoas sem qualquer comorbidade contraem o
vírus, têm o quadro de saúde agravado e podem ser levadas a óbito.
Ao citar indiretamente a entrevista dada por Dráuzio Varella, ao programa de televisão
“Fantástico”, em meados de março de 2020, o presidente deu a entender que as pessoas deveriam
seguir as recomendações do Ministério da Saúde, mas ele não precisava, porque teria sintomas
parecidos aos de uma gripezinha ou resfriadinho. Nesse sentido, é possível que seus simpatizantes
tenham adotado medidas contrárias às recomendadas pelo órgão ministerial, porque o presidente,
em seus discursos, tem atitudes que menosprezam a doença.
Durante uma entrevista no dia 26 de março de 2020, ao ser perguntado se o Brasil corria
risco de sofrer um aumento do número de casos como nos Estados Unidos, o presidente
respondeu:
O brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Você vê o cara pulando
em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até
que muita gente já foi infectada no Brasil, há poucas semanas ou meses, e ele já
tem anticorpos que ajuda a não proliferar isso daí. (BOLSONARO, 26 de março
de 2020, citado por SILVA e PARTI, em 05 de maio de 2020, grifos nossos)

9

A facada ocorreu em 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora, quando o presidente realizava uma de suas caminhadas
em busca de eleitores para sua campanha.
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O texto acima demonstra uma fala irônica do presidente Bolsonaro sobre as condições
sanitárias precárias em que vive o povo brasileiro, ao mencionar a falta de rede de esgoto no país,
superestimando a sua resistência a doenças graves, com base tão somente no seu juízo pessoal, ele
ainda subestima a doença ao referir-se a ela com a lexia isso daí. É muito comum substituirmos uma
palavra por outra para que cause, mais ou menos, impacto no que se diz. Antunes (2012) afirma
que são muitos fatores que ocasionam a seleção das palavras a serem utilizadas nas atividades
discursivas. Para ela: “[t]alvez nem seja pertinente tentar perceber quais desses fatores são mais
importantes, uma vez que todos eles, na dependência do contexto em que atuamos, dos propósitos
comunicativos que nos animam, interferem em nossas ações de escolhas” (ANTUNES, 2012, p.
53).
Em outra entrevista, com a situação mais agravada por ocasião do número de infectados e
mortos pelo coronavírus no Brasil, o presidente disse: “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu
sou Messias, mas não faço milagre” (BOLSONARO, 20 de abril de 2020, citado por SILVA e
PARTI, em 05 de maio de 2020), fazendo referência ao fato de ter “Messias” em seu nome,
aludindo também aos milagres praticados por Jesus, o Messias, pelo viés do cristianismo. As
palavras do presidente Bolsonaro demonstravam um posicionamento contrário ao do discurso
anterior, em que afirmava que o brasileiro não “pegava” nada. Assim, o trocadilho usando o seu
próprio sobrenome veio como outra ironia e modo de diminuir a sua responsabilidade acerca do
número crescente de infectados pelo vírus no Brasil, como se medidas concretas não fossem
capazes de diminuir os efeitos nefastos da epidemia no país, o que só aconteceria por meio de um
milagre, ou seja, pela intervenção divina.
Em outra entrevista dada em frente ao Palácio da Alvorada, em 11 de março de 2020, o
presidente disse que ligaria para o ministro da saúde, o médico Luiz Henrique Mandetta, para saber
mais detalhes sobre o novo coronavírus e declarou: “[...] eu não sou médico. Eu não sou
infectologista. O que eu ouvi até o momento [é que] outras gripes mataram mais do que essa”
(BOLSONARO, 11 de março de 2020, citado por SILVA e PARTI, em 05 de maio de 2020, grifo
nosso). Talvez o presidente esteja se referindo à gripe H1N1, transmitida pelo vírus influenza A,
que ceifou 608 vidas e infectou 3.558 pessoas entre janeiro e junho de 2018 (G1 on-line, 2018), ou
seja, uma quantidade bem menor que a Covid-19 no mesmo espaço de tempo. É importante
observar ainda que, nesse discurso, o presidente utilizou gripe e não gripezinha para se referir a outros
surtos virais que, ocorridos anteriormente, também afetavam o sistema respiratório. Desse modo,
ele equipara, mais uma vez, o coronavírus a um tipo de gripe, menosprezando a sua gravidade para a
saúde pública dos brasileiros.
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Mesmo declarando não ser médico, ele insistiu em ir de encontro às recomendações do
ministro da saúde e de especialistas do mundo todo, mantendo-se contrário ao isolamento social.
Faz-se mister sublinhar que pelo fato de não haver concordância entre as ideias apresentadas pelo
presidente e pelo ministro da saúde, esse deixou o cargo no dia 16 de abril de 2020, pouco mais de
um mês após essa declaração.
Alguns governadores e prefeitos, ao perceberem que o presidente estava minimizando os
impactos do coronavírus, começaram a tomar medidas cabíveis mesmo sem apoio do chefe maior do
Estado, o que foi alvo de críticas por parte dele. Em entrevista à rádio Super Tupi, no dia 17 de
março, Bolsonaro declarou: “Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu
entender, eu posso até estar errado, mas estão tomando medidas que vão prejudicar em muito a
nossa economia” (BOLSONARO, 17 de março de 2020, citado por SILVA e PARTI, em 05 de
maio de 2020, grifos nossos), demonstrando não ter visto essas medidas com bons olhos.
Nessa declaração, o presidente entende que não há motivos para realizar o distanciamento
social, fechar comércios, trabalhar em home office, pois a economia seria a primeira a sentir os
impactos, em outras palavras, sua principal preocupação era não prejudicar a economia do país.
Um dia antes, o presidente, após comparecer presencialmente às manifestações de seus apoiadores,
em frente ao Palácio da Alvorada, alegou em entrevista à rádio Bandeirantes que
Existe o perigo, mas está havendo um superdimensionamento nesta questão. Nós não
podemos parar a economia. E eu tenho que dar o exemplo em todos os
momentos. E fui, realmente, apertei a mão de muita gente em frente ao Palácio,
aqui na Presidência da República, para demonstrar que estou com o povo
(BOLSONARO, 17 de março de 2020, citado por SILVA e PARTI, em 05 de
maio de 2020, grifos nossos).

Aqui, o presidente parece reconhecer o perigo da pandemia, todavia, declara considerar
exageradas as medidas tomadas pelos governadores e prefeitos para contê-la, justamente, porque a
economia seria afetada. No entanto, ele parece não considerar que o ambiente de trabalho é um
local altamente contagioso por Covid-19, porque as pessoas trabalham aglomeradas, sem
distanciamento, e que nele há pessoas idosas e que fazem parte do grupo de risco. Ademais, não
só apoiou as manifestações realizadas em sua defesa e as consequentes aglomerações, mas também
“apertou a mão” dos manifestantes, para demonstrar que estava “com o povo“ e, portanto,
defendendo seus interesses. Ao fazer isso, o presidente desconsiderou publicamente as
recomendações amplamente divulgadas pela OMS de evitar os cumprimentos pelo contato das
mãos, pela possibilidade de contágio que representam.
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Numa entrevista dada no dia 25 de março, no Palácio da Alvorada, o presidente defendeu
o isolamento vertical apenas para esses dois grupos, porque se a economia parasse, problemas
como saqueamento a pessoas e instituições públicas e privadas poderiam acontecer. Essa fala foi
repudiada pelo presidente do senado e pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Vale
mencionar que em 22 de julho de 2020, o deputado Celso Maldaner (MSDB/SC) criou o Projeto
de Lei 3907/20 que alterou as regras trabalhistas para esse período de pandemia. De modo geral,
as leis permitem aos empregadores usar medidas que busquem evitar a demissão de contratados,
tais como antecipar férias e feriados, beneficiar-se de férias coletivas, trabalhar em home office e
utilizar-se do banco de horas para estar afastado das atividades laborais (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2020).
Outra questão digna de menção é o fato de ele dizer que precisaria dar exemplos de como
superar a crise em todos os momentos e o modo como ele faz isso é indo a aglomerações sem
máscara e tendo contato direto com os manifestantes, por meio de aperto de mão e abraços para
demonstrar que os está apoiando. Desse modo, ele está infringindo todas as recomendações para
combater o coronavírus, aumentando sobejamente o risco de contágio e contribuindo para colocar o
país em segundo lugar no ranking com maior número de mortes (SAKAMOTO, 2020).
Em um evento realizado nos Estados Unidos da América, no dia 09 de março de 2020, o
presidente deu a seguinte declaração: "Tem a questão do coronavírus também que, no meu entender,
está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Então, talvez esteja sendo
potencializado, até por questões econômicas" (BOLSONARO, 09 de março de 2020, citado por
SILVA e PARTI, em 05 de maio de 2020, grifos nossos).
Em outros momentos, o presidente diz, à sua maneira, que o Brasil vive uma situação séria
de pandemia: "Muitos pegarão isso independente dos cuidados que tomem. Isso vai acontecer mais
cedo ou mais tarde. Devemos respeitar, tomar as medidas sanitárias cabíveis, mas não podemos
entrar numa neurose, como se fosse o fim do mundo"; "O vírus tá aí. Vamos ter que enfrentá-lo,
mas enfrentar como homem, não como um moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É
a vida. Todos nós iremos morrer um dia" (BOLSONARO, 15 e 29 de março de 2020, citado por
SILVA e PARTI, em 05 de maio de 2020, grifo nosso). Embora o presidente diga que o povo
brasileiro tenha que tomar as medidas sanitárias cabíveis, as demais falas não demonstram
sensibilidade no trato de um problema que, naquele momento, já registrava aproximadamente
6.000 mortes. A fala do presidente nos remete ao senso comum de que "ninguém morre antes da
hora", o que, de alguma maneira, pode justificar falta de cuidados consigo e com outros, na
disseminação invisível dessa doença.
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Nessa mesma perspectiva, o presidente desafiou o povo brasileiro, utilizando a palavra
medinho, com o propósito de rebaixar as pessoas, dizer que são fracas ou covardes, diferentemente
do sentido da palavra em outros contextos que pode ser apenas se referindo a alguém que tenha
pouco medo: "Tá com medinho de pegar vírus? Tá de brincadeira. O vírus é uma coisa que 60%
vai ter ou 70%. Não vai fugir disso" (BOLSONARO, 02 de abril de 2020, citado por SILVA e
PARTI, em 05 de maio de 2020).
Outro aspecto que chama atenção é a simplificação da pandemia, criticando a comoção
nacional, atribuindo exagero à imprensa, naturalizando as mortes de pessoas que, aparentemente,
não fazem muita diferença para o presidente: "Já tivemos problemas mais graves no passado e não
teve essa comoção nacional"; "Temos um vírus que está aí. Infelizmente tem morrido gente. Tem, né?
Ninguém falou que ia ser diferente. Mas o pavor foi demais". Ademais, nos permite pensar que as
pessoas não devem ouvir os alertas feitos exaustivamente e de forma tão necessária pela mídia:
"Não tem que se acovardar com esse vírus" (BOLSONARO, 18 de março, e 18 e 19 de abril de
2020, citado por SILVA e PARTI, em 05 de maio de 2020, grifos nossos).
Esse percurso termina com falas bastante representativas de quem não teve postura de se
solidarizar com o impactante número de mortes de pessoas de todas as idades e credos, das várias
partes do país, quando ainda no mês de abril trouxe à tona uma fala que ficará ainda por muito
tempo ecoando nos nossos ouvidos e provavelmente figurará nos livros de história, numa tentativa
de se eximir da responsabilidade que tem nos ombros como chefe do Estado brasileiro. Quando
perguntado sobre a quantidade de mortos em decorrência do novo coronavírus, em 20 de abril,
durante sua fala costumeira em frente ao Palácio do Planalto, disse "Oh cara, quem fala, eu não
sou coveiro, tá certo? Eu não sou coveiro" (BOLSONARO, 20 de abril de 2020, citado por SILVA
e PARTI, em 05 de maio de 2020).
Cabe salientar que os sentidos adquiridos pelas palavras que destacamos criam situações
bastante distintas para uma mesma realidade. Quantitativamente, a palavra vírus foi empregada 10
(dez) vezes, e coronavírus 2 (duas), permitindo constatar que não há referência direta à doença
provocada pelo vírus em nenhuma das falas, mas somente ao causador da doença. Entretanto, ao
utilizar somente essas expressões, também sem especificar o vírus, seu enunciador transmite uma
falsa segurança, pois estamos constantemente propensos a vírus de maneira geral, o que deixa
subentendido que há alarme desnecessário para toda a comoção vivenciada.
Nessa mesma linha de análise, quando se trata de fazer referência à doença, há a utilização
da palavra gripe e suas derivadas 4 (quatro) vezes. Percebe-se, ao propagar que estamos lidando com
uma gripe, uma tentativa de desconsiderar o problema real, haja vista que gripe é algo que já
convivemos, não tendo necessidade de mudança de hábito para lidar com ela. Tratando de gripezinha
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e resfriadinho, torna a situação bem mais confortável, como deixa depreender. Mas se for encarada
como uma doença totalmente diferente de gripe, será necessário assumir e adotar as medidas
recomendadas, o que contraria seus propósitos.
Tal compreensão retoma Bloomfield (1933) ao reconhecer que a palavra, por seu papel
desempenhado na estrutura do enunciado, apresenta uma postura consciente do seu emprego,
sendo preponderante para a visão de mundo que se quer transmitir. Essa relatividade quanto à
escolha de uma palavra também tem respaldo nos estudos de Biderman (2001), que reconhece que
todo falante tem consciência intuitiva, sendo motivada cada utilização pelo contexto, cujo
vocabulário traduz uma situação peculiar.

Considerações finais
Constatamos que não podemos falar em conceito de palavra no singular, precisamos
sempre pensá-lo no plural, em conceitos de palavra, pois há vários conceitos para palavra, a
depender do que se pretende estudar na língua, seja no âmbito da forma, da estrutura, da função
ou do som. Por isso, fala-se na relatividade do conceito de palavra (BIDERMAN, 2001), numa
perspectiva plural, como apresentado na primeira sessão deste estudo.
Embora tenhamos discorrido sobre alguns conceitos de palavras, priorizamos a análise de
algumas delas, pronunciadas nos discursos do presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro,
observando os seus sentidos dentro do contexto de uso. Assim, entendemos que as palavras em
questão podem designar diferentes perspectivas acerca da pandemia enfrentada em nosso país, o
que nos permite dizer que o termo palavra é perpassado por conceitos que se relativizam a partir
do ponto de vista teórico em que está inserido o estudioso, bem como há uma relatividade de
sentido ou significado da palavra quando aplicada em determinados momentos. A relatividade
conceitual do termo palavra ou do próprio sentido do que se pretende estudar está condicionado
a fatores externos.
Partindo disso, percebe-se que o uso das palavras é carregado de intenções que representam
de maneira positiva ou negativa os propósitos discursivos e ideológicos dos falantes em
diversificados contextos. No caso deste estudo, as palavras destacadas nas entrevistas do presidente
Bolsonaro ganham entonações específicas, diferentemente do sentido comum que se têm em
outras situações, tornando-se produtoras de sentidos que vão de encontro ao que se espera de um
chefe de Estado, que outrora deveria proferir discursos que disseminem esperança, respeito,
grandeza e compaixão.
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THE AXIS LINGUISTIC/SEMIOTIC ANALYSIS IN BNCC: THE NATURE OF THE
KNOWLEDGE OBJECTS TRANSVERSAL TO ALL FIELDS OF ACTION

Denise Lino de Araújo1
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Resumo: O presente artigo é um recorte de uma pesquisa de mestrado na qual abordamos o eixo Análise
linguística/Semiótica (AL/S) na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O objetivo de tal pesquisa foi
investigar a natureza dos objetos de conhecimento do eixo AL/S apresentados na BNCC para os anos
finais do Ensino Fundamental (AF-EF). Para realizar a análise, apoiamo-nos nos estudos sobre análise
linguística (GERALDI, 1984; MENDONÇA, 2006; BEZERRA e REINALDO, 2013) e semiótica, no
viés social e multimodal (HODGE e KRESS, 1988; KRESS e LEEUWEN, 2001; DIONÍSIO, 2014) com
vistas ao alcance dos objetivos delimitados. Neste recorte, apresentaremos a análise dos objetos de
conhecimentos transversais a todos os campos de atuação (dos blocos 6º ao 9º/6º e 7º/8º e 9º anos) do
eixo em questão, considerando as dimensões discursiva, textual, gramatical e multimodal para a apreciação
dos dados. Os resultados revelam que a BNCC direciona os conteúdos do eixo AL/S em três grupos de
conhecimentos linguísticos, a saber: organização da escrita, estrutura da língua e sequências textuais e
discursivas. Ou seja, no tocante à transversalidade dos objetos de conhecimento desse eixo, a BNCC
preocupa-se com o conhecimento descritivo e estrutural da língua.
Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular. Ensino Fundamental. Análise linguística. Semiótica.
Objetos de conhecimento.
Abstract: This paper refers to a part of a master's research in which it is approached the axis
Linguistic/Semiotic Analysis (L/S A) in the National Common Curriculum Base (BNCC). For it, it is
aimed to investigate the nature of the knowledge objects of the axis (L/S A) which is presented by BNCC
to the Middle School. In order to perform the analysis, the research is based on the studies of linguistic
analysis (GERALDI, 1984; MENDONÇA, 2006; BEZERRA e REINALDO, 2013) and semiotics related
to the social and multimodal aspects (HODGE e KRESS, 1988; KRESS e LEEUWEN, 2001;
DIONÍSIO, 2014) in order to reach the aims previously suggested. In this excerpt, it is portrayed the
analysis of the knowledge objects transversal to all fields of action (from 6th to 9th/6th and 7th/8th and 9th
years of Middle School), considering the discourse, textual, grammatical, and multimodal dimensions of
the data evaluation. The results reveal the BNCC directs the contents of the L/SA axis into three groups
of linguistic knowledge, namely: organization of writing, language structure, and textual and discourse
sequences. In other words, in relation to the transversality of the knowledge objects of this axis BNCC
carries about the descriptive and structural knowledge of the language.
Keywords: National Common Curriculum Base in Brazil. Middle School. Linguistic analysis. Semiotic.
The knowledge objects.
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Introdução
No Brasil, os documentos parametrizadores e normativos de educação (LDB, PCN,
1998/1999/2000; DCN, 2001; OCEM, 2006) orientam para um currículo, em relação ao ensino
de Língua Portuguesa (LP), que deve abarcar fatores enunciativos e discursivos relacionados às
práticas da linguagem, de uso e reflexão, e não mais voltado apenas para o domínio gramatical.
Com base nesses pressupostos, o ensino de língua materna, como um todo, passou por
um redimensionamento no sentido de que as práticas de língua(gem) devem ocorrer, de forma
articulada, por meio da leitura, da escrita, da oralidade e da análise linguística. Essa última, em
particular, descrita inicialmente por Geraldi (1984) e Franchi (1987), trouxe uma mudança
significativa,

pois

tirou

o

foco

do

ensino

de

gramática

tradicional

(normativa/prescritiva/conceitual), ao propor o trabalho com o texto em diversos níveis –
textual, discursivo, estilístico, metalinguístico – (GERALDI, 2001[1984]). Assim, motivou a
reflexão sobre o uso da linguagem em seus variados níveis e em diferentes situações,
extrapolando o nível da palavra e da frase, principais unidades de análise no estudo gramatical.
Considerando a prática de análise linguística (AL) como eixo articulador dos demais eixos
de ensino (leitura, escrita e oralidade), esse componente está presente na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), documento curricular (MACEDO, 2018) homologado, em sua totalidade, em
dezembro de 2018, de caráter normativo e que define as aprendizagens para os alunos da
educação básica. Esse documento apresenta a análise linguística como um eixo de aprendizagem
acrescida à semiótica (uma novidade na BNCC) que, assim como a AL, concebe o texto em suas
diversas manifestações.
De acordo com a BNCC, cabe ao componente Língua Portuguesa “proporcionar aos
estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar
a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais permeadas/constituídas pela
oralidade, pela escrita e por outras linguagens” (BRASIL, 2017, p. 65-66). Para isso, a BNCC vai
ao encontro dos documentos e orientações curriculares produzidos nas últimas décadas,
assumindo o texto como unidade de trabalho numa abordagem enunciativa-discursiva (BRASIL,
2017, p. 67). Com isso, considera a integração dos eixos correspondente às práticas de linguagem:
oralidade, leitura/escuta, produção (escrita e multissemiótica) e análise
linguística/semiótica (que envolve conhecimentos linguísticos – sobre o sistema de
escrita, o sistema da língua e a norma-padrão –, textuais, discursivos e sobre os
modos de organização e os elementos de outras semioses)(BRASIL, 2017, p. 69).
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A investigação acerca do tratamento dado ao eixo Análise linguística/Semiótica (AL/S)
na BNCC foi abordada em nível de mestrado, no Programa de Pós-Graduação em Linguagem e
Ensino da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Nesse trabalho, tivemos como
intuito investigar a natureza/dimensão dos objetos de conhecimento do eixo AL/S apresentados
na BNCC para os anos finais do Ensino Fundamental.
Com isso, o presente artigo traz um recorte do resultado da pesquisa e tem como objetivo
identificar a natureza dos objetos de conhecimento transversais a todos os campos de atuação do
eixo Análise linguística/Semiótica na BNCC nos anos finais do ensino fundamental.
Além desta introdução, este artigo está dividido em quatro seções, a saber:
fundamentação teórica, metodologia, análise de dados e considerações finais.
Conceitos fundamentais da BNCC: objetos de conhecimento, competências e
habilidades
Considerando que as propostas curriculares são currículos, a BNCC (BRASIL, 2017) foi
elaborada com o objetivo de garantir os conteúdos disciplinares comuns a serem abordados em
todas as escolas brasileiras de educação infantil e ensino fundamental, e esse documento prevê
que os alunos matriculados em todas as escolas de ensino básico brasileiro tenham acesso aos
mesmos componentes curriculares (disciplinas escolares), a partir da indicação de objetos de
conhecimento (conteúdos disciplinares), de competências e de habilidades a serem aprendidos ao longo
da escolaridade.
É relevante dizer que esses três termos destacados surgem na BNCC sem uma
conceituação detalhada, como se esses já fossem de conhecimento dos leitores-alvo do
documento. Na busca de referências que abordem esses termos, identificamos conceitos esparsos
que os relacionam a outros termos. No tocante aos objetos de conhecimento, por exemplo,
encontramos conteúdos de ensino (SACRISTÁN, 1998) e conhecimento (APPLE, 2008) e objetos de ensino
(RAFAEL, 2007; LINO DE ARAÚJO, 2014) como expressões equivalentes.
Para Sacristán (1998), definir o conteúdo de ensino é um dos pontos decisivos do
pensamento educativo e da prática de ensino, pois requer saber que função se pretende que esse
conteúdo cumpra em relação às pessoas, à cultura, à sociedade atual e futura. Para o autor:
Os conteúdos compreendem todas as aprendizagens que os alunos/as devem
alcançar para progredir nas direções que marcam os fins da educação numa etapa
de escolarização, em qualquer área ou fora delas, e para tal é necessário estimular
comportamentos, adquirir valores, atitudes e habilidades de pensamento, além de
conhecimentos (SACRISTAN, 1998, p. 150).
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Nesse viés, os conteúdos são temas para concretizar a aprendizagem e envolvem
desenvolvimento de processos mentais e a expressão de valores e funções que a escola promove
num contexto sócio-histórico concreto.
De acordo com Apple (2008), o conhecimento surge cercado de relações de poder que
envolvem “a definição de quem tem o direito de nomear o mundo” (p. 72).
Assim, os conteúdos e conhecimentos passam a gozar do aval dos que têm poder para
determinar sua validade; por isso, “a fonte do currículo é a cultura que emana de uma sociedade”
(SACRISTÁN, 1998, p. 155).
Em relação aos objetos de ensino, Rafael (2007, p. 199) explica que esse conceito emerge
da relação entre dois campos de estudos: a Didática e a Linguística Aplicada. Para a primeira, a
prática de ensino está informada teoricamente; para a segunda, está em jogo a interação
construída entre professores e alunos em função do objeto de referência a ser
ensinado/aprendido.
Conforme Lino de Araújo (2014), um objeto de ensino é objeto complexo, que só pode
ser reconhecido na esfera de uma cadeia discursiva (um currículo) que relaciona saberes e
práticas. Assim, definir objetos a serem ensinados é uma tarefa de construção de um currículo
como um artefato de práticas sociais de apresentação de saberes de referência.
No tocante à organização da BNCC, o documento está estruturado “de modo a explicitar
as competências que os alunos devem desenvolver ao longo de toda a Educação Básica e em cada
etapa da escolaridade, como expressão dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos
os estudantes” (BRASIL, 2017, p. 23).
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente
curricular apresenta um conjunto de habilidades. Na BNCC, a competência é definida como “a
mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do
pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017, p. 08).
Essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento – aqui
entendidos como conteúdos, conceitos e processos –, que, por sua vez, são organizados em
práticas de linguagem, nesse componente Língua Portuguesa.
Um currículo que promove competências e habilidades tem o compromisso de articular
os componentes curriculares, os conteúdos de ensino com aquilo que se espera que os alunos
aprendam ao longo dos anos, uma vez que o conteúdo está no cerne da discussão de um
currículo.
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Em função dessa organização curricular não-disciplinar, o currículo por competências
pode ser considerado como um currículo integrado, pois as competências por si expressam uma
integração de conteúdos, conceitos e processos metodológicos. Em se tratando de uma
organização curricular, como a BNCC, as competências podem ser organizadas por blocos, que
tenham justificado seu agrupamento pela formação proposta pela escola. Essa organização
curricular poderá ser composta por competências gerais e específicas, pois, segundo Perrenoud
(1999), uma competência pode mobilizar várias outras.
Tendo em vista esse horizonte conceitual – objetos de conhecimento, competências e
habilidades – passamos a descrever a concepção de análise linguística e semiótica que apoia a
BNCC.
Tradição e inovação: da gramática à prática de análise linguística
Para compreender a primazia do ensino de gramática no Brasil faz-se necessário
delinearmos o percurso do ensino de língua portuguesa (LP) nas escolas. Conforme Bezerra e
Reinaldo (no prelo), até os anos de 1960, o ensino de LP priorizava a exploração da gramática
tradicional (GT), como forma de dominar a metalinguagem. Na década de 1970, as autoras
afirmam que o ensino da GT continuava em evidência, uma vez que permanecia a crença de que
o aprendizado dessa gramática era condição necessária para o domínio da leitura e da escrita.
A partir dos anos de 1980, houve uma necessidade de renovar o ensino de LP no ensino
fundamental a partir de vários questionamentos, desde a validação do ensino tradicional
gramatical até quai(s) as concepção(ões) de gramática ensinar na escola (FRANCHI, 1987;
GERALDI, 1984; POSSENTI, 1996; ANTUNES, 2003). O debate teórico sobre o ensino de
língua materna em uma perspectiva interacionista possibilitou a defesa do texto como elemento
central das aulas de língua portuguesa (SANTOS, 2007), de tal forma que as atividades sobre os
conhecimentos linguísticos, antes pautados na análise da palavra e da frase, começavam a
direcionar-se ao texto, na perspectiva de reflexão sobre as formas reais de uso da língua.
Essa concepção de linguagem como interação ganhou força no contexto históricoepistemológico que se convencionou chamar de “virada linguística” (transição entre as décadas
de 1970 e 1980), cuja principal marca seria uma visão ampliada da linguagem, a partir das teorias
da enunciação.
A partir das décadas de 1980 e 1990 vivemos uma redefinição dos objetivos do ensino de
língua portuguesa que refletem no tratamento dado aos eixos de ensino (leitura, oralidade, escrita
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e análise linguística), configurando-se em novas propostas curriculares (PCN, 1998) e
influenciando novas práticas pedagógicas.
Após vários debates acerca do ensino de gramática motivados por Franchi (1987), à
gramatica descontextualizada, à univocidade da linguagem, da ausência de um melhor
entendimento entre os processos de produção e compreensão de textos, entre outros, conclui-se
que a discussão não deveria pautar-se em “se ela deve ou não ser ensinada”, mas “para quê e
como ensiná-la”.
Para o autor, a linguagem é constitutiva e situada, na qual o homem organiza e dá forma a
suas experiências: “nela se reproduz, do modo mais admirável, o processo dialético entre o que
resulta da interação e o que resulta da atividade do sujeito na constituição dos sistemas
linguísticos, as línguas naturais de que nos servimos” (FRANCHI, 1987, p. 12). Nesse artigo, o
autor demonstra a necessidade de uma concepção de gramática reflexiva (o que seria mais tarde
conhecida como análise linguística) na qual abarcaria duas práticas de estudos linguísticos. A
primeira voltada para a descrição linguística e a outra direcionada para o estabelecimento de usos
da linguagem. Além disso, Franchi salienta que as atividades sobre a língua são de três naturezas:
atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas, sendo mais tarde retomadas por Geraldi
([1984], 2001).
A atividade linguística, segundo Franchi (1987, p. 35), “é nada mais que o exercício pleno,
circunstanciado, intencionado e com intenções significativas da própria linguagem”. A atividade
epilinguística como “prática que opera sobre a própria linguagem (...) brinca com a linguagem,
investe as formas linguísticas de novas significações” (FRANCHI, 1987, p. 36) e a atividade
metalinguística toma a linguagem como objeto para conceptualização e categorização.
Nesse contexto teórico, o texto como unidade de ensino, com isso passou a compreender
os conhecimentos referentes à gramática normativa (pontuação, concordância, regência,
ortografia), mas também relacionados à textualidade (coesão, coerência). Assim, ampliou-se uma
nova perspectiva de trabalho, avançando para reflexões acercas dos diferentes usos da língua.
Surge, então, a prática de análise linguística (AL) como eixo de ensino que trata da análise e reflexão
sobre a língua, ao lado da leitura e da produção de textos.
Conforme Bezerra e Reinaldo (2013), as décadas de 1970 e 1980 registra-se uma
tendência a análises menores da língua e entre as décadas de 1980 e 1990, surge uma tendência ao
estudo do componente linguístico do texto (com ênfase em coesão e coerência) e, a partir dos
anos 90 à atualidade, quando há interesse pelo componente linguístico do texto, ele associa-se ao
gênero e sua materialização. Na década de 2000, com influência das teorias enunciativas o ensino
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da leitura e da escrita teve como foco os gêneros textuais e na década atual (2010), surgiu outro
foco de atuação: as tecnologias de informação que passaram a serem instrumentos integrantes da
metodologia do professor de português (BEZERRA e REINALDO, no prelo).
Com isso, as discussões voltam-se para as alternativas oferecidas pela Linguística para a
renovação do ensino de gramática na escola.
Ao descrevermos o percurso do ensino de LP no Brasil, percebemos que muitas dessas
alternativas foram incorporadas pelos documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), as Orientações Curriculares do Ensino Médio (OCEM) e a BNCC, compondo
um eixo do ensino da língua, que inclui aspectos relacionados ao ensino de gramática,
comumente chamado de eixo da reflexão sobre a linguagem ou da prática de análise linguística,
expressão utilizada por Geraldi (1984) e, posteriormente, por propostas curriculares. Esse
documento afirma que “a prática análise linguística não é uma nova denominação para o ensino
de gramática” (BRASIL, 1998, p.78), pois, nessa prática, as dimensões pragmáticas e semânticas
da linguagem precisam ser tratadas de forma articulada à dimensão gramatical. Com isso, a
proposta dos PCNs é explicitada como uma resposta às críticas que foram feitas ao ensino
tradicional de gramática nas décadas de 1980 e 1990, dentre elas a prática do uso do texto como
pretexto para o tratamento de aspectos gramaticais.
Mas, na realidade, conforme Bezerra e Reinaldo (2013), o ensino da língua se faz de
forma sincrética: ora fundamentado no paradigma da tradição gramatical (uniformidade
linguística), ora no paradigma linguístico (quando consideram a interligação dos eixos de ensino).
Com isso, compreendemos a prática da AL como uma proposta que inova o ensino da
língua portuguesa não pela renúncia dos componentes tradicionais da gramática, mas pela
ampliação equilibradora do objeto de ensino, que passa a incluir elementos textuais e discursivos
emergentes das produções linguísticas de autores de um modo geral, buscando refletir sobre os
fenômenos da língua em uma perspectiva de uso.
A multimodalidade no contexto da Semiótica Social
A origem da semiótica remonta à Grécia Antiga, assim sendo ela é contemporânea do
nascimento da filosofia. Porém, mais recentemente é que se expressaram os mestres conhecidos
como pais desta disciplina. Em princípios do século XX, vieram à luz as pesquisas de Saussure e
Peirce. Foi, então, que esse campo ganhou independência e se tornou uma ciência.
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Para Saussure, “a Semiologia teria por objeto o estudo de todos os sistemas de signos na
vida social. Nessa medida, a Linguística [...] seria uma parte da Semiologia que, por sua vez, seria
uma parte da Psicologia Social.” (SANTAELLA, 1986, p. 79).
Já Peirce, como filósofo que era, segundo Santaella (1983), usou uma concepção baseada
no estudo dos fenômenos, segundo a qual o homem interage com os signos. Segundo Peirce,
“para determinar o que uma coisa significa é necessário examinar suas possíveis consequências
futuras, como ela funciona, o que pode realizar”. (PEIRCE apud BROSSO & VALENTE, 1999,
p.39).
Na contemporaneidade, houve um crescente interesse pela análise de diferentes gêneros
discursivos e a multiplicidade de linguagem que utilizam. Isso se deve ao fato de que a
comunicação é formada por uma diversidade de representação de recursos semióticos (sons,
linguagem, imagens, gestos, etc.). Devido a essa multiplicidade, é impossível interpretar textos
focalizando exclusivamente a linguagem escrita, visto que esta consiste em apenas um dos modos
dos elementos representativos de um texto, que, por sua vez, é sempre multimodal (DIONÍSIO,
2011, 2014; KRESS; VAN LEEUWEN 1996, 2001; SANTOS e PIMENTA, 2014) e, por isso,
deve ser lido a partir da conjunção de todos os modos semióticos nele configurados. Como toda
imagem possui um significado, já não basta apenas identificá-la, mas ler e interpretá-la para
compreender as implicações discursivas.
É válido destacar a Semiótica social, visto que, seguindo influências pós-estruturalistas,
esse campo de estudos concebe o significado como processo e construção social. Ela abarca “os
significados socialmente construídos através de formas semióticas, textos semióticos e práticas
semióticas de todos os tipos da sociedade humana em todos os períodos da história humana”
(HODGE; KRESS, 1988, p. 261).
Dentro do contexto da semiótica social, evidenciamos a teoria da multimodalidade de
Kress e van Leeuwen (2006), cujos princípios enfatizam
que os textos são constituídos por um conjunto de vários modos e recursos
semióticos, como o verbal, visual, sonoro, gestual, movimento, tipografia, cores e
layout para mostrar que a significação nos textos é representada por diferentes
formas. Na construção de sentidos, os modos semióticos se integram,
possibilitando-nos afirmar que todo texto é multimodal (ARRUDA, ARRUDA,
ARAÚJO, 2017).

Dentro dessa perspectiva para Kress (2001), vários Modos Semióticos (linguagem,
imagem, música, gestos, arquitetura, dentre outros) que são realizados a partir de várias
modalidades sensoriais (visual, auditiva, tátil, olfativa, gustativa e cinética) passam a ser
considerados como participantes do denominado fenômeno multimodal.
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Santos e Pimenta (2014) expõem as ideias de Kress e Van Leeuwen (2001) no que se
refere à multimodalidade. Para os autores, a multimodalidade é um campo de estudos interessado
em explorar as formas de significação modernas, incluindo todos os modos semióticos
envolvidos no processo de representação e comunicação. De acordo com Kress e Van Leeuwen
(2001, p. 04), os textos multimodais são vistos como produção de significado em múltiplas
articulações.
Dionísio (2007, p. 178) a define como “um traço constitutivo a todos os gêneros textuais
escritos e orais”, o que implica que “recursos visuais e verbais precisam ser vistos como um todo,
no processamento dos gêneros textuais”. A autora continua explicitando o seguinte:
Ao participarmos de uma interação oral, na sua mais primitiva forma (uma
conversa espontânea) ou em uma forma mais sofisticada mediada por recursos da
tecnologia (bate-papo virtual), estamos envolvidos numa comunicação
multimodal. Ao lermos um texto manuscrito, um texto impresso numa página de
revista, ou na tela de um computador, estamos envolvidos numa comunicação
multimodal. Consequentemente, os gêneros textuais falados e escritos são
também multimodais porque, quando falamos ou escrevemos um texto, usamos,
no mínimo, dois modos de representação: palavras e gestos, palavras e
entonações, palavras e imagens, palavras e tipografia, palavras e sorrisos, palavras
e animações, etc. (DIONÍSIO, 2007, p. 177-178)

Nesse sentido, como afirma Rojo (2009), a multimodalidade não é apenas a soma de
linguagens, mas a interação entre linguagens diferentes em um mesmo texto, de modo que a
leitura e análise linguística na sala de aula servem para tornar essa relação inteligível, visto que
possibilitam ao aluno a reflexão sobre a linguagem e o mundo.
Portanto, sob um viés multimodal, as imagens e outros signos, longe de atuarem nos
textos como meras ilustrações, são elementos constitutivos fundamentais para sua significação.
Assim, para se compreender os sentidos do texto ou os efeitos de sentido do discurso por
ele veiculado é necessário ultrapassar a sua dimensão linguística. O texto é, portanto, o modo
pelo qual um discurso se realiza, produzindo efeitos de sentido ou delimitando um
posicionamento, uma ideologia, "que se materializa na língua", como diz Possenti (2002 p. 18). É
pela "exploração" de certas características da língua que a discursividade se materializa e emerge
no e através do texto. Ou seja, o discurso se constitui pelo trabalho com e sobre os recursos de
expressão, que produzem determinados efeitos de sentido em correlação com posições e
condições de produção específicas.
Diferentemente da análise linguística que tem um percurso histórico no ensino de língua
portuguesa, a semiótica é uma área de estudos relativamente pouco abordada nos cursos de
formação docente. A inserção da semiótica, no viés social, todavia, não é de todo estranha se
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observarmos que as OCEM (BRASIL, 2006) já destacam a importância da leitura multimodal e
dos multiletramentos (cf. NASCIMENTO e LINO DE ARAUJO, 2018). Segundo esses autores,
as OCEM “dão igual importância à produção oral, escrita, verbal e multissemiótica, levando em
consideração os diferentes sistemas semióticos” (NASCIMENTO e LINO DE ARAÚJO, 2018,
p. 15).
Considerando que a AL é proposta como perspectiva para o ensino de LP de forma que
as práticas de linguagem por meio do texto sejam o próprio objeto de estudo, ampliar a
nomenclatura de forma alguma traz prejuízo; ao contrário, elucida aquilo que o interior da
abordagem já propõe. Sabe-se que o “linguístico” pretende também fazer referência ao não
verbal do texto.
Fundamentos metodológicos para a leitura dos dados
Este artigo se propõe a apresentar uma pesquisa que foi desenvolvida na área da
Linguística Aplicada (LA), mais especificamente, em sua vertente relacionada ao ensinoaprendizagem de língua materna.
A LA é a ciência de natureza social que focaliza problemas de uso da linguagem
enfrentados pelos participantes do discurso no contexto social, usuários da linguagem, seja dentro
do processo de ensino e aprendizado ou fora dele (MOITA LOPES, 2001). Em se tratando do
ensino-aprendizagem de língua materna, esses problemas têm implicações na formação de
usuários da língua, inseridos num ambiente histórico e socialmente constituídos. Dado que a
Linguística Aplicada procura construir objetos de pesquisa cuja natureza é multifacetada e
complexa, não é seguido um percurso de investigação que obedeça a um “programa fixo prémontado”, mas sim um “plano” sempre orientado para as “regularidades locais” e para as
“relações moventes” (SIGNORINI, 1998, p. 102-103). O objetivo é manter a “especificidade”, o
“novo” e o “complexo” como elementos constituintes do objeto selecionado.
A presente pesquisa é de natureza descritiva e documental (MOREIRA; CALEFFE,
2008). A primeira baseia-se “na premissa de que os problemas podem ser resolvidos e as práticas
melhoradas por meio da observação objetiva e minuciosa, da análise e da descrição” (p. 70); e
documental por constituir-se um exame de materiais de natureza diversa, que ainda não
receberam um tratamento analítico ou que podem ser reexaminados, buscando-se novas formas
e/ou interpretações complementares (GIL, 2008). No nosso caso, tomamos como objeto de
análise a BNCC, a qual pode ser tomada como um documento /monumento, conforme Le Goff,
(1997), para quem o
CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.17, p. 240-260, jan./jun, 2022. ISSN: 2357-9234.

250

“documento é antes de mais o resultado de uma montagem, consciente ou
inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram, mas também
das sucessivas épocas durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante
as quais continuou ser manipulado, ainda que pelo silêncio.” (p. 103)

Consideramos a perspectiva de Le Goff (1997), a qual trata o documento como fonte
histórica, sendo que não de maneira estanque, como se o documento fosse uma fonte esgotada
em si mesma, mas percebendo seu aspecto dialógico, pensando-se nas condições de produção
histórica e nos documentos que os precedem e os seguem.
Para este autor, ao se estudar um objeto, toda estrutura que o reveste precisa ser
desmontada, “porque é em primeiro lugar uma roupagem, uma aparência enganadora, uma
montagem. É preciso começar por desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta
condição e analisar essas condições de produção de documentos-monumentos” (Le Goff, p. 104,
1997).
Assim, considerando que a BNCC é um documento de caráter normativo que visa
orientar os currículos escolares de todo o país e, dessa forma, tem grande importância na
qualidade do ensino ofertado aos alunos e, consequentemente, na aprendizagem destes, torna-se
relevante analisá-la; e, no nosso caso, com a atenção direcionada a como os objetos de
conhecimento do eixo Análise linguística/Semiótica, transversais a todos os campos de atuação,
são apresentados e tratados pelo documento nos anos finais do Ensino Fundamental.
Análise dos dados: os objetos de conhecimentos transversais a todos os campos de
atuação
Partindo do pressuposto de que a análise linguística/Semiótica é um eixo transversal aos
demais eixos, analisamos os objetos de conhecimento que transpassam todos os campos de
atuação, considerando as dimensões discursiva, textual, gramatical, no tocante à Análise linguística e
multimodal referente à Semiótica. É importante frisarmos que a seleção dessas dimensões surgiu a
partir da leitura sistemática dos objetos de conhecimentos e das habilidades pertencentes aos
eixos AL/S, como também essas dimensões encontram respaldo na literatura, de acordo com
Mendonça (2006), Reinaldo (2012), Dionísio (2006), Rojo (2009).
Para identificar as dimensões, focalizamos as habilidades de cada objeto de conhecimento,
visto que essas apresentam descrições, procedimentos que nos dão uma visão mais clara das
dimensões apresentadas.
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É importante salientar que essas dimensões estão categorizadas, de forma didática, para
que possamos identificar a sua prevalência (ou não) nos objetos de conhecimento, entretanto,
compreendemos que essas são indissociáveis para a prática de AL/S.
Considerando este critério de transversalidade, há conteúdos referentes a todos os
campos nos blocos geral (6º a 9º anos) e específicos (6º e 7º/8º e 9º).
Eixo Análise linguística/Semiótica – Todos os campos de atuação
Abaixo veremos o único objeto de conhecimento comum a todos os campos de atuação
do 6º ao 9º anos.
Excerto 013: Objeto de conhecimento referente a todos os campos de atuação – Eixo AL/Semiótica – 6º ao 9º
ano

Fonte: BRASIL, 2017, p. 158

Por ser um fenômeno natural característico do aspecto dinâmico das línguas, a variação
linguística pode apresentar todas as dimensões que envolvem a análise linguística e a semiótica.
Contudo, só poderemos compreender o encaminhamento que foi dado a partir das habilidades
correspondentes:
Excerto 02: Habilidade do objeto Variação linguística

Fonte: BRASIL, 2017, p. 159 (grifos nossos)

A habilidade EF69LP55 propõe a aprendizagem da variação linguística a partir do
reconhecimento das “variedades língua falada, do conceito de norma-padrão e o de preconceito
linguístico”. As dimensões requeridas nessa habilidade pautam-se na discursividade, no tocante
ao reconhecimento do conceito de preconceito linguístico; e na gramaticalidade pelo
reconhecimento do conceito de norma-padrão.
A habilidade EF69LP56 também está voltada tanto para a dimensão gramatical quanto
para a discursiva, visto que propõe ao aluno o uso consciente e reflexivo de regras e normas
padrão, ou seja, essa habilidade vai além do estudante ter conhecimento do conceito, demanda
3

Recorte do corpus.
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uma abordagem epilínguística (FRANCHI, 1987). Além disso, podemos também observar o
indício da categoria textualidade ao indicar o uso consciente e reflexivo em situações de fala e
escrita nas quais ela dever ser usada, isto é, a variação linguística deverá ser estudada a partir de
situações reais de uso da língua (oral e escrita), provavelmente no trabalho com os gêneros
textuais.
Vejamos a relação desse objeto com as dimensões do eixo AL/S no quadro a seguir:
Quadro 01: Todos os campos de atuação – Natureza do objeto de conhecimento e das
habilidades – 6º ao 9º ano
TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Natureza dos objetos de conhecimento
Objetos
de Discursividade Textualidade
conhecimento
Variação
X
X
linguística

Gramaticalidade Multimodalidade Habilidades
X

EF69LP55
EF69LP56
Fonte: A autora (2018)

Conforme o quadro acima, o documento apresenta apenas um único objeto de
conhecimento transversal para todos os campos de atuação do 6º ao 9º ano. Esse objeto variação
linguística e suas respectivas habilidades apresenta todas as dimensões relacionadas à análise
linguística, exceto a natureza multimodal. Essa ocorrência reforça os indícios já sinalizados
anteriormente de que a semiótica não tem no eixo o mesmo “espaço” que a AL, visto que poucos
objetos a denotam.
O próximo recorte diz respeito aos objetos de conhecimento transversais a todos os
campos de atuação do bloco 6º e 7º anos:
Excerto 03: Objetos de conhecimento transversais a todos os campos de atuação – Eixo AL/S – 6º e 7º ano
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Fonte: BRASIL (2017, p. 168, 170, 172)

Os objetos listados acima compreendem os conhecimentos relativos à estrutura da língua
que devem ser aprendidos ao longo do 6º e 7º anos e que podem ser abordados em todos os
campos de atuação. Esses conteúdos estão vinculados a três grupos de conhecimentos
linguísticos, a saber: organização da escrita (fono-ortografia, elementos notacionais da escrita),
estrutura da língua (léxico-morfologia, morfossintaxe, sintaxe), e sequências textuais e discursivas
(coesão, semântica, sequências textuais, modalização e figuras de linguagem).
Para compreender melhor a natureza desses objetos, podemos considerar didaticamente a
separação dos conteúdos a partir de grupos. Assim, os objetos relacionados à organização da escrita
têm como exemplificação as habilidades EF67LP32 e EF67LP33:
Excerto 04: Habilidades dos objetos relacionados à organização da escrita

Fonte: BRASIL, 2017, p. 169 (grifos nossos)

Com base nas habilidades acima, compreendemos que a primeira habilidade diz respeito
ao objeto fono-ortografia, visto que propõe ao aluno escrever e observar a escrita de acordo com a
correção ortográfica e as convenções da língua. A segunda habilidade compreende o objeto
Elementos notacionais da escrita, ao indicar que o discente pontue o texto adequadamente. Logo,
identificamos nessas habilidades a natureza gramatical.
O segundo grupo que indicamos foi o dos objetos vinculados à estrutura da língua.
Selecionamos as seguintes habilidades como exemplo:
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Excerto 05: Habilidades dos objetos relacionados à estrutura da língua

Fonte: BRASIL, 2017, p. 169 (grifos nossos)

As habilidades EF67LP34 e EF6735 correspondem ao 6º e 7º anos e apontam o trabalho
com os aspectos léxico-morfológicos, ao propor a habilidade de formação de antônimos com acréscimo
de prefixos, e a de distinção de palavras derivadas. Com isso, percebemos a natureza gramatical
associada à definição e à classificação dos fenômenos linguísticos.
As habilidades EF06LP04 (referente ao 6º ano) e EF07LP04 (relacionada ao 7º ano)
dizem respeito aos conteúdos morfossintáticos ao indicar a análise da função e a flexão dos
substantivos, adjetivos e dos verbos, além do reconhecimento do verbo como núcleo das
orações. Assim, temos mais um indício da gramaticalidade dos objetos citados.
Com relação à habilidade EF06LP05 (referente ao 6º ano), podemos perceber o aspecto
sintático, ao propor a aprendizagem de “identificar os efeitos de sentido dos modos verbais,
considerando o gênero textual e a intenção comunicativa”. Quanto à natureza desse objeto
(sintaxe), observamos que, além da gramatical (o discente deve ter conhecimento sobre os modos
verbais), a habilidade também manifesta a natureza textual (o aluno deve considerar o gênero
textual) e da natureza discursiva (relacionada à intenção comunicativa). Essa forma de abordar os
fenômenos linguísticos (atendendo aos aspectos linguísticos, epilinguísticos e metalinguísticos)
vai ao encontro da prática de análise linguística defendida por diversos autores (GERALDI, 1984;
FRANCHI, 1987; MENDONÇA, 2006; BEZERRA e REINALDO, 2013 entre outros), que
compreendem a AL como uma metodologia inovadora de reflexão sobre o sistema linguístico e
sobre os usos da língua, visando o tratamento escolar de fenômenos gramaticais, textuais e
discursivos.
A aprendizagem do objeto sintaxe é indicada na habilidade EF07LP05 (para o 7º ano)
privilegiando a dimensão gramatical, uma vez que o documento propõe a identificação dos verbos
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de predicação completa e incompleta, em produção própria ou alheia, ou seja, o aluno deve
mobilizar o conceito de verbo e complemento verbal.
Por fim, no tocante à terceira categoria – as sequências textuais e discursivas – voltada para os
diversos objetos (coesão, semântica, sequências textuais e modalização), localizamos 07
habilidades das 29 que são descritas em todos os campos de atuação, conforme exemplificaremos
a seguir:
Excerto 06: Habilidades dos objetos referentes às sequências textuais e discursivas

Fonte: BRASIL, 2017, p. 171 e 173 (grifos nossos)

No âmbito da textualidade podemos destacar a habilidade EF67LP36 (para o 6º e 7º anos),
a habilidades EF06LP12 (para o 6º ano) e as habilidades EF07LP12 e EF07LP13 (para o 7º ano).
As três apontam para a utilização dos recursos coesivos referenciais e sequenciais na produção de
texto, ou seja, temos o objeto coesão. Além disso, a habilidade EF07LP13 propõe para o conteúdo
sequências textuais o estabelecimento das relações entre partes do texto, identificando substituições
lexicais (natureza gramatical), que contribuem para a sua continuidade.
Na esfera discursiva temos como exemplos a habilidade EF67LP37, que indica a análise,
em diversos textos, dos efeitos de sentido decorrentes do uso recursos linguístico-discursivos,
referente ao objeto sequências textuais. A habilidade EF07LP14 contempla o objeto modalização,
uma vez que propõe para o aluno a identificação, em textos, dos efeitos de sentido da
modalização e da argumentatividade. Por fim, a habilidade EF67LP38 indica o uso de figuras de
linguagem, analisando seus efeitos de sentido.
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Conforme o que foi descrito, esses objetos indicados transversalmente para todos os
campos de atuação, do bloco 6º e 7º anos, estão relacionados aos conhecimentos linguísticos.
Nesses prevalecem a natureza gramatical e, em segundo plano, a natureza textual e discursiva,
como podemos evidenciar no quadro síntese abaixo:
Quadro 02: Todos os campos de atuação – Objetos de conhecimento e habilidades4 – 6º e 7º anos
TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Natureza dos objetos de conhecimento
Objetos de
conhecimento
Fono-ortografia

Discursividade

Textualidade

Elementos
notacionais da
escrita
Léxico/morfologia
Morfossintaxe

Sintaxe

Elementos
notacionais da
escrita/morfossinta
xe
Semântica
Coesão

Gramaticalidade

Sequências textuais
Modalização

5

EF67LP32

X

EF67LP33

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EF07LP03
EF67LP34
EF67LP35
EF06LP04
EF07LP04
EF06LP05
EF07LP05
EF06LP06
EF07LP06
EF07LP07
EF07LP08
EF07LP09

X
X
X
X
X
X
X

EF06LP07
EF06LP08
EF67LP09
EF06LP10
EF06LP11
EF07LP10
EF07LP11
EF06LP03
EF06LP12
EF07LP12

X
X
X

Habilidades

X

X
X

Coesão

Multimo
dalidade

X

X
X

EF67LP36
EF07LP13
EF67LP37
EF07LP14

A distribuição das habilidades foi reposicionada no quadro de acordo com a relação que elas estabelecem com os
objetos de conhecimento.
5 A numeração das habilidades está de acordo com a descrita no documento.
4
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Figuras de
linguagem

X

EF67LP38
Fonte: A autora (2018)

Com base no quadro acima, observamos que, além da focalização reiterada para a
dimensão gramatical, há poucas intersecções, ou seja, alguns objetos, a exemplo de Semântica,
Coesão, manifestam mais de uma dimensão da AL. Ademais, o documento não apresenta
nenhuma habilidade relacionada à semiótica. Portanto, depreendemos que a abordagem da
análise linguística dos objetos que transpassam todos os campos do 6º e 7º anos parece voltada
para a aprendizagem da estrutura da língua privilegiando o reconhecimento de nomenclatura e
conceitos gramaticais.
Quando focalizados os objetos de conhecimento propostos para o 8º e 9º anos, em todos
os campos de atuação, verificamos que esses são os mesmos propostos para os dois primeiros
anos da etapa final do EF (6º e 7º), exceto pelo objeto variação linguística, cujo conteúdo apresenta
apenas uma habilidade:

A habilidade EF09LP12 (direcionada ao 9º ano) propõe que a variação linguística seja
aprendida quanto aos estrangeirismos, avaliando a pertinência, ou não, de seu uso. Podemos
observar que o objeto em questão manifesta a sua natureza gramatical, uma vez que o aluno deve
sistematizar seus conhecimentos acerca do assunto, como também a natureza discursiva ao indicar
que o discente deve avaliar os estrangeirismos em seu contexto de uso.
Sumarizando a análise apresentada quanto ao critério da transversalidade, os dados revelam
que os objetos de conhecimento são os mesmos tanto para as séries iniciais da etapa final do
ensino fundamental, quanto para as séries finais.
Para efeito didático, esses objetos foram agrupados em três conjuntos (organização da
escrita, descrição da língua e sequências textuais), que manifestam de modo mais recorrente a
natureza gramatical, sendo as dimensões discursiva e textual bem menos recorrente. A análise
demonstrou que esses objetos não manifestam, na proposta apresentada, a dimensão da
multimodalidade.
Isto nos leva a concluir que o critério da transversalidade leva em consideração uma
proposta com foco no conhecimento estrutural da língua portuguesa estudado na escola, pouco
relacionado a um conhecimento situado dos usos da língua.
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Considerações finais
A investigação apresentada neste artigo demonstra como a natureza dos objetos de
conhecimento transversais a todos os campos de atuação do eixo Análise linguística/Semiótica
são abordados na BNCC nos anos finais do ensino fundamental.
É relevante ressaltarmos que a identificação da natureza (ou dimensões) dos objetos de
conhecimento e suas respectivas habilidades surgiu a partir da leitura sistemática desses elementos
pertencentes ao eixo AL/S. Para isso, contribuiu inferir as dimensões na literatura estudada que
respaldou o trabalho de análise, de acordo com Mendonça (2006), Reinaldo (2012), Bezerra e
Reinaldo (2013), Dionísio (2007), Rojo (2009). Além disso, salientamos que a divisão dessas
naturezas em categorias configurou-se por fins didáticos, visto que reconhecemos o texto não
pode ser concebido levando em consideração apenas uma dimensão. Contudo, considerando a
BNCC como um documento de caráter curricular (MACEDO, 2018) – que seleciona os
conteúdos de acordo com determinados valores –, este currículo pode privilegiar uma
determinada dimensão em detrimento de outra.
A análise dos dados demonstra, no tocante aos objetos de conhecimento de AL/S
transversais a todos os campos de atuação, que a BNCC direciona os conteúdos desse eixo em
três grupos de conhecimentos linguísticos, a saber: organização da escrita, estrutura da língua e
sequências textuais e discursivas.
Cabe destacar que a semiótica não aparece, de forma evidente, nos objetos de
conhecimento transversais. Ou seja, essa área não ocupa um lugar de relevo junto à análise
linguística, no tocante a esse movimento pendular. Isso nos leva a concluir que a semiótica talvez
tivesse melhor acomodada junto aos eixos leitura e escrita, como objeto de reconhecimento e
produção de sentidos.
Por fim, considerando a BNCC como um currículo, que seleciona os conteúdos de
acordo com determinados valores e, tomando para análise o recorte dos objetos de
conhecimentos transversais a todos os campos de atuação, podemos inferir que esse documento
propõe a aprendizagem da Análise linguística/Semiótica baseada no conhecimento descritivo e
estrutural da língua.
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