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APRESENTAÇÃO 

 

A 4ª edição da Jornada Internacional de Estudos do Discurso e o 3º Encontro 

Internacional da Imagem em Discurso teve como proposta fazer o encontro de várias 

vertentes do Estudo do Discurso. Nesta edição, foram realizadas três conferências, três 

mesas coordenadas – uma em Michel Foucault, outra em Michel Pêcheux e, outra, em 

Mikhail Bakhtin, Dominique Maingueneau e Fairclough. Nas sessões coordenadas, 

doutores e doutorandos apresentaram seus trabalhos para debates, que foram realizados 

por doutores de diversas universidades do país. As sessões de painéis contaram com 

apresentações de mestres e mestrandos, com os trabalhos debatidos por doutores e 

doutorandos que vierem apresentar seus trabalhos. 

 

O objetivo maior do evento foi proporcionar debates profícuos e contribuição 

mais produtiva às pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no vasto campo de estudos 

do discurso, além de envolver, com mais afinco, os pesquisadores na prática do debate e 

da reflexão sobre o fazer científico. 

 

Neste documento, estão reunidas as versões completas de alguns dos trabalhos 

apresentados e debatidos durante a 4ª JIED e o 3º EIID. Esperamos que os estudos e as 

discussões contribuam com a (re)afirmação do discurso como uma área profícua e que 

se dedica a fazer pensar acerca de como a nossa sociedade, cultura e língua/linguagem 

constroem a contemporaneidade. 

 

 

A Comissão. 
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COMANDOS DE PRODUÇÃO: RECURSOS DE DIRECIONAMENTO DA 

PRODUÇÃO ESCRITA DE ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Adriana Luzia Gomes Demori (Profletras - Capes - UEM), 
adrianalg71demori@gmail.com 

Profª.  Drª. Luciane Braz Perez Mincoff (Profletras - Capes - UEM), 
lucianebrazperez@yahoo.com.br 

 
Resumo 

Este é um recorte da dissertação de Mestrado Profissionalizante (Profletras), 

vinculado à Universidade Estadual de Maringá (UEM). Para esta oportunidade, 

trouxemos para a análise, comandos para produção escrita, fornecidos pelo Livro 

Didático de Língua Portuguesa Português: Linguagens de Willian Cereja e Thereza 

Cochar (2015), do 9º ano do Ensino Fundamental, adotado por escolas da Rede 

Estadual de Ensino da cidade de Maringá, Noroeste do Paraná. Sabendo que o 

Livro Didático é um material muito usado por grande parte dos professores como 

recurso pedagógico de ensino, esta análise procura observar o tratamento dado à 

produção escrita levando em conta as categorias discursivas, o conteúdo temático, a 

exauribilidade do tema, e os elementos composicionais do gênero presentes no 

comando de produção. Sob a perspectiva dos Gêneros do Discurso, subsidiada, 

assim, por Bakhtin/Volochinov (1997, 2003, 2107), os resultados das análises 

apontam para a ausência de algumas finalidades discursivas nos comandos de 

produção e isto refuta o próprio embasamento teórico dos autores do Livro Didático 

que fundamentam o trabalho com a escrita a partir dos Gêneros. 

Palavras-chave: Gêneros Discursivos. Livro Didático. Comando de Produção. 

 

 

Introdução 
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Nas últimas décadas muitas questões voltadas para o ensino de Língua 

Portuguesa (LP) têm sido debatidas e são objeto de pesquisas acadêmicas. Esses 

estudos procuram nortear o trabalho do professor em sala de aula, na tentativa de 

compreender e melhorar o desempenho dos alunos. Os resultados das avaliações 

institucionais externas, às quais os alunos são submetidos nos anos finais do ensino 

fundamental e do ensino médio, refletem carências que persistem em nosso sistema 

educacional, mas que, possivelmente, sejam refleexo de um processo de 

transformações de concepções teórico-metodológicas, pelas quais passamos. 

Obviamente essas mudanças envolvem as complexas esferas 

governamentais, no entanto, pensando numa ação mais imediata, os estudos 

acadêmicos voltam os olhos para o contexto escolar e para as práticas de ensino 

nas quais estão envolvidos professor, aluno e materiais didáticos. Se considerarmos 

a organização dos Parâmetros Curriculares Nacionais PCN (1997) e das Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica, DCE (2008), documentos que fundamentam 

teoricamente o ensino de LP é possível presumir que nas escolas brasileiras atuam 

professores que estão em processo de internalização de teorias voltadas para o 

dialogismo discursivo bakhtiniano. Possivelmente isso se dá porque as heranças de 

um ensino da perspectiva tradicional exerçam, ainda hoje, influências na postura 

teórico-metodológicas nas ações docentes e na elaboração de materiais didáticos.  

Dentre os eixos da oralidade, leitura e escrita, tem sido um grande desafio, 

enquanto docente, o trabalho com a escrita em sala de aula dada a grande 

dificuldade que os alunos demonstram em representar por meio da linguagem 

escrita, o seu dizer. Essa dificuldade resulta numa escrita sem planejamento, sem 

adequação a uma estrutura composicional definida, a escrita é pouco reflexiva, sem 

objetivos claros, sem articulação entre ideias e parágrafos com escolhas linguísticas 

inadequadas. Além disso, as escritas dos alunos apresentam graves problemas 

ortográficos, que deveriam já estar superados (levando em conta que atuo em anos 

finas do Ensino Fundamental). Tudo isso resulta em produções escritas pouco 

adequadas do ponto de vista dos gêneros. Assim em conssonância com as 

Diretrizes Curriculares do Paraná (DCE), buscamos a uma das hipóteses para que a 
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escrita do aluno fique comprometida: os comandos para produção. Segundo as DCE 

(2008), os enunciados 

devem ser claros e objetivos. Uma resposta insatisfatória, em muitos 

casos, não revela, em princípio, que o estudante não aprendeu o 

conteúdo, mas simplesmente que ele não entendeu o que lhe foi 

perguntado. Nesta circunstância, o difícil não é desempenhar a tarefa 

solicitada, mas sim compreender o que se pede”.   (PARANÁ, p.32, 

2008).  

 

Procuramos as orientações enquanto comandos para produção escrita no 

Livro Didático de Português, doravante LDP, Português: Linguagens de Willian 

Cereja e Thereza Cochar, do 9º ano do Ensino Fundamental. Portanto, pensando no 

trabalho com a escrita na sala de aula a partir de propostas encontradas nesse LDP, 

sob a perspectiva dos gêneros do discurso, nosso objetivo geral, para 

apresentarmos nessa oportunidade consistiu em aplicar e analisar os comandos de 

produção escrita, a fim de observarmos como as finalidades discursivas se 

apresentam nesses enunciados, bem como os impactos que os comandos de 

produção geram na escrita dos alunos.  

Para tanto, elaboramos os seguintes objetivos específicos: aplicar o 

comando de produção de acordo com a temática proposta em unidade e capítulos 

do LDP, e em consonância com os objetivos discursivos apontados pelo comando. 

Analisar os impactos do comando de produção na primeira versão da produção 

escrita dos alunos sob a perspectiva dos gêneros do discurso.  

Esse estudo é definido, metodologicamente, como pesquisa qualitativo-

interpretativista, pois parte de análise subjetiva, com natureza de pesquisa-ação, já 

que foi aplicada. Desse modo, a observação proposta para esta pesquisa, foi 

desenvolvida com referência num contexto natural que envolve os vários 

participantes da pesquisa, no caso, alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e 

pesquisadores. Com a intenção de buscar práticas e orientações representativas de 

trabalhar com os gêneros em situação de ensino, confrontamos as orientações dos 

comandos do LDP, com as orientações de comandos reformulados/readequados, 



 
 

4 
 

lançando um olhar sobre a produção escrita dos alunos buscando alternativas 

pedagógicas de elaboração dos comandos de produção disponibilizados pelo LDP. 

A base teórica dos escritos do Círculo de Bakhtin (1997/2003/2017), da escrita como 

trabalho na sala de aula, Geraldi (2012), Menegassi (2014 / 2016), Fuza e 

Menegassi (2008), nortearam as análises da escrita, em situação de ensino, 

proposta pelo LDP. 

 

DESENVOLVIMENTO 

1. OS GÊNEROS DO DISCURSO 

 

A concepção de gênero do discurso pensada por Bakhtin (1992/2011/2017) 

tem estimulado discussões teóricas no âmbito da Linguística Aplicada, por meio da 

análise epistemológicas sobre os gêneros, bem como tem orientado sequências 

didáticas para o ensino de LP. A teoria dos gêneros, voltada para a situação de 

ensino, concentra-se no trabalho com a língua, que se materializa na forma de 

enunciados marcados por aspectos sócio-históricos, reflete situações específicas de 

comunicação e objetivos discursivos do falante nas mais variadas esferas da 

atividade humana. Para Bakhtin (2017, p.261) “Esses enunciados refletem as 

condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só por seu 

conteúdo (temático) e pelo estilo de linguagem, (...) mas acima de tudo por sua 

construção composicional”. Bezerra (2016, p. 12) diz  também que “a riqueza e a 

diversidade dos gêneros são infinitas porque são inesgotáveis as possibilidades da 

multifacetada atividade humana”. 

 Desse modo, a teoria dos gêneros dá conta de práticas enunciativas no 

trabalho com a língua materna, bem como dá conta de aspectos estruturais, 

linguísticos e temáticos que compõem o gênero propriamente dito, pois afirma 

Bakhtin (2017, p. 283) “As formas da língua e as formas típicas de enunciados, isto 

é, os gêneros do discurso, chegam à nossa experiência e à nossa consciência em 



 
 

5 
 

conjunto estreitamente vinculadas”. Sob as premissas dos gêneros, Bezerra (2016) 

explica: 

O estilo é indissociável de determinadas unidades temáticas e – o 

que é de especial importância – de determinadas unidades 

composicionais:    de determinados tipos de construção do conjunto, 

de tipos do seu acabamento, de tipos da relação do falante com 

outros participantes da comunicação discursiva. (BEZERRA, 2016, 

p.18) 

Assim, de acordo com a ótica dialógica de Bakthin (2017, p.266), os gêneros 

são “tipos relativamente estáveis” que se efetivam socialmente em múltiplas esferas 

de comunicação. De acordo com Brait (2014, p.89), “cada esfera conhece gêneros 

apropriados a suas especificidades”. Esses gêneros estão ligados a situações 

discursivas específicas, marcados por certas condições de produção e agem como 

mediadores entre enunciador e seus interlocutores. Brait (2014, p. 89) completa 

dizendo que “a esses gêneros correspondem determinados estilos” atrelados “ao 

tipo de relação existente entre o locutor e outros parceiros da comunicação verbal”.  

Desse modo, é o gênero que define a forma como a prática discursiva se 

efetivará linguisticamente, refletindo os posicionamentos ideológicos e os objetivos 

discursivos dos interlocutores, “conforme as circunstâncias, a posição social e o 

relacionamento pessoal dos parceiros”, confirma Brait (2014, p.89). Nota-se, 

portanto, que os gêneros do discurso moldam os dizeres do sujeito e os dizeres 

alheios que apresentam determinados volume indissoluvelmente atrelado a certa 

construção composicional. Além disso, o gênero deve apresentar certa 

conclusibilidade, bem como deve levar os interlocutores, que são os parceiros 

diretos do diálogo, a assumirem uma atitude responsiva diante do discurso do outro. 

Se considerarmos a teoria dos gêneros, vinculadas à produção escrita na 

sala de aula, podemos afirmar que o gênero é o texto é o gênero. As relações de 

interlocução são consolidadas, no texto, pela linguagem que se efetiva através da 

palavra do sujeito, no ato da comunicação verbal ou de uso da língua. Bezerra 

(2016, p.11) reafirma essas noções dizendo que “compreende-se perfeitamente que 

o caráter e as formas desse uso sejam multiformes quanto os campos da atividade 
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humana, o que, é claro, não contradiz a unidade nacional da língua”. Nesse sentido 

essas relações de interlocução refletem a interação dialógica no ato do processo 

comunicativo, estreitamente ligadas a contextos históricos sociais a escolhas 

linguísticas bem marcadas e por meio da escolha do gênero quer seja para a 

produção discursiva oral, quer seja para a produção discursiva escrita. Para Stella 

em discussão apresentada na obra de Brait (2014, p.178) afirma que o falante 

“dialoga diretamente com valores da sociedade, expressando seu ponto de vista em 

relação a esses valores. São esses valores que devem ser entendidos e 

confirmados ou não pelo interlocutor”. Bakhtin centraliza seus estudos na questão 

dos gêneros discursivos que, para ele estão intimamente ligados às realidades 

sociais de comunicação que atendem a determinadas necessidades da atividade 

humana. Machado (2014) afirma que  

 

Os estudos que Mikhail Bakhtin desenvolveu sobre os gêneros 

discursivos considerando não a classificação das espécies, mas o 

dialogismo do processo comunicativo, estão inseridos no campo 

dessa emergência. Aqui as relações interativas são processos 

produtivos de linguagem. Consequentemente, gêneros e discursos 

passam a ser focalizados como esferas de uso da linguagem verbal 

ou da comunicação fundada na palavra. (MACHADO, In: BRAIT, 

2014, p.152) 

 

Desse modo, nota-se que o texto, que ganha relativa estabilidade 

composicional, que trata de determinado conteúdo e que se efetiva por meio da 

palavra, é o gênero propriamente dito e está intimamente ligado ao contexto de 

produção que, por sua vez, configurara o discurso ideológico que o sujeito expressa 

por meio da linguagem em uso.  

Esse discurso historicamente situado se materializa por meio de 

enunciações inseridas nas mais variadas esferas sociais de circulação do gênero. 

enunciado pleno, “é determinada por três elementos intimamente ligados no todo do 

enunciado: 1) exauribilidade do objeto e do sentido; 2) projeto de discurso ou 

vontade de discurso do falante; 3) formas típicas composicionais e de gênero do 
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acabamento”. O primeiro elemento que caracteriza a inteireza do enunciado e que, 

por conseguinte, possibilita a atitude de resposta traz a ideia de que a temática é de 

natureza semântica já que situa o gênero nas relações de interação, bem como 

representa as formas de concepção diante da realidade ou da situação discursiva. 

Essas condições discursivas é que atribuem ao tema, certa conclusibilidade, pois 

ganha status de ideia defendida pelo falante.  

Segundo Bakhtin (2017, p.281), “Em cada enunciado (...) a intenção 

discursiva de discurso ou a vontade discursiva do falante, que determina o todo do 

enunciado, o seu volume e as suas fronteiras”. Desse modo, o tema é um dos 

elementos que regulariza os modos de atribuir os sentidos ao contexto bem como as 

formas de se tratar a realidade. Assim, a posição ativa do autor (aquele que diz), 

diante do conteúdo semântico objetal (o que é dito), é que determina as escolhas 

lexicais para dizer, bem como o estilo composicional (como é dito). Sob a luz dos 

gêneros Bezerra (2016) discorre: 

 

cada enunciado se caracteriza, antes de tudo, por certo conteúdo 

semântico-objetal. A escolha dos meios linguísticos e dos gêneros de 

discurso é determinada, primeiramente, pelas tarefas (pela ideia) do 

sujeito do discurso (ou autor) centradas no objeto e no sentido. É o 

primeiro elemento do enunciado que determina as suas 

peculiaridades estilísticos-composicionais. (BEZERRA, 2016, p.46-

47) 

 

A segunda dimensão constitutiva do gênero ligado ao conteúdo temático é o 

estilo, que diz respeito à seleção típica dos recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais da língua, ou segundo a teoria dialógica do discurso esta dimensão diz 

respeito ao projeto de discurso do falante. Bakhtin (2017, p. 265), afirma que a 

existência de estilo implica sempre a existência de um gênero, isto é, “todo estilo 

está indissoluvelmente ligado ao enunciado e às formas típicas de enunciados”. As 

escolhas linguísticas realizadas pelo falante refletem seu posicionamento discursivo 

que se materializa não somente nas formas da língua em uso, mas também na 

forma do gênero utilizado na organização do dizer do sujeito. Assim, segundo o 
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autor (2017), 

Essa ideia determina tanto a própria escolha do objeto (em certas 

condições de comunicação discursiva, na relação necessária com os 

enunciados antecedentes) quanto os seus limites e a sua 

exauribilidade semântico-objetal. Ele determina, evidentemente, 

também a escolha da forma do gênero na qual será construído o 

enunciado. (BAKHTIN 2017, p.281) 

 

Portanto, esse projeto de discurso do falante é uma unidade indissolúvel do 

conteúdo semântico objetal, apresenta-se vinculado a um contexto discursivo 

específico, expressa um dizer historicamente situado, relaciona-se com enunciados 

antecedentes, (mas é plausível de novas escolhas individuais) e reflete a vontade 

discursiva de um sujeito que fala. E esse discurso se efetiva por meio de um estilo 

composicional, que se caracteriza como a terceira dimensão constitutiva do gênero. 

Bakhtin (2017, p.282) afirma que “a vontade discursiva do falante se realiza, antes 

de tudo na escolha de um certo gênero de discurso”, assim, o sujeito falante molda 

seu discurso por determinadas formas de gênero. Essa escolha de gênero é 

profundamente influenciada pelo meio social de circulação do discurso, é também 

influenciada por um conteúdo semântico objetal, bem como por uma situação 

concreta de comunicação. Bakhtin (2017, p.282) ainda reforça: “Falamos apenas 

através de determinados gêneros do discurso, isto é, todos os nossos enunciados 

possuem formas relativamente estáveis e típicas de construção”. 

 Para Bakhtin (2017, p.289), “Todo enunciado é um elo na cadeia da 

comunicação discursiva. É a posição ativa do falante nesse ou naquele campo do 

objeto e do sentido”.  O autor ainda amplia o conceito de enunciado quando afirma 

que todo enunciado se caracteriza por um determinado conteúdo e por determinado 

elemento expressivo.  

 

 

2. A PRODUÇÃO ESCRITA NA SALA DE AULA 
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A escrita como trabalho, como execução, como fazer em sala de aula 

pressupõe posicionamentos teórico-metodológicos que favoreçam a sistematização 

de um novo trabalho quando o assunto é o ato da escrita. Os aspectos teóricos da 

escrita como trabalho se atrticulam com a teoria do dialogismo discursivo 

bakhtiniano porque entende, segundo Menegassi (2016, p.226), “o sujeito como 

agente do seu dizer”, a “participação do interlocutor”, a presença da “contrapalavra”, 

as “condições de produção”, a “materialização do texto (conteúdo e forma)”, a 

“consciência de que escrever é trabalhar”, o uso da linguagem como forma de 

interação e os pressupostos metodológicos envolvem as ações dos professores em 

sala de aula e orientam a interação professor/aluno.  

Sob o ponto de vista do interacionismo sociodiscursivo, a escrita como 

trabalho apresenta aspectos metodológicos por meio dos quais o professor deixa de 

ser o transmissor de conhecimento, o avaliador e passa a ser um locutor e coautor, 

é o outro do aluno, um agente que faz parte da produção escrita do aluno na sala de 

aula. Desse modo, o professor é, também, um dos interlocutores do aluno e 

segundo Menegassi (2016, p.197) “o professor serve como parceiro de 

comunicação, produzindo contrapalavras e atitudes responsivas que instiguem o 

trabalho do aluno com e sobre o texto”. 

Além disso, ainda segundo Menegassi, (2016, p.226), a escrita tratada como 

trabalho pressupõe que esse deve ser de fato “um trabalho consciente, deliberado e 

planejado”. De acordo com o autor, é preciso que se tenha “consciência de que 

escrever é trabalhar”, é planejar e executar a escrita em vários momentos, que 

envolvem a primeira escrita, a organização do texto, a adequação ao gênero, a 

realização de escolhas linguísticas que marquem o dizer individual, a leitura do texto 

-“o aluno é leitor de si mesmo”- e a reformulação da escrita com mudanças 

conscientes e significativas.  

Assim, se o aluno é colocado diante de uma situação de comunicação ou de 

um contexto, por meio de um comando que oriente sua produção escrita e que 

atenda às categorias bem como as finalidades discursivas, então o aluno/sujeito 

estará diante de condições de interlocução que ele pode encontrar, não somente na 
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escola, mas em qualquer meio social e, com consciência, fará uso da linguagem 

para atingir seus objetivos enunciativos. Bem como o aluno, o professor, que 

também é um interlocutor terá subsídios que nortearão todas as etapas de escrita 

até a avaliação. A escrita vinculada a um processo de construção e com finalidade 

discursiva responde, portanto, a questionamentos que levam o aluno bem como o 

professor, enquanto interlocutor, a ter claro: “o que escrever?”, “para quem 

escrever”? , “como escrever?”, “por que escrever”?. 

A teoria dos Gêneros do Discurso de Bakhtin (2017, p.289) contempla os 

elementos essenciais e indissociáveis que compõem as situações enunciativas 

plenas: “o conteúdo semântico objetal [...] a estrutura composicional do gênero e o 

estilo individual”. É com base nesses elementos que Geraldi (1997, p.137), afirma 

que, para a produção escrita, em qualquer modalidade, é necessário que o autor 

tenha claro os objetivos do dizer. Assim, para o autor é preciso que: “a) se tenha o 

que dizer; b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer; c) se tenha para 

quem dizer o que se tem a dizer; d) o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito 

que diz o que diz para quem diz e) se escolham as estratégias para realizar (a), (b), 

(c) e (d)”. 

Essas finalidades discursivas de produção escrita, que marcam o intuito do 

discurso do sujeito, discurso que se efetivará organizado através de uma estrutura 

composicional, se efetivarão, também, pelas escolhas linguísticas realizadas pelo 

falante. As escolhas linguísticas são marcas importantes, pois revelam não somente 

um estilo individual, mas sim compõem o discurso do sujeito situado social e 

historicamente e permite que o seu dizer se materialize.  

Assim, com base na teoria da escrita como trabalho entendemos que o 

texto, como materialidade escrita, deve ser construído/reconstruído de maneira 

consciente. Mas essa consciência vai sendo formulada ao passo em que o aluno lê 

sobre o tema que lhe é proposto, escreve e organiza seu texto, lê o que escreveu, 

reformula ideias, muda vocábulos e sentidos, supera dificuldades para que sua 

escrita ganhe sentido. O professor, na sala de aula, faz parte dessa construção, 

precisa compreender como se dá esse processo de produção escrita do seu aluno, 
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no sentido de perceber em que fase da elaboração da palavra seu aluno se encontra 

e pode mediar, como um primeiro interlocutor, esse fazer. Segundo Menegassi 

(2016) 

A escrita é uma habilidade cognitivo-discursiva que precisa ser 

desenvolvida em sala de aula, não apenas oferecida ao aluno, uma 

vez que é um trabalho consciente, deliberado, planejado e repensado 

pelos interlocutores que fazem parte do processo enunciativo. 

(MENEGASSI , 2016, p.193 in JORDÃO, 2016) 

 

Outro fator importantíssimo, que determina a produção na sala de aula, é 

que o texto escrito deverá atender a condições de produção escrita, com um 

interlocutor definido, com um tema explorado de forma exaurível, bem como 

atendendo ao gênero solicitado. Essas condições de produção orientam o dizer do 

aluno, inserem a escrita na escola de forma menos artificial, pois ela será 

desenvolvida articulada com uma realidade que marca o posicionamento do sujeito.  

Os pressupostos da escrita como trabalho consideram que a orientação 

dessa produção escrita em sala de aula carece da presença de um comando de 

produção que direcione o aluno/autor à produção do gênero, que apresente uma 

estrutura composicional definida, que circule em determinadas esferas sociais e que 

objetive, por meio de um dizer individual, alcançar o dizer de um interlocutor 

apresentado. Assim, segundo Fuza e Menegassi (2008) 

  

Olhar para a produção escrita em situação de ensino, a partir de uma 

perspectiva bakhtiniana, o gênero discursivo pode ser visto como o 

texto que será produzido pelo aluno, que já circula na sociedade 

(considerando-se a realidade social e histórica que vive), que será 

enviado a um interlocutor socialmente eleito e constituído. Isto leva à 

afirmação de que o gênero é definido em função do interlocutor e da 

finalidade da escrita, por isso estes dois elementos são definidos 

anteriormente pelo produtor do texto, mesmo que inconscientemente. 

Por outro lado, em situação de ensino, o comando oferecido ao aluno 

já deve trazer esses elementos, como forma de minimizar a 

artificialidade constituída na sala de aula. (FUZA E MENEGASSI, 

2008, p. 322) 
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Desse modo, a escrita em situação de ensino, sob a perspectiva dos 

gêneros, demanda a presença de um comando de produção enquanto enunciado 

que contemple as finalidades discursivas reais que podem possibilitar uma escrita 

que fuja da produção de acordo com moldes escolares ou apenas para fins 

avaliativos. Segundo Paraná (2008, p. 69), na escola “é desejável que as atividades 

com a escrita se realizem de modo interlocutivo, que elas possam relacionar o dizer 

escrito às circunstâncias de sua produção”. Para tanto, o comando de produção,  

vinculado a um contexto de produção escrita, determinará as finalidades discursivas 

que devem orientar a escrita sobre determinado tema, por meio de um gênero 

específico. Tudo isso determina, também, as escolhas linguísticas do aluno para 

dizer, o que precisa dizer e para quem dizer. Por isso, entendemos que os gêneros 

do discurso estão ligados às finalidades de escrita, pois ela se efetivará por meio do 

gênero. E, estas finalidades são definidas, em sala de aula, pelo comando de 

produção. 

 

 

3. APLICAÇÃO DOS COMANDOS DE PRODUÇÃO DO LDP 

 

Aplicamos comandos de produção escrita presentes no LDP, Português e 

Linguagens dos autores Willian Cereja e Thereza Cochar (2015). A partir dessa 

primeira aplicação, refletimos sobre os impactos que esses comandos exerceram 

nos textos dos alunos no que se refere à escrita do gênero, à escrita com certo 

volume temático bem como à escrita com marcas linguísticas como expressão de 

um posicionamento individual. Assim no contexto de sala de aula, procuramos de 

práticas concretas de produção em situação de ensino, analisamos e aplicamos 

comandos para produção do gênero reportagem presentes, especificamente, nos 

capítulos 1, 2 e 3 que compõem a primeira unidade do LDP.  

Na sequência, aplicamos, também, um comando de produção do capítulo 2 

da unidade 4, sob a perspectiva da produção de texto dissertativo-argumentativo. 



 
 

13 
 

Aplicamos esses mesmos comandos em aulas de produção escrita no 9º ano D, do 

Ensino Fundamental do período da tarde de uma escola da Rede Estadual Pública 

da região Noroeste do Paraná, contando com 32 alunos, entre eles 12 meninas e 20 

meninos. Começamos então, a aplicação dos comandos para produção escrita dos 

alunos, seguindo os encaminhamentos do LDP. A temática central da primeira 

unidade didática é ‘Caia na rede’ e os subtemas presentes nos capítulos 1, 2 e 3, 

respectivamente são: “O registro de mim mesmo”, “Posto...logo existo”, e “Eu: entre 

o real e o virtual”. Os gêneros propostos para produção escrita são os gêneros 

reportagem (cap. 1 e 2) e o gênero editorial (cap.3), ambos da esfera jornalística. A 

unidade 4 apresenta a temática “Nosso tempo” e é estruturada pelos capítulos 1 

“Mais louco é quem me diz”, capítulo 2 “O igual que é diferente” e capítulo 3 

“Ciranda da indiferença”. 

No tocante à unidade 1, aplicamos os comandos para produção escrita dos 

capítulos 1 e 2, que tratam da produção do gênero reportagem e da unidade 4, 

escolhemos a aplicação do comando presente no capítulo 2, que traz um comando 

de produção do texto dissertativo. No início da pesquisa pretendíamos aplicar os 

comandos referentes à unidade 1, ou seja, três produções que circulam esfera 

jornalística. No entanto, no decorrer das análises entendemos que poderíamos 

aplicar, pelo menos, uma proposta de tipos textuais porque eles são contemplados 

por Cereja e Cochar, e porque essa produção nos serviria de parâmetro para 

verificar como as finalidades de produção do gênero, realmente, se efetivam nesse 

LDP. Outro fator que contribuiu para que correlacionássemos às produções dessas 

duas unidades didáticas, se deu pelo fato de que as outras unidades, 2 e 3, 

respectivamente, propõem a produção de outros gêneros, com referência em 

temáticas desvinculadas das propostas para as unidades escolhidas. 

Percebemos que o tratamento dado aos temas, por meio dos gêneros 

apresentados pelo LDP foi oportuno já que os alunos elaboraram seus discursos 

durante os momentos de leitura e debate. No entanto, os comandos que orientaram 

as produções escritas dos alunos, os comandos fornecidos pelo LDP, 

desvincularam-se, de forma bastante significativa, das temáticas estudadas. Por 
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isso, sob a perspectiva de construção do conhecimento por meio da interação entre 

interlocutores e discursos diversos não se consolidou.  

Isso ficou evidenciado na produção escrita dos estudantes que não 

delimitaram claramente o tema, não atenderam à estrutura composicional do gênero 

reportagem. A ausência do interlocutor previsto e das finalidades discursivas no 

comando de produção delineou a elaboração de uma redação escolar, apagando de 

forma marcante o discurso do sujeito/autor. Isso porque o aluno é orientado a 

escrever, em todas as unidades desse LDP para uma publicação proposta no 

capítulo intervalo, que fica no final de cada uma das quatro unidades que compõem 

o livro. Vejamos as temáticas trabalhadas e os comandos apresentados pelo LDP: 
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Em decorrência desses comandos, a expressão escrita obtida por meio dos 

textos dos alunos, foi o reflexo de uma temática pouco internalizada, de uma 

estrutura composicional distante dos gêneros escolares e de escolhas linguísticas 

que pouco refletiram os posicionamentos do sujeito. Sobre o comando de produção 

1, “Os Jovens e as Tecnologias”, verificamos que os alunos não produziram 

reportagem, produziram um texto de opinião, incorreram num tratamento vago à 

temática já ela não foi abstraída de forma e plena e não se transpôs na forma de 

discurso. Os alunos elegeram vários enfoques sobre o uso das tecnologias pelos 

jovens, não delimitando o tema como foi proposto no planejamento do texto 

apresentado pelo LDP. Nesses textos os sujeitos declaradamente falam enquanto 

alunos que fazem a redação para o professor, eles não se colocam como jovens que 

também fazem uso das tecnologias. 

 No texto também não percebemos o uso de outras vozes sociais com 

opiniões sobre o tema. Vejamos alguns trechos dos textos dos alunos: “De fato as 

tecnologias têm seus pontos positivos e negativos”, “Os jovens exageram também 

no uso das redes sociais”, “Muitos jovens vivem virtualmente o que a realidade não 

oferece”, “As tecnologias estão dominando o mundo atual”, “Os problemas são as 

OS JOVENS DE HOJE E 

AS TECNOLOGIAS: 

CELULARES, REDES 

SOCIAIS, PROBLEMAS 

FÍSICOS , 

PSICOLÓGICOS... 

O JOVEM E A POLÍTICA, 

CUIDADOS COM A CIDADE, 

OS DESAFIOS, O 

VOLUNTARIADO 

A JUVENTUDE DOS ANOS 

60: O ROCK, OS HIPPIES, 

OS MOVIMENTOS 

ESTUDANTIS, CHE 

GUEVARA... 
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dificuldades de relacionamento com as pessoas”, “As tecnologias vieram pra ficar, 

as redes sociais fazem parte de nosso cotidiano”, “...os jovens publicam fotos várias 

vezes por dia...”, “Portanto podemos concluir que as pessoas devem “manerar” no 

uso das tecnologias”, “A tecnologia foi feita pra ajudar o ser humano e é exatamente 

isso que ela faz”, “A tecnologia acaba afastando quem está próximo”, “Portanto as 

tecnologias no mundo moderno são importantes e presentes no nosso dia a dia, 

pode trazer vários benefícios”., “As tecnologias tem seus pontos positivos e 

negativos por isso temos que usar com moderação”.  

Continuando nossa análise, se aproximarmos essa produção escrita com 

base no comando 1, produção do gênero reportagem “Os Jovens De Hoje e as 

Tecnologias” com a produção referente ao texto dissertativo-argumentativo da 

unidade 4, sobre o tema “A Influência Da Televisão”, notaremos que as escritas que 

estruturaram os dizeres dos alunos para esses comandos são idênticas: 

 

REPORTAGEM: OS JOVENS E AS 

TECNOLOGIAS 

TEXTO DISSERTATIVO: A 

INFLUÊNCIA DA TELEVISÃO 

“A tecnologia foi feita pra ajudar o ser 

humano e é exatamente isso que ela 

faz” 

“As pessoas que assistem televisão 

aceitam qualquer informação.” 

“As tecnologias tem seus pontos 

positivos e negativos por isso temos que 

usar com moderação.” 

“A televisão atualmente tem muita 

influência nos telescpectadores tanto 

positivo como negativo.” 

“A tecnologia acaba afastando quem 

está próximo” 

“Na minha opinião a maioria das 

pessoas gostam de assistir tv, mas a 

maioria do que passa é ruim” 

“Os problemas são as dificuldades de 

relacionamento com as pessoas”. 

“A televisão cria pessoas ignorantes”. 



 
 

17 
 

“Além de perderem suas vidas também 

prejudicam a saúde física, emocionais e 

psicológico...” 

“Também deixa a gente comunicada” 

“Portanto as tecnologias no mundo 

moderno são importantes e presentes no 

nosso dia-a-dia, pode trazer vários 

benefícios” 

“Portanto seja positiva ou negativa, a 

televisão, o importante é que as pessoas 

saibam escolher o que assistir” 

 

Avaliando as elaborações discursivas dessas orações, percebemos, 

claramente, que elas expressam a opinião de um sujeito que escreve para a escola, 

que não consegue delinear seu discurso a um gênero específico e ainda apresentam 

um grau de informatividade bastante restrito. Agora, com relação à produção do 

gênero, todos os aspectos precisram ser retomados porque a estrutura 

composicional ficou comprometida, o volume temático precisou ser retomado, bem 

como os recursos linguísticos utilizados em gêneros da esfera jornalística. E, acima 

de tudo, as finalidades da escrita e o contexto de produção carecem de um 

direcionamento voltado para uma produção mais próxima da realidade social da 

escrita.  

Outro fator que observamos durante a aplicação dos comandos, deve-se ao 

pouco domínio que os alunos apresentam do gênero reportagem. O LDP 

Português:Linguagens não apresenta nos dois primeiros capítulos da unidade 1 os 

conceitos sobre esse gênero específico. O que o LDP propõe é uma breve análise 

da estrutura da reportagem sobre a “Whatsappinite” na página 16, por meio de 

questões que tratavam muito superficialmente da estrutura da reportagem elencando 

poucos aspectos, e sem apresentar conceitos específicos sobre esse gênero. Em 

seguida já propõe a produção escrita. No quadro abaixo realizamos um 

levantamento do que foi produzido na reportagem feita pelos alunos. As transcrições 

que relacionamos foram extraídas dos textos dos alunos e aparecem, no quadro 

abaixo, da forma como os alunos escreveram nos textos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De cordo com o Guia do Livro Didático (2016, p.25) os LDP selecionados 

como adequados, e que trabalham com a produção escrita de forma proficiente, 

compõem a lista de sugestões ofertadas pelo PNDL porque apresentam “cuidado 

didático de explicitar nos enunciados das propostas as condições de produção 

textual (...) considerando suas finalidades, os interlocutores (...) além da adequação 

do gênero”.  

De fato, encontramos no Manual do Professor os posicionamentos de Cereja 

e Cochar (2015), uma referência sobre a preocupação com o trabalho com os 

gêneros. Os autores afirmam, como explanamos no capítulo em que abordamos 

sobre a organização deste LDP, que se preocupam em apresentar para os alunos 

uma variedade de gêneros bem como propostas de produção escrita que atendam a 

determinadas finalidades. No entanto, percebemos que há conflitos teórico-

metodológicos nessa fundamentação dos autores porque eles defendem o trabalho 

com os gêneros do discurso, mas não descartam a importância do trabalho com as 

tipologias textuais. O trabalho com as tipologias é bastante evidenciado na unidade 

4 do LDP, pois os autores preocupam-se em conceituar o texto dissertativo, dedicam 

um número maior de páginas para a exploração e análise da estrutura da tipologia, 

trabalham de forma mais enfática com a utilização de recursos argumentativos e de 

informatividade.  

Na contrapartida, o gênero é explorado, na unidade 1 e 2 do LDP de 

maneira superficial, e, o tratamento a ele atribuído apresenta lacunas visivelmente 

materializadas nas produções escritas dos alunos. Desse modo, ao invés de 

produzir o gênero, os alunos incorreram na produção da tipologia. Percebemos 

claramente que o trabalho com a tipologia aparece, de tal forma explanado pelo 

LDP, que se faz necessário poucas intervenções, do professor, para que o aluno 

produza a dissertação. Porém, o trabalho com o gênero apresentado pelo LDP 
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depende muito de intervenções e mediações do professor. Por isso, é possível dizer 

que se o LDP não organiza bem as ações pedagógicas para ensinar o gênero e se o 

professor não tiver em sua formação a internalização das especificidades da teoria 

dos gêneros voltada para o ensino, os objetivos de um trabalho social e dialógico 

com o texto e com o discurso, ficará comprometido. 

Outro aspecto relevante é que os comandos de produção apresentados, 

pelo LDP, evidenciam uma finalidade marcada na seção final de cada uma das 

quatro unidades que organizam esse material, ou seja, o aluno escreve pensando 

numa situação de comunicação futura e que se repete em todas as unidades do 

LDP: “os alunos devem escrever para publicar no jornal mural da escola”. Nesse 

sentido, esses tipos de comandos contradizem os posicionamentos dos autores 

sobre o trabalho com a escrita, apresentados no Manual do Professor. No Manual, 

os autores afirmam que os alunos precisam ter em mente seus interlocutores, devem 

apresentar um discurso através de um gênero específico e devem ter um motivo 

para dizer. Esse conflito encontrado entre o que os autores afirmam sobre o trabalho 

com o gênero e a forma como isso se organiza no LDP resultou numa escrita pouco 

eficiente do ponto de vista discursivo. 

A aplicação dos comandos de produção escrita apresentados pelo LDP 

revelou que a artificialidade presente nas orientações para o trabalho de escrever 

levou os estudantes a produzirem textos que atenderam à tipologia e não ao gênero 

solicitado. Além disso, a temática apresentada para a produção, em alguns 

comandos, estava totalmente desvinculada da temática central da unidade didática. 

Outro fator relevante a ser apresentado aqui foi o fato de que observamos nessa 

primeira escrita do gênero uma limitação na utilização de recursos linguísticos como 

forma de expressão do dizer. Assim, as divergências entre os posicionamentos dos 

autores, Cereja e Cochar (2015), no que diz respeito ao trabalho com os gêneros 

sem deixar de lado o trabalho com as tipologias, presentes nas tradicionais redações 

escolares, se materializam, de fato, nas produções escritas dos alunos. 
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A DIMENSÃO LINGUÍSTICO-DISCURSIVA DA MEMÓRIA NOSTÁLGICA NO 

ÂMBITO DE ESTRUTURA COMPOSICIONAL  

Alana Destri (UTFPR-PB), alanadestri@hotmail.com 
Dr. Anselmo Lima (UTFPR-PB), selmolima@hotmail.com 

 

Resumo 

Nostalgia é rememoração com apego emocional, um sentimento complexo de 

assinatura afetiva mista. Este é, acima de tudo, um fenômeno universal e, 

justamente por ser algo vivido e compartilhado signicamente nas mais diversas 

esferas de interação humana, pode ser compreendido como algo profundamente 

linguístico-discursivo. Tendo isto em vista, a nostalgia foi objeto de estudo para o 

aprofundamento sobre sua manifestação discursiva. Este trabalho científico, em 

especial, visou explorar o padrão de manifestação nostálgica em relação à estrutura 

composicional do gênero discursivo. Para tanto, fez-se uso de um corpus de 

pesquisa notoriamente nostálgico que conta com 106 editoriais da Revista Ferrovia 

publicados entre 1935 e 2017. A partir disso, pensando em uma perspectiva 

monista, utilizou-se de forma conectada o arcabouço teórico linguístico-discursivo de 

gêneros do discurso de Mikhail Bakhtin e o psicossocial de Constantine Sedikides e 

sua equipe de pesquisa. Com isso, à luz da teoria, as análises foram feitas e 

possibilitaram que certo padrão de manifestação fosse identificado e descrito, 

ampliando, assim, a compreensão do fenômeno em seu âmbito linguístico-

discursivo. 

Palavras-chave: Nostalgia. Gênero discursivo. Estrutura composicional. 

 

Introdução 

 

Nostalgia é “lembrança sentimental do passado” (SEDIKIDES; WILDSHUT; 

BADEN, 2004, p. 203, 205), mas, além de lidar com o passado e contrastá-lo com o 

presente, a nostalgia influencia de forma particular o futuro. É função chave da 

nostalgia facilitar o uso de percepções positivas com relação ao passado para 

reforçar a compreensão da continuidade entre o eu do passado e o eu do presente. 
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No entanto, estas memórias não podem ser compartilhadas, perpetuadas e vividas 

senão através da linguagem.  

Segundo Bakhtin, “todos os diversos campos da atividade humana estão 

ligados ao uso da linguagem” (2016, p.11). A unidade real da comunicação 

linguística são os enunciados e às formas relativamente estáveis de enunciado dá-

se o nome gêneros do discurso. Os gêneros discursivos são constituídos de quatro 

elementos coesos e inseparáveis. São eles 1) conteúdo temático, 2) estilo, 3) 

estrutura composicional e 4) relação interlocutiva (BAKHTIN, 2016, p.11-12,39). A 

estrutura composicional, foco deste trabalho, refere-se aos materiais verbais e 

demais elementos convencionados à estrutura do gênero discursivo (SOBRAL, 

2009, p.97). 

O presente trabalho científico visa estabelecer o modo como a memória 

nostálgica, em termos de estrutura composicional, pode ser compreendida através 

deste ponto de vista linguístico-discursivo. É parte de uma dissertação de mestrado 

em andamento e foi feito com base em 106 editoriais da Revista Ferrovia, 

publicados pelo Órgão Oficial da Associação de Engenheiros da EFSJ – Estrada de 

ferro Santos-Jundiaí. A classe ferroviária, coletivo responsável pela revista, admite-

se como nostálgica e imprime a nostalgia em seu discurso, o que torna o material 

interessante para o êxito da pesquisa. 

O segmento ferroviário tem uma notável história de ascensão e queda. No 

século XVIII, acompanhando o êxito da produção cafeeira, foi um importante agente 

da transformação paulistana. Foi possuidor de um papel importante na colonização, 

agricultura e indústria. Em consequência, foi operador da imagem do estado e chave 

para o desenvolvimento econômico de diversas cidades, além de responsável pela 

fundação de muitas outras (MATOS, 1990). No entanto, com a crise mundial de 

1929, o comércio de café brasileiro sofreu duras perdas. Nascida no seio cafeeiro, a 

esfera ferroviária não pôde deixar de sentir o impacto da crise. O ferroviário 

maltratado em uma organização doente, passou a se sentir cada vez mais 
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“frustrado, desiludido, egoísta, apático, sem ânimo, sem vida” (SOUZA, 1983, p. 

187). A Revista Ferrovia surge nesse meio, buscando um melhor futuro na ferrovia 

sem deixar de relembrar nostalgicamente os tempos dourados. 

Apresentados o contexto da ferrovia e os principais conceitos que regem a 

pesquisa, o item a seguir trata do desenvolvimento e análises. A seguir, portanto, 

têm-se o registro da aplicação da metodologia e fundamentação teórica sobre o 

corpus e, por fim, as considerações finais. Neste item o resultado final do processo é 

exposto e as contribuições da dissertação à esfera científica são salientadas. 

 

Desenvolvimento  

 

Após a pesquisa bibliográfica a fim de fundamentação teórica e do contato 

com o corpus, este foi ordenado cronologicamente. Uma leitura minuciosa dos 

editoriais foi feita e um novo quadro foi desenvolvido com os 106 editoriais. Os 

quadros desenvolvidos se baseiam nos gêneros do discurso (BAKHTIN, 2016) e 

foram confeccionadas com o auxílio do Software Microsoft Excel 2006. O primeiro 

quadro visou a obtenção de informações sobre um dos aspectos o conteúdo 

temático geral dos editoriais. Este foi dividido em “Número”, “Temática”, “Passado”, 

“Presente”, “Futuro”, “Nostalgia” e “Tendência”.  

“Número”, refere-se ao da edição da Revista Ferrovia, postos em ordem 

cronológica do mais antigo para o mais recente. Em “temática” observou-se um 

padrão de repetição de temas gerais. Os temas surgidos foram descritos como 

“Aconselhamento”, “Adversidade”, “Carta de fim de ano”, “Elogio”, “Êxito”, 

“Informativo”, “Mudança na revista”, “Mudança estrutural”, “Perspectiva de êxito”, 

“Prescrição”, “Retrospectiva”. Classificou-se como “Aconselhamento” a temática que 

contava com sugestões de comportamento, investimento ou planejamento 

empresarial. Em “Adversidade” a discussão gira em torno de empecilhos externos ou 
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internos que inviabilizam um futuro próspero para a ferrovia. Os classificados assim 

geralmente trazem algum direcionamento que poderia auxiliar no sobrepujar do 

problema mencionado. Em “Carta de fim de ano” a temática é atípica e trata 

majoritariamente sobre a virada do ano. O “Elogio” tem a característica de saudar 

um grande nome na esfera ferroviária. O conteúdo de “Êxito” apresenta anúncio de 

vitórias concretas no ramo. O “Informativo” traz um relatório de coisas importantes 

que aconteceram em determinados eventos. “Mudança na revista” celebra e divulga 

informações sobre mudança de tiragem, estética e disponibilização do periódico.  

“Mudança estrutural” informa sobre mudanças que ocorreram ou ocorrerão na 

empresa. “Perspectiva de êxito” prevê mudanças boas e significativas para a esfera 

ferroviária. Em “Prescrição” há direcionamentos sobre como deve ser o trabalho do 

engenheiro ou ferroviário em geral. E, por fim, “Retrospectiva” é em relação aos 

editoriais de final de ano que contém o conteúdo de relembrar o que houve na Rede. 

É válido lembrar que os editoriais comumente têm mais de um conteúdo temático e 

duas ou mais temáticas podem estar mescladas em um mesmo discurso. No 

entanto, consta aqui apenas a temática predominante.  

Com relação a “Passado”, “Presente” e “Futuro”, o “Passado” foi identificado 

como menção a um fato ocorrido em um passado longínquo. O “Presente”, portanto, 

abrange desde o passado recente – que pouco se modifica do presente em questão 

situacional da ferrovia – até o momento em que se escreve o editorial. O “Futuro” 

está representado em predições e objetivos para o futuro. E, finalizando, a coluna 

“Nostalgia” identifica os editoriais que possuem o citado sentimento de forma 

explícita. Tal identificação foi feita fazendo uso do conceito de “nostalgia” 

desenvolvido por Sedikides et al (2008). Junto disso a tendência do editorialista a se 

referir sobre o futuro foi identificada como “otimista”, “pessimista” ou indefinida.   

Além deste quadro, outro foi desenvolvido para tornar possível uma análise 

satisfatória do conteúdo. Para o segundo usaram-se apenas os editoriais 

classificados como portadores de manifestação explícita de nostalgia e o foco esteve 

no conteúdo temático específico. Ou seja, foram elencados todos os editoriais 
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nostálgicos, foram contados os números de parágrafos em cada um e, para cada 

parágrafo, detalhou-se seu conteúdo. Aqui está presente novamente o indicativo de 

número da revista, a temática de cada editorial identificado anteriormente e, como já 

mencionado, houve a contagem dos parágrafos e, em seguida, a temática principal 

de cada um deles. Para a descrição dessa coluna priorizou-se a tendência temporal 

de discurso, visto que é algo que se liga diretamente ao cerne da nostalgia. O que 

não foi possível classificar como discurso sobre “presente”, “passado” e “futuro” 

recebeu nomenclatura sobre sua função: proposta, hipótese ou pergunta retórica. O 

que, de certa forma, liga-se à noção de futuro.  

Com os quadros feitos, buscou-se fazer aproximações dos dados com o 

intuito de delinear padrões. Para cada um dos quadros calcularam-se porcentagens 

de incidência além de ter seus dados cruzados com outros quadros. 

Com os resultados numéricos em mãos, as análises foram escritas com o 

propósito de detalhar e clarificar os padrões encontrados a fim de constituírem um 

todo significativo. Tais análises foram descritas intercaladas às tabelas de 

resultados, sempre levando em consideração os arcabouços teóricos regentes. 

O gênero editorial de revista segue uma estrutura definida e no caso da 

Revista Ferrovia, altera-se com o tempo. As alterações são esperadas pois os tipos 

relativamente estáveis de um gênero se modificam de acordo como se modifica a 

esfera social da qual ele faz parte (BAKHTIN, 2016, p.41). O período que 

compreende as revistas é de 1935 a 2017, o que resulta em 82 anos de existência e 

modificações na revista. Esta passou por transformações de material de impressão, 

de tiragem e política de assinatura. No entanto, a sessão referente ao editorial se 

manteve intacta em todos as edições conseguidas, demonstrando assim fixidez no 

quadro de conteúdo. Com relação à estrutura observou-se os componentes “nome 

da sessão”, “diagramação”, “assinatura” e “elementos periféricos”. Tudo isso atrelado 

ao ano de publicação dos editoriais nostálgicos e seu número respectivo de edição.  
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 Nota-se que a estrutura do editorial da Revista Ferrovia se assemelha mais a 

editorial de jornal do que a de revista. O conteúdo sobre o interior da revista não é 

presente e a ênfase dada para problemas ligados diretamente ao momento de 

produção do texto deixa o texto com ares de editorial jornalístico. Apenas no século 

XXI que os editoriais adquiriram traços de editorial de revista, visto que o texto 

passou a ser menos argumentativo, ter mais elementos periféricos e mais 

informações sobre o conteúdo da edição. Junto disso, ocorreu uma importante 

mudança na distribuição da revista: ela passou a ser principalmente disponibilizada 

via Internet. 

Entre os nostálgicos, o nome da sessão mudou de “comentário” em 1967 para 

“editorial” em 1971. Assim permaneceu até 1978 e, no final da década, o nome da 

sessão foi suprimido e só voltou no novo milênio intitulando-se “Palavra da 

presidente”. A diagramação oscilou entre retangular, tradicional e triangular. A 

mudança triangular vem, muito provavelmente, devido à situação da ferrovia, no qual 

o visual moderno da revista refletiria um momento de início de modernização 

ferroviária, como pode ser observado no editorial, não-nostálgico, da edição número 

66: “Em busca de uma nova imagem”. A mudança nos editoriais nostálgicos se dá 

do retangular para o triangular no início de 1979 e volta a ser retangular em 2016. A 

assinatura era posta de forma completa até 78. Desapareceu em 79 e voltou a 

aparecer como as iniciais no final de 79. A assinatura voltou a ser completa em 

editoriais nostálgicos apenas em 2016, com a editorialista Maria Lina Benini. Por fim, 

os elementos periféricos sempre foram poucos, mantendo em quase todas edições o 

rodapé com nome da revista e número da página. Houve durante um curto período 

(71-72) a foto do editorialista, algo que voltou na reformulação de 2016 que trouxe 

modificações também no que se trata de inclusão do índice, do expediente e do logo 

da revista. 

Vale lembrar que esses dados são dos editoriais nostálgicos, no entanto, é 

algo universal no corpus de editoriais. A nostalgia, por ser um elemento que não 

exige gênero específico para ser manifestada, não influencia de forma significante a 
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composição do gênero em geral. Por outro lado, há uma estrutura relativamente 

definida de utilização de nostalgia no texto em determinadas circunstâncias. Para 

chegar a essa análise, observou-se a localização da expressão da nostalgia em 

início, meio e/ou fim baseando-se no quadro de conteúdo temático específico de 

editoriais nostálgicos. Observe-se a primeira tabela: 

 

Tabela 1 - Localização de expressão de nostalgia explícita nos editoriais 
 

Localização 
Número de 
ocorrências 

Porcentagem 

Início 7 25,00% 

Meio 5 17,86% 

Fim 11 39,29% 

Início e fim 2 7,14% 

Meio e fim 1 3,57% 

Início, meio e fim 2 7,14% 

Total 28 100,00% 
 

Fonte: autoria própria. 

 

 O número de editoriais que finalizam com manifestação da nostalgia lidera a 

contagem, tendo 11. Se contabilizada a classificação “Início e fim” juntamente com a 

“Meio e fim” e “Início, meio e fim”, computam-se 16 editoriais que possuem 

encerramento nostálgico. 16 em um total de 28 é 57,14%, porcentagem que se 

mostra significativa por abarcar mais da metade dos editoriais nostálgicos. A 

segunda localização mais comum é a do início, com 7 editoriais. Fazendo a 

contabilização total, os 11 editoriais têm a porcentagem de incidência em 39,29%. 

 A partir disso, buscou-se compreender o que no contexto histórico, no 

processo de produção, influenciou nestes números. Estes dados obtidos foram 

cruzados com os dados sobre temática e tendência dos editoriais. A tabela a seguir 

mostra os resultados obtidos no cruzamento de informações entre localização (I, 
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início; M, meio; F, fim; IF, início e fim; MF, meio e fim e IMF, início meio e fim) e 

temática principal do editorial.  

 
Tabela 2 - Localização de expressão de nostalgia explícita nos editoriais por temática 

 

Temática I M F IF MF IMF 

Aconselhamento 0 1 0 0 0 1 

Adversidade 3 1 2 2 1 0 

Êxito  0 0 0 0 0 1 

Informativo 0 0 0 1 0 0 

Mudança estrutural 1 0 1 0 0 0 

Perspectiva de êxito 0 2 5 1 0 0 

Prescrição 0 0 3 0 0 1 

Retrospectiva 0 1 0 0 0 0 
 

Fonte: autoria própria. 

 

Na tabela se pode observar que há um destaque para traços nostálgicos no 

início do discurso quando este vem a ser sobre adversidade. Computando o IF e o 

IMF em conjunto, nota-se que a predileção por iniciar o texto nostalgicamente se 

encontra em editoriais sobre adversidade computando o total de cinco ocorrências, 

seguido por aconselhamento, informativo, mudança estrutural, perspectiva de êxito e 

prescrição, todos com uma ocorrência cada. Com relação aos editoriais que 

possuem nostalgia no meio de seu corpo linguístico, há uma sensível vantagem para 

editoriais com temática “perspectiva de êxito”, “adversidade” e “aconselhamento” 

com a ocorrência de dois editoriais cada. Há também uma ocorrência em “êxito”, 

“prescrição” e “retrospectiva”. Quanto aos editoriais com manifestação nostálgica no 

fim, no meio e fim e no início meio e fim, aparece claramente uma predileção desta 

localização quando se trata de editoriais com perspectiva de êxito: seis no total. É 

seguido por “adversidade” com cinco, “prescrição” com quatro e, com uma 

ocorrência cada, encontram-se “aconselhamento”, “êxito”, “informativo” e “mudança 

estrutural”. 
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Além desta, há a tabela com o cruzamento de informações entre localização e 

tendência do editorialista sobre o futuro.    

 

Tabela 3 - Localização de expressão de nostalgia explícita nos editoriais por tendência. 
 

Tendência I M F IF IM IMF 

Otimista 0 1 8 3 0 1 

Pessimista 1 1 1 0 0 0 

Neutra 3 3 2 1 1 2 
 

Fonte: autoria própria. 

  

Quando o editorialista estava em um contexto positivo para a ferrovia, o 

editorial era escrito com otimismo. Nesse aspecto, há uma clara vantagem de 

predileção pela conclusão nostálgica do discurso. Conta com oito ocorrências na 

classificação “fim”. Se contabilizado com IF e IMF, o número aumenta para doze 

editoriais com o final nostálgico, quatro com o início e dois com o meio. Os editoriais 

negativos, por sua vez, se distribuem, com uma ocorrência cada, entre início, meio e 

fim. Enfim, com a tendência neutra se contabilizam sete ocorrências no início, seis 

ocorrências no meio e cinco no final.  

 Em suma, o editorial inicia-se com nostalgia principalmente em editoriais 

sobre adversidades e encerra-se principalmente em editoriais sobre perspectiva de 

êxito. Quando o editorial é otimista, geralmente encontra-se nostalgia no final do 

discurso, quando é neutro, encontra-se no início. Tal resultado dá a entender que 

quando a situação da ferrovia está delicada, a nostalgia é evocada logo no início 

para sensibilizar o leitor para o problema apresentado a seguir. Quando é posta no 

fim, em conjunto com o otimismo de perspectiva de êxito, a nostalgia vem como 

horizonte a ser alcançado, motivando os ferroviários e patrocinadores na luta 

contínua de recuperação da ferrovia. 
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 Um bom exemplo de editorial sobre adversidade que se inicia com 

sensibilização nostálgica é o “Publicidade negativa”, escrito pelo engenheiro José 

Sartoris Netto. Este editorial da edição 16 trata do problema da visão popular 

negativa que se avolumou sobre a estrada de ferro. O discurso inicia-se com “[n]ada 

mais bonito e decorativo do que uma pintura artisticamente colorida de uma velha 

locomotiva a vapor”. Em seguida, o editorialista reconhece essa tendência geral 

como traço nostálgico do coletivo: “Procurando outra razão dessa preferência para o 

antigo, apontamos o fator saudosismo, ou melhor, o reconhecimento por ‘serviços 

prestados’”.  

 Outro traço marcante da construção composicionais dos editoriais 

nostálgicos, a perspectiva de êxito com final nostálgico e inspirador, pode ser visto 

na edição número 57. Nele, José Ferreira faz uma breve retrospectiva do ano de 

1977 e prevê com otimismo o ano de 1978. Encerra o editorial da seguinte maneira:  

 

[e]sses são nossos votos que, 77 seja o marco no destino das 
Ferrovias e graças ao espírito imbatível dos ferroviários, ela parta 
novamente para uma era de progresso e bom atendimento aos 
seus usuários e que 78 seja conhecido como o ano do novo 
crescimento da ferrovia no Brasil. 

 

O editorialista enaltece a classe de ferroviários adjetivando-os como de 

“espírito imbatível” na luta por melhorias na ferrovia e faz uso das expressões “parta 

novamente” e “novo” para falar de um futuro de sucesso. Logo, remete-se a antiga 

ferrovia, a do tempo de indubitável êxito, projetando-a animadoramente no devir. 
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Considerações finais 

 

O objetivo desta pesquisa foi estabelecer o modo com que a memória 

nostálgica, no âmbito de estrutura composicional, pode ser compreendida através do 

ponto de vista linguístico-discursivo. Para alcançá-lo, utilizou-se um corpus de 

editoriais nostálgicos da Revista Ferrovia, elencaram-se os conceitos necessários 

para o embasamento teórico bem como investigou-se o contexto histórico e de 

produção dos editoriais. Juntamente a essas etapas da pesquisa, um conjunto de 

outros procedimentos para a análise foram descritos no item sobre metodologia. 

No segmento de análises pôde-se aprofundar o conhecimento dos padrões de 

manifestação da nostalgia no discurso com vista na estrutura composicional. Tais 

análises revelaram mudanças de construção de apresentação dos editoriais nas 

revistas. Voltando-se para o discurso, foi trazido à tona que há uma estrutura 

relativamente definida de utilização de nostalgia dependendo do contexto em que se 

encontra a ferrovia. Quando o editorial trata de forma neutra sobre adversidade, 

geralmente a nostalgia é colocada de forma introdutória, reativando a memória e 

sensibilizando o leitor. Em contrapartida, quando se trata com otimismo da 

perspectiva de êxito da ferrovia, a nostalgia é encaixada ao final do texto, motivando 

os ferroviários na luta por melhores condições da esfera. 

A nostalgia em sua manifestação, portanto, é profundamente linguística e, em 

mesma proporção, social. A nostalgia é evocada em resposta a um afeto na 

existência do indivíduo. Em sua grande maioria das vezes, responde a um presente 

aflitivo e, segundo Sedikides et al, é uma força humana fundamental, parte 

importante da vida cotidiana, que serve como promotor de positividade, autoestima, 

ligações sociais e alívio das agruras do existir (2008, p. 307). 

  

 



 
 

12 
 

Referências 

 

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In:_____. Os gêneros do discurso. 1. 
ed. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 2016.  

MATOS, Odilon Nogueira de. Café e ferrovias: a evolução ferroviária de São Paulo 
e o desenvolvimento da cultura cafeeira. Campinas, SP: Pontes, 1990. 

SEDIKIDES, Constantine; WILDSCHUT, Tim; BADEN, Denise. Nostalgia: 
Conceptual Issues and Existential Functions. In: GREENBERG, Jeff; KOOLE, 
Sander Leon; PYSZCZYNSKI, Thomas A. (Org.). Handbook of Experimental 
Existential Psychology. New York - EUA: Guilford Publications, 2004. p. 200-215. 
Disponível em: <http://studylib.net/doc/8267824/nostalgia---university-of-
southampton>. Acesso em: 13 ago. 2017. 

SEDIKIDES, Constantine; WILDSCHUT, Tim; ARNDT, Jamie; ROUTLEDGE, Clay. 
Nostalgia: Past, Present, and Future. Current Directions in Psychological 
Science. n. 5. vol. 7.  Washington - EUA: Association for Psychological Science, 
2008. p. 304-307. Disponível em: 
<http://www.wildschut.me/Tim_Wildschut/home_files/Sedikides,%20Wildschut,%20Ar
ndt,%20%26%20Routledge,%202008,%20CDir.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2017 

SOBRAL, Adail. Do dialogismo ao gênero: as bases do pensamento do círculo de 
Bakhtin. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2009. 

SOUZA, Roberto de Mello E. Administração Integrada. São Paulo: Duas Cidades, 

1983.  

http://studylib.net/doc/8267824/nostalgia---university-of-southampton
http://studylib.net/doc/8267824/nostalgia---university-of-southampton
http://www.wildschut.me/Tim_Wildschut/home_files/Sedikides,%20Wildschut,%20Arndt,%20%26%20Routledge,%202008,%20CDir.pdf
http://www.wildschut.me/Tim_Wildschut/home_files/Sedikides,%20Wildschut,%20Arndt,%20%26%20Routledge,%202008,%20CDir.pdf


 

 

O ECO DO DISCURSO MACHISTA EM LETRAS DE MÚSICAS DE SUCESSO 
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Resumo 

A luta das mulheres para terem voz e vez é uma luta sem intervalo e por mais que nos 

pareça que há avanços neste quesito, o discurso machista continua produzindo ecos 

e, dessa forma, circula naturalizado em grande parte da sociedade contemporânea. 

Esses discursos interpelam os sujeitos porque se encontram cristalizados em diversas 

instituições: escola, família, igreja (entre outras), e, em virtude disso, circulam sem 

muitas resistências. Os sujeitos não se dão conta do atravessamento ideológico 

porque estamos todos inseridos no funcionamento da ideologia, a partir dos lugares 

que ocupamos numa formação discursiva. Não se pode perceber a maneira como a 

ideologia age sobre os sujeitos simplesmente porque a ideologia está na evidência de 

um sentindo, na naturalização dos discursos. A ideologia é, então, aquilo que alimenta 

as certezas e as evidências. Neste sentido, propomos analisar, a partir da teoria 

francesa de análise do discurso (AD), duas músicas sertanejas, a saber, Vidinha de 

Balada, da dupla Henrique e Juliano, e, Contrato, da dupla Jorge e Mateus, para 

compreender de que forma as mulheres são discursivizadas e, sobretudo, 

compreender como a ideologia interpela os sujeitos na circulação de alguns sentidos. 

 

Palavras-chave: Discurso machista. Ideologia. Posição sujeito. 

 

Introdução 

 

Não é incomum ouvirmos ainda nos dias de hoje frases do tipo: “mulher no 

volante, perigo constante”, “você até que é bem inteligente para uma mulher”, “uma 

mulher só fica completa quando se casa e tem filhos”, “mulher que vai pra cama no 

primeiro encontro não serve pra casar”, e por aí vai.  



 

A ideologia que considera a mulher como “sexo frágil” aparece em inúmeros 

discursos com uma força não menos prepotente que no século XX, quando seus 

direitos eram bem limitados. As árduas conquistas foram abrindo novos caminhos às 

mulheres, porém, elas não escampam de discursos que chegam carregados de 

efeitos de sentido machistas, tratando-as com inferioridade, submissão e colocando-

as novamente em situações que não deveriam ser sequer citadas, e muito menos, 

reproduzidas.  

Neste sentido, propomos, para este artigo, a partir da teoria francesa de análise 

do discurso, doravante AD, discutir e analisar algumas questões: a) De que forma a 

mulher é discursivizada no cenário musical sertanejo? b) A partir de quais 

naturalizações de sentido é possível perceber os efeitos de evidência produzidos pelo 

que chamamos de “ideologia machista”? c) Como a posição sujeito-artista naturaliza 

tais discursos? Para tanto, recortamos algumas sequências discursivas das músicas 

Vidinha de Balada, da dupla Henrique e Juliano, e, Contrato, da dupla Jorge e Mateus, 

para mostrar, dessa forma, os efeitos de sentido produzidos pelas letras desses 

sucessos sertanejos que são cantadas de norte a sul do Brasil.  

As músicas analisadas, ultrapassam 430 milhões de views no youtube, e os 

canais, dessas duplas sertanejas, somam mais de 12 milhões de inscritos, ou seja, os 

sentidos são/estão naturalizados de forma que, mesmo com os avanços e as 

discussões sobre gênero em nossa sociedade, os efeitos da ideologia machista, o 

sexismo, a misoginia, a falocracia continuam presentes e circulando através das 

músicas sertanejas como se elas nada tivessem a ver com a sua (re)produção.  

 

Desenvolvimento 

 



 

Se fizermos uma breve retrospectiva sobre a trajetória das mulheres, vamos 

perceber que durante muito tempo, elas foram consideradas inferiores aos homens e 

seus direitos eram limitados:  

 

O fato das mulheres terem o corpo diferente dos homens foi 
interpretado como sinal de fraqueza física e de incompetência 
intelectual. Criou-se, então, um sistema em que metade da população 
humana, a parcela feminina, foi considerada incapaz de cuidar do 
seu próprio corpo, de seus desejos, de seus negócios, enfim, de 
sua vida. As mulheres foram subjugadas e o poder masculino 
passou a ser exercido com toda a intensidade [...]. Foram proibidas 
de sair de casa desacompanhadas, foram obrigadas a casar com 
quem não queriam, quase não podiam frequentar a escola, eram 
obrigadas a se vestir da maneira que seu pai ou marido ordenasse [...].  
(ELUF, 2010, p.13, grifos meus).  

 

Na citação acima, é possível perceber a forma como as mulheres eram 

significadas a partir do biológico. Um corpo frágil significava/significa uma fragilidade 

emocional e intelectual. Além dessa fragilidade inscrita no corpo, as mulheres não 

eram capazes de terem autonomia fora dos domínios dos homens: primeiro os pais e 

irmãos e depois os maridos e filhos. 

Por mais que, juridicamente falando, já que a Constituição Federal de 1988, 

Artigo 5º, garante que homens e mulheres são iguais perante a lei e que todos os 

brasileiros têm direito a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, e que 

portanto, ambos, devem ser tratados com respeito e dignidade, na prática, no dia a 

dia, as diferenças entre homens e mulheres continuam presentes e, como já 

dissemos, circulando com naturalidade.  

O poder masculino (ELUF, 2010) é quem pode dizer, fazer as escolhas de 

forma que ele se mantenha hierarquicamente superior, de forma que ele circule como 

um discurso natural uma vez que as mulheres continuam circulando como frágeis e 



 

impossibilitadas para fazer suas próprias escolhas. Na letra da música da dupla 

Henrique e Juliano, Vidinha de balada é possível ler/ouvir as seguintes formulações: 

SD1. Vai namora comigo sim/vai por mim, igual nós dois não tem./Se 
reclamar se vai casar também/com comunhão de bens./Seu 
coração é meu e o meu é seu também (REIS; REIS JÚNIOR, 2017, 
grifos meus). 

Tanto aqui, na SD1, da música sertaneja, quanto na citação de Eluf (2010) é 

possível perceber a forma como à mulher não cabe escolher absolutamente nada. A 

ordem imposta pelo sujeito que fala na música: vai namorar comigo sim, se reclamar, 

vai casar também reflete aqueles mesmos aspectos trazidos na citação de Eluf (2010). 

A fragilidade do sexo feminino impõe que outros façam escolhas por elas uma vez que 

frágeis não têm autonomia para cuidar de si. 

 A música lançada em janeiro de 2017 continua reproduzindo aqueles sentidos 

que aproximavam às mulheres de uma fragilidade física e intelectual já que vai 

namorar sim e, se reclamar, vai casar também. 

Uma outra sequência discursiva da mesma música é possível ler/ouvir: 

SD2. Só vim te falar/tô a fim de você e se não quiser se vai ter que 
ficar./Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada/e da outro 
gosto pra essa sua boca de ressaca (REIS; REIS JÚNIOR, 2017, grifos 
meus). 

Novamente, na SD2, aquele sentido da autonomia masculina frente a 

fragilidade física e intelectual feminina é posto em circulação: à mulher não cabem 

escolhas. Ao homem cabe simplesmente anunciar aquilo que ela deve compreender 

como próprio do lugar que ela ocupa, ou seja, o lugar da submissão. Esse discurso 

circula natural, quase como sendo um elogio à mulher. Eu só vim falar/ tô a fim de 

você/ você vai ter que ficar. Simples assim. 



 

Não há mais um príncipe num cavalo branco que precisa salvar a mocinha de 

algum perigo: as mulheres agora precisam ser salvas de suas vidinhas. Elas devem 

se salvar delas próprias, de suas escolhas. No lugar do príncipe encantado, o macho-

alfa que precisa resgatá-la de uma vida errante, que se circunscreve na tal boca de 

ressaca. A mulher quando pensa sozinha, pensa mal. É o sentido que é produzido 

nessas SD’s acima. 

Vidinha de balada e boca de ressaca, mais do que uma rima, significam aquilo 

que as mulheres conseguem e podem sem a presença de um homem para lhes dizer 

o que fazer. O que se diz é: sem um aval masculino, sem um homem para lhe dar 

uma direção, muito pouco sobra. Não é preciso dizer, mas é dito pelo não-dito, que 

mulheres não sabem/podem fazer escolhas porque quando fazem escolhem errado. 

A vidinha de balada e a boca de ressaca não têm o mesmo valor da sorte de ficar/casar 

com ele. 

 

Vale lembrar que há outra forma de trabalhar o não-dito na Análise de 
Discurso, trata-se do silêncio. Este pode ser pensado como a 
respiração da significação, lugar de recuo necessário para que se 
possa significar, para que o sentido faça sentido. Há formas de 
silêncio que atravessam as palavras que “falam” por elas [...]. Daí 
que, na análise, devemos observar o que não está sendo dito, o que 
não pode ser dito. (ORLANDI, 2015, p. 83, aspas da autora e grifos 
meus). 

 

Nem tudo precisa ser dito, ou seja, estar escrito no texto para produzir 

determinados sentidos. Aquilo que também não é dito produz, por deslizamento de 

sentido, sentidos sobre aquilo que foi dito. 

Parte da “conquista” das mulheres se deu pelo interesse dos homens sobre o 

que achavam pertinente e que os favoreceria. Retomando o período da Primeira 

Guerra Mundial (1914 a 1918), a inserção da mulher no mercado de trabalho ganhou 



 

força, historicamente, no momento em que o homem precisava dela para sustentar a 

casa, assim como alguns acontecimentos políticos daquela época, que forçaram a 

entrada delas no mundo público, visto que enquanto os homens partiam para os 

campos de batalha, as mulheres trabalhavam fora. (RAGO, 1995).  

Acompanhadas dessas “conquistas”, vieram as cobranças. Enquanto a 

privação, durante muito tempo foi uma condição imposta às mulheres, agora na 

concepção dos homens, para serem consideradas mulheres perfeitas, elas tinham 

que cumprir impecavelmente suas funções, como destaca Moraes (2012, p. 260-261): 

 

 
O estereótipo da mulher submissa foi substituído, em grande 
medida, pelo da mulher múltipla: que trabalha fora, cuida da casa, 
dos filhos e do marido e, ainda assim, deve encontrar tempo para 
cuidar de si, fazer cursos de aperfeiçoamento, manter cabelos e 
unhas impecáveis, praticar exercícios físicos, balancear a dieta, etc. 
Pode-se mesmo dizer que o grau de exigência em relação à 
mulher tornou-se maior no conjunto de discursos dominantes de 
nossa sociedade: se antes a “mulher perfeita” era a que cuidava 
bem do lar e da família, hoje ela precisa se destacar profissionalmente 
sem descuidar das questões anteriores e, ainda, ter um corpo de 
modelo. Como isso tudo é quase impossível (até por razões 
fisiológicas, nem todas as mulheres poderão atingir o mesmo padrão 
de beleza), prevalecendo a sensação de “incompletude”. (Moraes, 
2012, p. 260-261, aspas da autora e grifos meus). 

 

Todo esse histórico de luta das mulheres, faz parecer que a intenção de boa 

parte da sociedade, é que elas sejam perfeitas, mas isso é humanamente impossível. 

E mesmo tendo consciência disso, essa ideologia permanece presente, de modo que 

muitas se sentem incompletas. Para a AD, a completude está no nível das 

representações, na instância do imaginário e do outro lado em termos do real temos 

a incompletude, a falta, o equívoco. Portanto, nem sujeitos e nem sentidos, estão 

completos, eles se constituem no entremeio da relação, do movimento, assim, a 

condição da linguagem é a incompletude. (ORLANDI, 2015). 



 

A concepção de que a mulher é submissa e que o homem deve dominar, ainda 

continua presente em inúmeros discursos que ferem a lei, mas que aparecem como 

mascarados. Voltando ao nosso corpus de análise, tais discursos não deveriam ser 

permitidos, mas nas condições de produção em que se dão: músicas de sucesso, 

consumidas por milhões de pessoas, são autorizados. Vale destacar que só esta 

canção (Vidinha de balada) da dupla, já ultrapassa 320 milhões de visualizações no 

youtube.  

Podemos também chamar a atenção para a posição sujeito. Devemos lembrar 

que o sujeito discursivo é pensado como posição entre outras. Não é uma forma de 

subjetividade mas um lugar que ocupa para ser sujeito do que diz (FOUCAULT, 1969).   

 

É a posição que deve e pode ocupar todo indivíduo para ser 
sujeito do que diz. O modo como o sujeito ocupa seu lugar, 
enquanto posição, não lhe é acessível, ele não tem acesso direto a 
exterioridade (interdiscurso) que o constitui. Da mesma forma, a 
língua não é transparente nem o mundo diretamente apreensível 
quando se trata da significação pois o vivido dos sujeitos é 
informado, constituído pela estrutura da ideologia. (PÊCHEUX, 1975 
apud Orlandi, 2015, p. 49, grifos meus).   

 

Segundo a citação acima, a Formação Discursiva, doravante FD, é aquilo que 

o sujeito pode/deve dizer do lugar que ocupa. Os discursos refletem as posições-

sujeito e os sentidos que as palavras têm a partir desse lugar discursivo. A FD 

interpela o sujeito e a ideologia produz a evidência dos sentidos como se pudessem 

ser apenas aqueles. 

No caso da dupla Henrique e Juliano, na posição que ocupam, de artistas de 

sucesso e que estão entre os sertanejos mais reconhecidos do país, o discurso soa 

como natural. E essa posição, que aparece na Formação Discursiva do meio 

sertanejo, tem certa autoridade naquela conjuntura.  



 

Tanto na música Contrato da dupla Jorge e Mateus, lançada em novembro de 

2017, quanto em Vidinha de balada, aqueles sentidos que naturalizam um lugar para 

o homem, o lugar dos que devem escolher, e o lugar para as mulheres, as que são 

conduzidas ecoam como natural: homens dizem às mulheres o que elas 

devem/podem fazer:  

SD3. Esse contrato é vitalício/cê tá amarrada aqui comigo./Nesse 
contrato da paixão, a rescisão é 1 milhão,/de onde cê vai tirar isso? 
(BARCELOS; OLIVEIRA, 2017, grifos meus). 

A posição que o homem ocupa é de superioridade em relação à mulher. Mesmo 

que possamos compreender o tá amarada como uma metáfora de estar apaixonada, 

é possível, como efeito de sentido, ler/ouvir que a mulher está presa ao homem, uma 

vez que o contrato é vitalício. Ela não tem o direito de se desamarrar. O contrato é 

para a vida toda.  Em amarrada se inscreve o sentido da privação, seja de liberdade, 

seja de escolha.  

A única forma de se desamarrar do homem seria uma rescisão do tal contrato. 

Mas como, de que forma? De onde ela vai tirar o tal milhão? Não nos parece que, pelo 

que a letra põe em circulação, a mulher disponha de tanto dinheiro. É possível ainda, 

por deslizamento de sentido, compreender que há aí uma incapacidade de dispor 

dessa quantia. 

Na SD4, abaixo, da canção Contrato, temos os seguintes enunciados:  

 

SD4. Eu vou fazer um contrato/se liga nas cláusulas/assina 
embaixo e não muda nada./Vai ter que acordar com um beijo todo 
dia de manhã/e aceitar café na cama com chazinho de hortelã. 
(BARCELOS; OLIVEIRA, 2017, grifos meus). 

 



 

 Nesses discursos, a mulher só funciona ocupando o lugar da submissão ao 

discurso do homem. Na SD4, podemos observar que o contrato é feito pelo homem, 

deve ser acatado e assinado pela mulher sem questionamentos. Cabe a ela apenas 

aceitar aquilo que o homem oferece sem mudar absolutamente nada. Não há um 

acordo, não há a voz da mulher porque a mulher nessa FD não tem voz, não tem lugar 

que seja outro e diferente do da submissão.  

Ainda que um certo “romantismo” esteja sendo produzido na SD4, acima, nos 

enunciados vai ter que acordar com um beijo todo dia de manhã e aceitar café na 

cama com chazinho de hortelã há um imperativo que acentua o caráter de mando, de 

autoridade, que imprime uma ordem; que autoriza uma posição (a masculina) e 

desautoriza outra (a feminina). O amor na SD4 aparece ao lado de obrigações, 

privação, obediência.  

Primeiro ela precisa obedecer, assinar o contrato, sem mudar absolutamente 

nada, o que garante ao homem que as regras não serão quebradas, para depois ter 

o que eles acreditam ser a recompensa: ter que acordar com um beijo e aceitar café 

na cama. Os sujeitos, homens e mulheres, são interpelados pelo mesmo discurso uma 

vez que o que circula como natural é que receber beijinhos e café na cama só pode 

ser um cuidado e reflexo do amor que um sente pelo outro. 

 Quanto as condições de produção em que essas músicas estão inseridas, é o 

estilo mais tocado no país, e nessa perspectiva, o consumo das canções sertanejas 

tem números avassaladores. O single Contrato, lançado em novembro, já ultrapassa 

87 milhões de views (quando começamos a acompanhar eram 16 milhões, ou seja, 

em poucos meses houve um aumento significativo de visualizações) e já aparece no 

ranking das músicas mais executadas do país, de acordo com a Crowley Broadcast 

Analysis1. Nesse sentido, a posição em que esses artistas estão, levam multidões em 

                                                           
1 A Crowley Broadcast Analysis do Brasil é uma empresa especializada em monitoração eletrônica de broadcast 

de áudio que atua desde 1997, quando iniciou sua monitoração de rádios para fins musicais.  



 

seus shows. O machismo, dito em determinado lugar pode ter sérias consequências, 

mas interpretado em canções por vozes de sucesso, são liberados.  

Vale acrescentar, que essas canções são reproduzidas e interpretadas por 

milhares de artistas, incluindo, inclusive mulheres nas interpretações, como as 

cantoras renomadas Marília Mendonça, Simone e Simaria, Maiara e Maraisa, isso 

sem falar no público que é como um coral uníssono que canta. Matematicamente, já 

até perdemos as contas, mas são milhões de pessoas imbricadas nessa ideologia, 

que fazem esse eco machista ressoar e com direito a pedir bis.  

  O fato de que não há sentido sem interpretação atesta a presença da ideologia. 

Diante de qualquer objetivo simbólico, somos levados a interpretar, nos perguntando, 

o que isto quer dizer? Assim, o sentido aparece como evidência, como se estivesse 

sempre-já-lá. (Orlandi, 2015). Segundo, Leandro-Ferreira (2001), no Glossário de 

Termos do Discurso, a ideologia é: 

 

Elemento determinante do sentido que está presente no interior do 
discurso e que, ao mesmo tempo, se reflete na exterioridade, a 
ideologia não é algo exterior ao discurso, mas sim constitutiva da 
prática discursiva. Entendida como efeito da relação entre sujeito e 
linguagem, a ideologia não é consciente, mas está presente em 
toda manifestação do sujeito, permitindo sua identificação com a 
formação discursiva que o domina. Tanto a crença do sujeito que 
possui o domínio de seu discurso, quanto a ilusão de que o sentido já 
existe como tal, são efeitos ideológicos. (Leandro-Ferreira, 2001, p. 
17, grifos meus). 

 

 Considerando que não existe sentido sem sujeito e nem sujeito sem ideologia, 

e que esta funciona, como já dissemos, na evidência de sentidos, podemos observar 

que a (re)produção desses discursos machistas, é algo que permanece cristalizado 

na nossa sociedade e aparece nessas canções como se estivessem sempre-já-lá. Os 

efeitos de sentidos que tais discursos representam mostram como a mulher é 

discursivizada. No funcionamento dessa FD, vimos o quanto as mulheres continuam 



 

sendo consideradas inferiores e frágeis física e intelectualmente. Os direitos 

conquistados ao longo dos anos e da história parecem não produzir sentido nessa FD.  

 

 

 

 

Considerações finais 

 

Conforme nossa análise, é possível destacar que a ideologia machista, 

continua fortemente presente e cristalizada em nossa sociedade. Os direitos 

conquistados pelas mulheres não fazem quaisquer sentidos nas letras dessas 

músicas. As mulheres continuam sendo significadas a partir do lugar da submissão. 

Cabe muito pouco a elas além de acatar, aceitar, assinar o que os homens oferecem 

como um ganho, como um presente. 

A ideologia funciona, portanto, como aquilo que produz evidências de sentidos 

para os sujeitos nessa Formação Discursiva (denominada por nós como sendo uma 

formação machista). A ideologia naturaliza os sentidos e provoca essas evidências: a 

de que a imposição pode significar um cuidado do homem em relação à mulher. Além 

disso, nessa FD é posto em circulação a mulher como sendo biologicamente frágil. 

Uma fragilidade física, emocional e intelectual. Ao homem cabe tomar as decisões, à 

mulher cabe acatá-las. 

No universo sertanejo, quase que de forma geral, é possível ler/ouvir uma certa 

imobilidade dos lugares que homens e mulheres podem ocupar. É possível afirmar 

que os sentidos já estão dados e colados às palavras. 

Souza (2014) afirma que  

 

[...] a estratégia analítica a ser formulada visa mostrar como cantoras 
da linha de Dalva de Oliveira, Maysa, entre várias outras, resistiam aos 



 
rumores escandalizados tramados a partir de sua vida privada. O mais 
pertinente é demonstrar a maneira como essa resistência perfila a 
voz a fazer surgir e permanecer, no contexto da opressão 
feminina, uma forma outra de existir sendo mulher. (SOUZA, 2014, 
p. 108, grifos meus).  

 

Segundo o autor, entre as décadas de 1930 a 1950, a música era um lugar de 

liberdade para as mulheres se expressarem. Enquanto o dia a dia as aprisionavam, a 

música libertava. A resistência, naquele contexto de opressão feminina, aparecia na 

letra e interpretação de suas canções, e desta maneira, surgia uma outra forma de ser 

mulher, mas livres somente como cantoras. Não podiam se expressar como mulheres, 

mas na posição de cantoras, seus discursos eram permitidos. Percebe-se que há um 

lugar diferente para os homens e as mulheres, pois enquanto o homem pode dizer de 

qualquer lugar, a mulher pode dizer na música e no social. No século XXI, por outro 

lado, o dia a dia não é representado nas letras dessas músicas por nós analisadas. 

Nestas, as mulheres são desprovidas de vontade, de desejo e de autonomia.  

 Não nos parece haver resistência a essas formulações uma vez que se 

somarmos os inscritos nos canais do youtube desses artistas, mais de 12,6 milhões, 

acompanham e aparentemente gostam do que ouvem. Ainda que esses números 

possam não ser exatos, sinalizam, pelo menos, a popularidade dos artistas e das 

músicas que são ouvidas, consumidas e reproduzidas.  

Nesse artigo, a partir da teoria francesa de análise de discurso, foi possível 

observar o funcionamento ideológico de um segmento que cresce como hegemônico 

no meio musical brasileiro. Ainda que os sentidos sejam os de submissão da mulher, 

mais sujeitos se identificam com as letras dessas músicas. O discurso machista 

parece não produzir nenhum incômodo. Ao contrário, parece produzir uma 

naturalização que não causa qualquer estranheza.  

A música, de um modo geral, funciona também para divertir, animar e distrair. 

Mas também é um veículo para se compreender a forma como a sociedade pensa e 



 

se comporta em diversos aspectos. Músicas racistas são identificadas e logo vozes 

contrárias ao que se diz em suas letras se alevantam quanto a estes sentidos. Músicas 

que fazem apologia à violência, também sofrem da mesma censura, sobretudo se 

forem no estilo funk (mas aí é ideia para um outro artigo). No entanto, as músicas que 

(re)produzem os sentidos desse lugar de inferioridade da mulher são consumidas a 

ponto de seus artistas se tornarem celebridades nacionais.  
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Resumo  

A autoria de trabalhos científicos tem gerado debate em diversas áreas do 
conhecimento. Seja pelo prestígio na carreira acadêmica ou pela pressão exercida 
por instituições de ensino e órgãos de fomento à pesquisa, a autoria e os temas a 
ela relacionados parecem ser um ponto de litígio no âmbito acadêmico. Como 
consequência, um grande volume de artigos sobre esse tema tem sido publicado. 
Entretanto, percebemos que a autoria acadêmica tem sido pouco explorada na 
comunidade de Letras, especialmente, sob o ponto de vista discente. Por esse 
motivo, baseadas na Análise Crítica do Discurso (ACD) (FAIRCLOUGH, 2003), na 
teoria de aprendizagem situada de Participação Periférica Legítima (LAVE; 
WENGER, 1991; WENGER, 1998) e na perspectiva de letramentos acadêmicos 
(LEA; STREET, 1998), propomos uma pesquisa de perspectiva etnográfica (HEATH; 
STREET, 2008). Por meio de entrevistas, objetivamos oferecer uma interpretação 
dos discursos sobre autoria acadêmica, especialmente buscando desvelar as 
tensões e relações de poder percebidos em uma comunidade de prática de pós-
graduação em Letras/Estudos Linguísticos de uma universidade pública do sul do 
Brasil. Neste trabalho, apresentamos um recorte dos resultados da pesquisa, os 
quais indicam a existência de diferentes discursos sobre os conceitos de autoria e 
coautoria acadêmica na comunidade investigada, apontando para maior ou menor 
consciência sobre essa questão. Ressaltamos ainda que a questão precisa ser 
debatida abertamente nas disciplinas, nos grupos de pesquisa e nos eventos da 
área.  
 

Palavras-chave: Participação Periférica Legítima. Letramentos Acadêmicos. Autoria 
acadêmica. 
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Introdução1  

A questão da autoria no contexto acadêmico tem gerado debate em diversas 

áreas de produção do conhecimento. Busca por reconhecimento profissional, 

ascensão na carreira e obtenção de recursos das agências de fomento podem ser 

apontadas como fatores que têm motivado pesquisadores a incrementar a produção 

de textos para publicação. Entretanto, na área de Letras/Linguística Aplicada, essa 

questão tem recebido pouca atenção (PAIVA, 2005; SCHMIDT; MOTTA-ROTH, 

2014). Portanto, torna-se crucial investigar o discurso de participantes dessa área 

sobre o processo de construção de autoria acadêmica/científica. Especificamente, 

por meio de levantamento bibliográfico, constatamos que a autoria acadêmica, em 

diferentes áreas, tem sido abordada principalmente da perspectiva de 

professores/pesquisadores, o que nos incentiva a enfocar a autoria acadêmica 

discente, a partir do discurso de pesquisadores em formação. Neste trabalho, 

adotamos o conceito de autoria como “a prerrogativa do escritor de escolher o 

objetivo, o conteúdo, estilo e leitores do texto” (MOTTA-ROTH, 2009, p. 333, com 

base em IVANIČ, 1998, p. 26, 219, 341). 

São relevantes para nossa análise os conceitos de comunidades de prática e 

Participação Periférica Legítima (LAVE; WENGER, 1991; WENGER, 1998) pois 

defendemos que, além das interações em aula, o desenvolvimento de letramentos 

acadêmicos e, consequentemente, de autoria, dependem da participação legítima e 

efetiva em uma comunidade de prática (MOTTA-ROTH, 2013). Além disso, 

recorremos à perspectiva de escrita acadêmica dos letramentos acadêmicos, pois 

nos possibilita investigar a autoria como uma prática social situada, em um contexto 

institucional (LEA; STREET, 1998). Para a análise linguística, recorremos à Análise 

Crítica do Discurso (ACD), que possibilita desnaturalizar o conceito de autoria na 

                                                           
1 O presente artigo apresenta recorte dos resultados da dissertação de mestrado, defendida 
em 2016, na linha de pesquisa Linguagem no contexto social do Programa de Pós-
Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), associada ao Grupo 
de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(GRPesq/CNPq) Linguagem como prática social. É parte das pesquisas conduzidas no 
projeto guarda-chuva Letramento acadêmico/científico e participação periférica legítima na 
produção de conhecimento (MOTTA-ROTH, 2013). 
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academia, em associação à Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004, 2014), para o parcelamento da linguagem e identificação de 

elementos léxico-gramaticais utilizados na construção de sentido nos excertos 

analisados. Na abordagem da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), as escolhas 

sobre como utilizar a linguagem em interações sociais constituem diferentes funções 

ou metafunções (HALLIDAY; HASAN, 1989, p. 15; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2004, 2014). Enfocamos a metafunção ideacional, realizada pelo sistema de 

transitividade, para a identificação dos participantes (grupo nominal), processos 

(grupo verbal) e circunstâncias (sintagmas adverbiais ou preposicionais) (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014, p. 222) das orações que compõem os exemplos 

apresentados e discutidos na seção de síntese dos resultados.  

Em diálogo com a ACD, este estudo, de abordagem qualitativa, adota uma 

perspectiva etnográfica. A perspectiva etnográfica nos fornece recursos para a 

interpretação do discurso de uma comunidade de prática “a partir do olhar de dentro, 

dos seus membros sobre o significado de suas práticas” (MOTTA-ROTH, 2003, p. 

171). 

O universo de análise desta pesquisa é o Programa de Pós-Graduação em 

Letras de uma universidade pública do sul do Brasil. As entrevistas foram 

conduzidas com estudantes do primeiro ano do curso de Mestrado e primeiro e 

segundo ano de Doutorado em Letras, da área de Estudos Linguísticos. A escolha 

por participantes da pesquisa de diferentes etapas da pós-graduação nos oferece 

tanto a perspectiva de membros recém-chegados nesse nível de formação 

(mestrado), como também daqueles com mais tempo de experiência (doutorado), 

nas palavras de Lave e Wenger (1991), newcomers e oldtimers. O programa é 

constituído por três linhas de pesquisa, as quais são nomeadas e identificadas como 

A, B e C. Os dados foram gerados por meio de entrevistas semiestruturadas, 

individuais, gravadas em áudio. As entrevistas foram realizadas no laboratório do 

grupo de pesquisa do qual participo no período de 18 a 31 de maio de 2016. A 

duração das entrevistas foi de 15 minutos e 04 segundos a 01 hora, 03 minutos e 41 

segundos, totalizando um número total de 11 horas, 40 minutos e 51 segundos de 
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gravação. Antes do início da gravação, expliquei aos participantes da pesquisa o 

termo de compromisso livre e esclarecido (TCLE) e o objetivo geral da pesquisa. A 

gravação de áudio ocorreu após a autorização e assinatura do termo. Nosso corpus, 

portanto, consiste das respostas de 21 estudantes (de 42 contatados) de pós-

graduação em Letras, da área de Estudos Linguísticos, a questões sobre autoria 

acadêmica. 

A análise dos dados ocorreu em duas etapas: a) transcrição dos dados, b) 

tabulação e análise dos elementos linguísticos. Na primeira etapa, as gravações em 

áudio foram transcritas manualmente. A seguir, na segunda etapa, as entrevistas 

foram impressas, lidas e os seguintes passos foram adotados: 

a. selecionamos excertos das entrevistas que contivessem, como 

participante da oração, “autoria”, “autor(a)”, “produção”, “escrita”; 

b. tabulamos as orações dos excertos selecionados, com base no sistema 

de Transitividade, em termos de participantes, processos e circunstâncias; 

 

Síntese dos resultados  

 

É possível perceber diferentes construções do que seja autoria e coautoria, 

apontando para maior ou menor consciência sobre essa questão. Para uma parcela 

de nossos entrevistados, autoria significa pouco poder para contribuir como alguém 

que tem conhecimento acadêmico/científico, tendo em vista autoridades constituídas 

no campo de pesquisa, sejam pesquisadores de outra época ou atuais, incluindo o 

orientador. Para outros, autoria é definida como uma conversa entre pesquisadores, 

assumindo um posicionamento de concordância ou discordância em relação ao 

conhecimento produzido na comunidade.  Notamos também uma visão de autoria 

como processos de agir, fazer, produzir. 

Em síntese, identificamos cinco discursos sobre autoria acadêmica: 1) 

relações de poder, 2) responsabilidade, 3) posicionamento, 4) processo dialógico e 

5) participação. O discurso sobre a falta de poder dos estudantes ao inserir o seu 

dizer como uma importante contribuição para as pesquisas da área predomina nos 
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grupos de primeiro ano de doutorado e mestrado. No grupo que cursa o segundo 

ano de doutorado, predomina o discurso sobre autoria como responsabilidade.  

O discurso sobre autoria acadêmica compreendida como poder e autoridade 

revela o quão difícil é, para o pesquisador em formação, afirmar sua identidade de 

membro da comunidade, que pode contribuir, mesmo que de forma modesta, com o 

corpo de estudos já desenvolvidos em outros lugares e em outras épocas. No 

exemplo a seguir, é recorrente a referência a autoria como repetição de tudo que já 

foi dito, evidenciando as relações de poder entre o autor/estudante de pós-

graduação e aqueles que o precederam. 

 

Exemplo 1 O quê que eu entendo por autoria? [Autoria] É algo que a pessoa não 
necessariamente cria porque a gente sabe que hoje em dia não existe 
praticamente nada novo. 

Luisa - 
2D 
 

 

O discurso sobre autoria compreendida como o exercício de uma atitude 

responsável é articulado, principalmente, na oração dominante, por meio de 

processos relacionais (autoria é, o autor é), cujo Atributo se configura como 

atividades no mundo material. 

  

Exemplo 2 Autoria é a responsabilidade de ler, pesquisar e escrever, né? Alice - 2D 
 

 

Essas atividades no mundo material, ou formas de ação na preparação de um 

texto acadêmico, refletem uma visão que estabelece as responsabilidades do autor 

como o cumprimento de tarefas, por exemplo, pensar em uma ideia, ler, pesquisar, 

escrever/produzir/elaborar/ fazer o texto, fazer metodologia, analisar os dados, 

transformar. A autoria acadêmica pode ser interpretada como o comprometimento e 

o esforço de permanecer engajado em todas as etapas da pesquisa. 

 

Exemplo 3 (...) você é...acaba sendo responsável por aquilo que você diz, né? Tanto 
legalmente quanto teoricamente falando, né? Eu acho que isso é ser autor. 

Joana - 
2D 
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O exemplo 3 aponta para a relação entre autoria acadêmica e propriedade 

intelectual. Na visão de Joana, o autor é “responsável pelo que diz”, em outros 

termos, pelo conteúdo do estudo. Essa responsabilidade está relacionada à 

propriedade de uma publicação e às leis que protegem esse direito (legalmente), ao 

mesmo tempo que convoca o autor a estar apto a defender e explicar qualquer parte 

do trabalho publicamente (teoricamente).  

O discurso sobre autoria compreendida como uma tomada de posicionamento 

na argumentação de um texto acadêmico é ilustrado no enunciado abaixo.  

 

Exemplo 
4 

Eu acho que a autoria, ela acontece na medida em que tu consegue se 
posicionar a respeito de tudo aquilo que tu lê, né? 

Stella - 
2D 

 

No exemplo 4, a autoria é definida como algo que “acontece”, cujo 

responsável por trazê-la à existência não é explicitamente mencionado. Entretanto, 

na circunstância que acompanha esse processo existencial, há uma indicação de 

um participante “tu”, que pode ser interpretado como uma forma de generalizar os 

estudantes de pós-graduação, sendo este capaz de gerar autoria. Essa autoria 

passa a existir no decorrer do processo de escrita, a cada vez que o autor se 

posiciona em relação às vozes que traz para o seu texto.     

 O discurso sobre autoria como um processo dialógico é exemplificado 

no trecho a seguir. No exemplo 5, Sheila ressalta que o diálogo com outros 

pesquisadores da área (uma conversa entre acadêmicos, uma conversa com outros) 

está presente mesmo quando a escrita do trabalho ocorre de maneira individual. Em 

seu entendimento, esse entretecer do seu discurso com o corpo de conhecimento 

constituído na comunidade (sempre se referenciando à essa conversa) caracteriza a 

escrita acadêmica (autoria acadêmica é). 

 

Exemplo 5 Bom, autoria acadêmica, por natureza, é uma conversa entre acadêmicos. 
Então, portanto, tua autoria está sempre se referenciando à essa conversa, 
né? Então, por mais que tu escreva sozinho, e tu é o único autor de um 
trabalho, é uma conversa com outros também, né? 

Sheila 
- 2D 
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 O discurso sobre autoria compreendida como participação é expresso 

ora como um dever (Exemplo 6), ora como uma circunstância (Exemplo 7) ou ainda, 

como um Atributo (Exemplo 8). No exemplo 6, por meio da modalidade deôntica 

(tem que), Paula designa a principal característica esperada por ela em um processo 

decisório de atribuição de autoria. O colaborador deve ter um comportamento 

proativo (atuante) e se envolver em todas as etapas da produção de um texto 

acadêmico.  

 

Exemplo 6 Então, autor é atu...tem que ser atuante. Paula - 2D 

 

 No Exemplo 7, Pedro reconhece a si mesmo como autor na situação 

em que participa e contribui de forma substancial para o processo de escrita. 

Portanto, assim como para Paula, a autoria acadêmica é vista como um fazer, um 

processo material que envolve um agir sobre a pesquisa.  

 

Exemplo 7 Então, eu sou autor do meu texto quando eu sei que grande parte das 
coisas que estão ali eu escrevi.  

Pedro - 
2D 

 

 No exemplo 8, de forma semelhante, Talu, estudante de mestrado, 

endossa o discurso de seus colegas do doutorado, ao enfatizar que a participação 

no desenvolvimento de uma pesquisa é essencial para decidir questões de 

atribuição de autoria. 

   

Exemplo 8 Então, o autor, então, é participar de todo o processo, né? Talu - 1M 

 

Considerações finais  

 

Neste trabalho, identificamos e analisamos os discursos sobre autoria 

acadêmica/científica de 21 estudantes de pós-graduação em Letras/Estudos 

Linguísticos. A análise teve por base o quadro teórico da Análise Crítica do Discurso 

e da Linguística Sistêmico-Funcional. Em termos de metodologia, adotamos uma 
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perspectiva etnográfica, que subsidiou a geração de dados por meio de entrevistas 

semi-estruturadas. 

Mapeamos cinco traços constitutivos do conceito de autoria no discurso dos 

participantes da pesquisa: 1) poder e autoridade, 2) responsabilidade, 3) 

participação, 4) posicionamento e 5) processo dialógico. O discurso sobre autoria 

como relações de poder e autoridade é marcado por um sentimento de 

desempoderamento, principalmente entre os estudantes de mestrado, pois 

consideram que sua contribuição teórica ao campo retoma muito dos estudos já 

publicados, oferecendo pouca inovação aos estudos desenvolvidos na comunidade 

de Letras/Estudos Linguísticos. No discurso de nossos entrevistados, a autoria deve 

ser atribuída àqueles que sejam capazes de defender ou responder 

questionamentos sobre qualquer parte do trabalho. No discurso sobre autoria como 

participação, o autor é descrito como Portador de Atributos, por exemplo, atuante e 

ativo. Nesse sentido, a atribuição de autoria deve ser pautada pelo nível de 

participação dos envolvidos na pesquisa. O discurso sobre autoria como uma 

tomada de posicionamento enfatiza que o autor é aquele que traz diferentes vozes 

para o texto, ora alinhando-as, ora contrastando-as, a fim de construir sentido e 

defender um argumento no tecer de sua narrativa. Finalmente, o discurso sobre 

autoria como um processo dialógico complementa o anterior, de posicionamento, 

pois também enfoca as diversas vozes convocadas para compor um texto 

acadêmico. Os exemplos analisados ilustram, de forma concisa, que a autoria no 

contexto acadêmico envolve o engajamento nas Conversações de uma dada 

comunidade de prática, nas palavras de Bakhtin (2006, p. 272) “(...) Cada enunciado 

é um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados”. Nesse 

sentido, o discurso de autoria na perspectiva dialógica leva em consideração a 

interação do autor com as múltiplas vozes envolvidas na construção de seu 

discurso.  

A pesquisa desenvolvida aqui oferece potenciais implicações pedagógicas. 

Esperamos que nossos resultados venham a fomentar discussões sobre aspectos 
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éticos da escrita em coautoria, tanto em grupos de pesquisa como em disciplinas de 

cursos de pós-graduação na área de Letras/Estudos Linguísticos. 
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Resumo 

O presente artigo é um recorte de nosso projeto de pesquisa de mestrado e tem 
como objetivo principal problematizar as semelhanças e diferenças entre o gênero 
canção e o poema, já que o primeiro chega a ser considerado por alguns como uma 
versão musicalizada do segundo. Para isso, nos embasamos nas teorias de Lopes 
(2013) a respeito do gênero canção e seu hibridismo, assim como na obra de 
Perrine (1982) para discutir aspectos presentes no poema. Realizamos uma análise 
entre a canção “Amor pra recomeçar” de Frejat e o poema “Os votos” de Sérgio 
Jockyman utilizando o segundo modelo teórico proposto por Sant’Anna (2013), que 
tem como base a noção de desvio na sua criação. Fazemos esta análise através de 
dois quadros comparativos com quatro recortes de cada gênero, equiparados para 
então poderem ser verificadas suas semelhanças e diferenças. A inquietação de 
tentar diferenciar os dois gêneros surgiu de pesquisas anteriores sobre o gênero 
canção e certa constância da nomenclatura poema musicalizado. Acreditamos que 
este trabalho possa trazer contribuições para os estudos do gênero canção, assim 
como para as pesquisas analíticas que fizerem uso da mesma perspectiva teórico-
metodológica. 

Palavras-chave: Gênero canção. Poema. Paráfrase. 

 

Introdução 

 

Os estudos de gênero, seja discursivo ou textual, tem ganhando força dentro 

dos estudos da linguagem, pois sabe-se que esses gêneros estão presentes nas 

ações rotineiras e nas esferas sociais das quais as pessoas fazem parte. Uma das 

principais referências nessa área é o filósofo russo Michael Bakhtin (2017), tomado 
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como base teórica fundamental para a concepção de gênero discursivo adotada 

nesse trabalho. Já que, de acordo com o pensador, “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, 

2017, p. 262, grifos do autor), os gêneros do discurso constituem-se, portanto, como 

repertórios de uso da linguagem, atualizados a cada nova enunciação. Essa 

definição prevê a relação dialógica que Bakhtin propõe para a utilização da língua e 

aponta para a historicidade dos gêneros, bem como para a flexibilidade de suas 

características e fronteiras.  

Os enunciados constituem um gênero quando atingem certo grau de 

estabilidade. O verdadeiro objeto de estudo da Linguística, para o pensador, não 

está no processo criativo individual do sujeito, nem no sistema imutável de normas 

que constituem a língua, mas em sua utilização em situações reais de fala, por meio 

da comunicação verbal. Na perspectiva do autor, esse processo envolve, além do 

sistema da língua e do sujeito criativo, as condições de produção, os interlocutores e 

o caráter sócio-histórico e ideológico da língua. Vemos, então, que o estudo de um 

gênero discursivo deve considerar a natureza particular do enunciado, concebido 

dentro de sua esfera de atividade comunicacional.  

Bakhtin (2017) afirma ainda que para os estudos linguísticos é importante 

conhecer a natureza dos enunciados e a sua diversidade de formas representadas 

pelos gêneros discursivos, pois todo trabalho de pesquisa do material linguístico é 

feito a partir de enunciados concretos relacionados a diferentes esferas da 

comunicação. Na reflexão bakhtiniana, a noção de gênero discursivo reporta ao 

funcionamento da língua em práticas comunicativas, reais e concretas, construídas 

por sujeitos que interagem nas esferas das relações humanas e da comunicação. É, 

no interior dessas esferas, correspondente às instâncias públicas e privadas do uso 

da linguagem, que se elaboram os gêneros discursivos, para responderem às 

necessidades interlocutivas dos sujeitos que nelas se inter-relacionam. Quaisquer 

que sejam a extensão, o conteúdo semântico, os recursos linguísticos e a sua 

composição estrutural, o discurso, materializado na forma de texto, apresenta 
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características que lhe são geralmente comuns, moldadas pelas regras do 

funcionamento dos gêneros, essas, por sua vez, articuladas no interior das 

interações das esferas das relações sociais. Ou, dito de outro modo, cada esfera do 

uso da língua, cotidiana ou não, potencializa os seus próprios gêneros, 

determinando as formas genéricas e relativamente estáveis de manifestação dos 

discursos, no que tange aos aspectos temático, estilístico e composicional. 

Entretanto, especificamos em nosso foco investigativo dois gêneros 

discursivos, a canção e o poema, sendo que o nosso principal objetivo aqui é 

problematizar a noção de que um é uma versão musicalizada do outro. Isso posto, 

abordamos conceitos de ambos os gêneros para ressaltar suas semelhanças e 

delimitar suas diferenças. Para alcançar tal objetivo, nos embasamos nos 

pressupostos teóricos de Lopes (2013) sobre o gênero canção e suas características 

sincréticas, sendo composto pela linguagem verbal e não-verbal, além de nos 

apoiarmos também na obra Sound and Sense (1956), do professor canadense 

Lawrence Perrine, para discutirmos a noção de poema e poesia. Para 

problematizarmos a questão escolhida, também nos sustentamos em Sant’Anna 

(2003) sobre os conceitos de paródia e paráfrase entre os enunciados e de 

dialogismo e monologismo propostos por Bakhtin (2017) em sua obra Estética da 

criação verbal, no capítulo “Gêneros do discurso”. 

Apoiamo-nos nessas propostas teóricas citadas acima para realizarmos uma 

análise teórico-metodológica entre os gêneros canção e poema, trazendo um 

exemplo de cada, sendo a canção “Amor pra recomeçar” composta por Roberto 

Frejat, mais conhecido como Frejat, lançada em 2001, e o poema “Os votos” escrito 

por Sérgio Jockyman, publicada em 1980 no Jornal Folha da Tarde de Porto Alegre 

– RS. Esperamos, através dessa análise, encontrar semelhanças e diferenças entre 

os dois materiais a ponto de podermos problematizar a consideração da canção 

como um poema musicalizado, enfatizando as diferenças para separar canção e 

poema como dois gêneros distintos, mesmo contendo suas semelhanças. 

 

Gênero canção 
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 O gênero canção é um dos mais antigos do mundo, surgindo em meados de 

6000 anos antes de Cristo, e sua origem se deve à observação do homem com 

relação aos sons da natureza. Entretanto, de acordo com Bennet (1986), começou a 

aparecer elementos teóricos de composição e arranjo na Antiguidade Clássica. 

Durante os anos, a canção e a música sofreram alterações que foram influenciadas 

pelas condições de produção e dos aspectos extralinguísticos, sendo eles políticos, 

sociais e econômicos de cada época. Para Lopes (2013), a canção é um gênero 

híbrido, pois agrega propriedades em relação ao conteúdo temático, à construção 

composicional e às marcas linguístico-enunciativas de outros gêneros, como, por 

exemplo, quando poemas, contos e fábulas podem ser incorporados na canção para 

a produção de efeitos de sentido. A autora ainda afirma que esse gênero tem um 

caráter intersemiótico, que relaciona a linguagem verbal, que seria a letra da canção, 

e a musical, que pode ser constituída pela melodia, arranjo e os instrumentos 

utilizados, sendo essa sua característica fundamental.  

 Dessa maneira, ao estudar um gênero sincrético, devemos considerar tanto o 

contexto linguístico quanto o não linguístico, ou seja, o político, social e cultural. 

Porém, o contexto não pode funcionar apenas como uma moldura que cerca o 

discurso, pois a canção não é somente o resultado de um conjunto social e cultural, 

mas também é parte dele. Devemos olhar para esse gênero como parte importante 

da cultura, pois é, por vezes, em canções que muitas coisas são faladas e 

discutidas, sendo que, em certos períodos na história, nada podia ser falado 

abertamente, especialmente sobre o governo, então as pessoas encontravam na 

canção um apoio e um caminho para se expressar. Sendo assim, a canção segura 

muitos fatos e sensações vividas por seus compositores, que não podem ser 

esquecidos durante seus estudos. 

 Sob a perspectiva bakhtiniana, podemos afirmar que outro aspecto presente 

na canção é o dialogismo, tal qual foi pensado por Bakhtin (2017), referindo-se às 

relações que todo enunciado mantém com os enunciados que já foram produzidos 

ou que ainda o serão. Assim como todo gênero discursivo está em constante diálogo 
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com outros, a canção também está, seja na incorporação de um outro gênero, seja 

na abordagem de algum tema, seja por uma resposta direta a outro enunciado, seja, 

ainda, por uma citação. Esse diálogo não é limitado apenas à letra, ele também 

pode ocorrer com a melodia e o ritmo. Como exemplo, podemos citar as paródias 

musicais, nas quais mantém-se a melodia e muda-se a letra, e casos de 

incorporação de fragmentos de outro texto em canções. 

 Por essa razão, devemos entender as características mais técnicas da 

canção e do poema, para assim podermos traçar semelhanças e diferenças entre 

eles. Uma das características essenciais da canção é sua linguagem não-verbal – a 

musical, que, para Priolli (1989), compõem-se de três elementos: melodia, ritmo e 

harmonia”. Em sua obra Princípios básicos da música para a juventude (1989), a 

autora discorre sobre eles, caracterizando a melodia como a progressão dos sons 

formando um sentido musical; o ritmo como um movimento dos sons, dependentes 

de dois fatores, a duração e a intensidade dos sons; e a harmonia como a execução 

de vários sons ao mesmo tempo. Além disso, a autora ainda diz que, “para exprimir 

profundamente qualquer sentimento, ou descrever por meio da música qualquer 

quadro da natureza, torna-se imprescindível a participação desses três elementos” 

(PRIOLLI, 1989, p. 6). Uma característica presente no ritmo, tratado pela autora na 

mesma obra, é o acento métrico, que seriam as acentuações obedecidas pelos 

compassos. Esse acento métrico é o que nos permite perceber o tipo de compasso 

da música, sendo ele binário, com um tempo forte e um fraco, ternário, com um 

tempo forte e dois fracos, ou quaternário, com um forte e três fracos.  

A característica musical presente no gênero canção é essencial para se obter 

um completo entendimento sobre esse gênero híbrido e sincrético.  Por essa razão, 

esses dois aspectos precisam ser estudados juntos, e quando isso não ocorre, a 

característica intersemiótica da canção está sendo deixada de lado. Sabemos que a 

melodia e o ritmo de uma canção podem influenciar na própria letra, pois 

instrumentos diferentes, acelerações, retardamentos e pausas são, em uma 

composição, propositais. Por isso, ao deixar de lado esses elementos, estamos 
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também deixando de lado outros tipos de interpretações que poderiam ser baseados 

no aspecto musical. 

 Além disso, sobre seu hibridismo, Lopes (2013) afirma que quanto ao 

conteúdo temático da canção, é possível encontrar os mais diversos assuntos que 

se tornam temas que são incorporados à dimensão verbal, e quanto à construção 

composicional e às marcas linguísticos-enunciativas podem ser encontradas 

regularidades verbais e não-verbais, mesmo com certas instabilidades, sendo que a 

maioria delas está relacionada às características do gênero poema. Isto posto, os 

estudos de Perfeito e Vedovato (2011), presentes na obra O gênero poema: um 

estudo na perspectiva bakhtiniana, abarcam algumas características presentes no 

gênero canção que emanam do gênero discursivo poema, sendo elas: o contexto 

histórico e pessoal normalmente influencia a forma da linguagem empregada, bem 

como o arranjo do poema/canção; construção da estrutura do enunciado por meio 

de rimas, estrofes e versos; ritmo; emprego de figuras de linguagem e de 

pensamento; forte presença de estratos fonéticos; efeitos sonoros de linguagem; 

intertextualidade; possível emprego de neologismos; repetição de versos e palavras. 

Ainda sobre o contexto de produção, Lopes (2013) ainda afirma que: 

 

“Todo enunciado concreto do gênero discursivo canção exibe sua 
especificidade, portanto cabe avaliar o momento de produção e as 
condições sociais, culturais, históricas e políticas que permeiam a 
produção de um determinado locutor” (LOPES, 2013, p. 34) 

 

 Então, como já mostramos características do poema nesse item, para 

podermos fazer a comparação a que nos propusemos entre o gênero canção e o 

gênero poema, devemos tentar nos aprofundar um pouco na área literária para 

compreender como que se caracteriza a poesia e, por consequência, o poema. 

 

  

Poesia 
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 Em todas as épocas e países, a poesia tem sido escrita por várias pessoas, 

desde soldados até filósofos, e durante todas essas épocas, ela tem sido também 

interesse de pessoas educadas, inteligentes e sensíveis a ela. Primeiramente, as 

pessoas liam, ouviam ou recitavam poesia pelo prazer, entretanto, o entretenimento 

não era a única razão, a poesia era vista como algo central para a existência, algo 

com valor único para uma vida completamente realizada. A poesia é considerada tão 

universal e antiga como a linguagem, os mais primitivos têm usado, e os mais 

civilizados a tem cultivado.  

Para nosso tratamento da poesia aqui, nos embasamos na obra Sound and 

Sense (1982), de Lawrence Perrine. Para ele a poesia pode ser definida como um 

tipo de linguagem que fala mais e mais intensamente que a linguagem comum. Além 

disso, Perrine (1982) afirma que, para entendê-la completamente, é preciso 

entender o que a poesia diz. 

Na visão do autor, é preciso que compreendamos que a linguagem é 

empregada em diversas ocasiões para falar várias coisas, em outras palavras, ela 

tem diferentes usos. Um dos usos mais comuns, senão o mais comum, da 

linguagem é o de comunicar, porém, romances, contos, peças e poemas não foram 

escritos somente com essa finalidade. De acordo com Perrine (1982), “these exist to 

bring us a sense and perception of life, to widen and sharpen our contacts with 

existence” (p. 4), em tradução livre, para o autor, eles existem para nos trazer um 

sentido e percepção da vida, para ampliar e aprimorar nosso contato com a 

existência. Sendo assim, os poetas, ao observarem, imaginarem, selecionarem e 

organizarem seus sentimentos, conseguem criar novas experiências para seus 

leitores que podem trazer um entendimento e uma percepção sobre suas próprias 

vidas. Portanto, Perrine (1982) declara que a literatura existe para comunicar 

experiências significantes, porque são concentradas e organizadas, e sua função 

não é nos contar sobre essas experiências, mas sim, nos permitir participar 

imaginativamente delas. Ele ainda afirma que a literatura é um meio de nos 

consentir, através da imaginação, viver mais intensamente. 
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 O autor declara também que a poesia não se preocupa com a beleza, com a 

verdade, com a persuasão, mas sim com a experiência. No entanto, acrescenta que 

a beleza e a verdade são aspectos da experiência, e geralmente um poeta está 

engajado entre elas. Não há uma exata distinção entre poesia e outros tipos de 

literatura, de acordo com Perrine (1982), muitas pessoas acreditam que a poesia 

pode ser reconhecida pelo arranjo das linhas na página ou pelo uso da rima e 

métrica. A diferença entre elas é que a poesia é uma forma de literatura mais 

condensada e concentrada, falando o máximo em um mínimo de palavras. 

Entretanto, ela pode ser reconhecida pela resposta de um bom leitor, alguém que 

obteve um pouco de sensibilidade a ela. Perrine (1982) acredita que nem todos são 

bons leitores, que para alguns a poesia pode se tornar chata, um modo elegante de 

se escrever algo simples. Então, o autor termina o primeiro capítulo de sua obra 

afirmando que a poesia é uma linguagem multidimensional, sendo a língua apenas 

uma dimensão, ela se apropria de recursos como conotação, imagem, metáfora, 

símbolo, paradoxo, ironia, alusão, repetição sonora, ritmo e padrão, para criar uma 

linguagem mais densa e mais consistente. 

 Um dos recursos que Perrine (1982) estuda em sua obra são os dispositivos 

musicais presentes na poesia, sendo de especial interesse ao compararmos poesia 

e canção, pois ambas possuem tais dispositivos. O poeta escolhe as palavras pelo 

som assim como pelo significado, e usa esse som como um meio para reforçar esse 

significado. Esse lado musical presente na poesia é tão forte que muitos escritores 

adicionam esse termo ao descrever sobre essa forma de literatura: “Edgar Allan 

Poe, por exemplo, descreve poesia como ‘música... combinada com uma ideia 

prazerosa’” (PERRINE, 1982, p. 152). De acordo com o autor, há duas maneiras 

para se alcançar a qualidade musical, através da escolha e arranjo dos sons ou dos 

sotaques. Outro elemento essencial para que haja o dispositivo musical é a 

repetição. Um compositor repete certos tons musicais, em combinações ou acordes, 

em padrões ou melodias. Um poeta repete os sons em combinações e arranjos, e 

então cria uma organização e estrutura aos seus versos. Ele pode repetir qualquer 

unidade de som, por exemplo, sons de vogais ou consoantes, sílabas, palavras, 
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frases, linhas ou grupos de linhas. Cada uma delas pode server para propósitos 

diferentes, podem ser parar agradar o ouvido, enfatizar as palavras ou dar estrutura 

ao poema. A repetição de sílabas pode ocorrer de três formas: aliteração, quando há 

a repetição nos sons iniciais das consoantes; assonância, quando ocorre repetição 

do som da vogal; e consonância, quando existe repetição nos sons finais das 

consoantes. Essas formas podem ser usadas individualmente, ou podem ainda ser 

combinadas.  

A repetição de palavras, frases, linhas ou grupo de linhas pode ser chamada 

de refrão quando há um padrão e, de acordo com Perrine (1982), esse padrão é 

encontrado em “soundlike poems” (p. 156), em tradução livre, “poemas musicais”. 

Outro aspecto estudado por Perrine (1982) presente na musicalidade de um poema 

é a rima, que é a repetição de um som de vogal acentuada e todos os sons 

sucessivos a ela, podendo tanto ser masculina, quando envolve apenas uma silaba, 

quando feminina, quando envolve duas ou mais sílabas, além disso, pode ser 

interna ou final, sendo a última mais recorrente pelo fato de trazer mais musicalidade 

ao poema. Entretanto, o autor reitera que não podemos ter a impressão que os usos 

desses dispositivos musicais são necessários e sempre valiosos, se a aliteração e 

rima forem usadas de forma excessiva e sem vantagens podem fazer com que o 

poema fique bobo. 

 Logo no próximo capítulo de sua obra, Perrine (1982) discorre sobre ritmo e 

métrica e, de acordo com o autor, ritmo é qualquer ocorrência ondulante de 

movimento ou som, no discurso são os altos e baixos naturais da língua. Por outro 

lado, métrica é o tipo de ritmo bem arranjado em intervalos iguais de tempo, 

podendo ser contado. Uma linguagem métrica se chama verso, e uma não-métrica, 

prosa. Contudo, nem toda poesia é métrica, tão pouco toda linguagem métrica é 

poesia. A palavra métrica vem da palavra medir, e para medir algo precisamos de 

uma unidade de medição, portanto, para medir a poesia usamos o pé, a linha e, às 

vezes, a estrofe. O pé consiste em uma sílaba tônica e mais uma ou duas sílabas 

fracas, a linha é medida pelo número de pés (podendo variar entre monométrica até 
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octaédrica), e a estrofe consiste em um grupo de linhas com o padrão métrico 

repetindo-se durante o poema. 

 Em sua obra, Perrine (1982) discute outros aspectos relacionados à poesia, 

como por exemplo, denotação, conotação, imaginário, símbolo, alegoria, paradoxo, 

entre outros. No entanto, acreditamos que trabalhar com os dispositivos musicais e 

com o ritmo métrico seja suficiente para compararmos um poema com uma canção 

em aspectos formais, para revelar as semelhanças e as diferenças. Porém, é 

necessário, também, analisar os dois gêneros com relação ao conteúdo e, para isso, 

nos embasamos em Sant’Anna (2003) e em seus modelos teóricos de análise. 

  

 

Os modelos de Sant’Anna 

 

 Em seu livro Paródia, paráfrase e cia (2003), Affonso Romano de Sant’Anna 

discute na introdução sobre como o conceito de paródia era estudado antes, como 

algo isolado, algumas vezes o conceito foi analisado em comparação com a 

estilização. Entretanto, de acordo com ele, a paródia apenas poderia ser estudada 

juntamente com a estilização, paráfrase  e a apropriação. Por essa razão, Sant’Anna 

(2003) propõe modelos de articular os termos em questão em uma análise de textos, 

sendo assim, aquele que trabalhará com essas concepções poderá, então, escolher 

o modelo mais adequado para sua análise.  

 Ao começar a discutir sobre paródia, o autor faz um breve recorte histórico 

sobre o termo, trazendo sua origem na arte, na obra de Hegemon de Thaso (século 

V a.C.), pois o autor fez uso do estilo épico para representar os homens como seres 

inferiores, diferentemente do que acontecia naquela época. Sant’Anna (2003) traz 

uma definição do dicionário da literatura de Brewer sobre paródia, que seria “paródia 

significa uma ode que perverte o sentido de outra ode (para – ode)”, para 

entendermos essa definição, precisamos lembrar que ode significa um poema 

cantado. Portanto, o autor ainda traz Shipley (SANT’ANNA, 2003 apud SHIPLEY, 

1972) e seu dicionário de literatura, que afirma que paródia seria a ideia de uma 
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canção cantada ao lado de outra, sendo um tipo de contracanto. Nesse mesmo 

dicionário, Shipley (SANT’ANNA, 2003 apud SHIPLEY, 1972) distinguiu três tipos de 

paródia, a verbal, com alteração de uma ou outra palavra do texto, a formal, na qual 

os efeitos técnicos e o estilo são usados como formas de zombaria, e a temática, 

quando se faz uma caricatura da forma e do espírito do autor. Além disso, Tynianov 

(SANT’ANNA, 2003 apud TYNIANOV, 1919) e Bakhtin (SANT’ANNA, 2003 apud 

BAKHTIN, 1928) já traziam a definição de paródia como uma aproximação do 

burlesco, considerando-a como um subgênero. Entretanto, o conceito em questão 

tornou-se mais refinado a partir de Tynianov, quando ele o equiparou com o termo 

estilização. De acordo com ele 

 

“a estilização está próxima da paródia. Uma e outra vivem de uma 
vida dupla: além da obra há um segundo plano estilizado ou 
parodiado. Mas, na paródia, os dois planos devem ser 
necessariamente discordantes, deslocados: a paródia de uma 
tragédia será uma comédia (não importa se exagerando o trágico ou 
substituindo cada um de seus elementos pelo cômico); a paródia de 
uma comédia pode ser uma tragédia. Mas, quando há a estilização, 
não há mais discordância, e, sim, ao contrário, concordância dos dois 
planos: o do estilizando e o do estilizado, que aparece através deste. 
Finalmente, da estilização à paródia não há mais que um passo; 
quando a estilização tem uma motivação cômica ou é fortemente 
marcada, se converte em paródia” (SANT’ANNA, 2003, p. 13-14 
apud TYNIANOV, 1919). 

 

Além dessa citação, Sant’Anna traz também uma outra de Bakhtin sobre essa 

equiparação dos dois termos, então, segundo o filósofo russo, 

 

“com a paródia é diferente. Aqui também, como na estilização, o 
autor emprega a fala de um outro; mas, em oposição à estilização, se 
introduz naquela outra fala uma intenção que se opõe diretamente à 
original. A segunda voz, depois de se ter alojado na outra fala, entra 
em antagonismo com a voz original que a recebeu, forçando-a a 
servir a fins diretamente opostos. A fala transforma-se num campo de 
batalha para interações contrárias. Assim, a fusão de vozes, que é 
possível na estilização ou no relato do narrador (em Turgueniev, por 
exemplo), não é possível na paródia; as vozes na paródia não são 
apenas distintas e emitidas de uma para outra, mas se colocam, de 
igual modo, antagonisticamente. É por esse motivo que a fala do 
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outro na paródia deve ser marcada com tanta clareza e agudeza. 
Pela mesma razão, os projetos do autor devem ser individualizados e 
mais ricos de conteúdo. É possível parodiar o estilo de um outro em 
direções diversas, aí introduzindo acentos novos, embora só se 
possa estilizá-lo, de fato, em uma única direção — a que ele próprio 
se propusera” (SANT’ANNA, 2003, p. 14 apud BAKHTIN, 1928) 

 

 Ao observar essas duas citações, Sant’Anna (2003) pôde constatar que 

ambos os teóricos voltaram seus estudos para o texto literário. Entretanto, a 

aplicação do conceito de estilização fora da literatura pode ampliar as observações 

com relação a ele, por exemplo, na moda e no jazz. Isto posto, o autor reforça a 

tentativa de retirar os termos e as observações do campo limitado da literatura e 

penetrar em um universo mais vasto levando a uma maior complexidade dos termos. 

 Contudo, para Sant’Anna (2003), mostrar o conceito de paródia desencadeou 

a necessidade de trabalhar lado a lado com o termo paráfrase. O autor declara que 

ele não conseguiu encontrar uma história do termo, apenas o fato da palavra ter 

origem grega (para – phrasis), que significa continuidade ou repetição de uma 

sentença. Essa seria uma razão para a inexistência do termo na história, já que ela 

se interessava na ruptura e corte, trazendo também alguma invenção e 

descontinuidade, fatores quiméricos na paráfrase. No entanto, o termo possui 

diversos significados, um deles seria o do dicionário de termos literários de Beckson 

e Ganz, “a reafirmação, em palavras diferentes, do mesmo sentido de uma obra 

escrita. Uma paráfrase pode ser uma afirmação geral da ideia de uma obra como 

esclarecimento de uma passagem difícil. Em geral ela se aproxima do original em 

extensão” (SANT’ANNA, 2003 apud BECKSON & GANZ, 1965). 

 Portanto, para o autor, paráfrase e paródia podem ser estudadas juntas, pois 

esses dois elementos se polarizam criando o eixo parafrástico e o eixo parodístico, 

se tocando em um efeito de intertextualidade, que tem a estilização como o ponto de 

contato entre esses dois eixos. Em outras palavras, Sant’Anna (2003) afirma que a 

paródia é a intertextualidade das diferenças e a paráfrase é a das semelhanças, e 

ele ainda diz que “enquanto a paráfrase é um discurso em repouso, e a estilização é 



 
 

13 
 

a movimentação do discurso, a paródia é o discurso em progresso” (SANT’ANNA, 

2003, p. 28).  

Assim, o autor produz um primeiro modelo teórico, colocando a paráfrase 

como efeito de pró-estilo, a paródia como contra-estilo e a estilização como o meio, 

criando uma tríade. Entretanto, Sant’Anna (2003) formula um segundo modelo 

considerando a noção de desvio, desse modo, a paráfrase seria o desvio mínimo, 

que reafirma os aspectos do texto conformando seu sentido, a estilização o desvio 

tolerável, que apaga a forma sem modificar a estrutura, e a paródia o desvio total, 

que deforma o texto original na estrutura ou no sentido. O conceito de apropriação 

chegou nas artes plásticas, no qual um artista se apropriava da obra do outro para 

criar uma nova, semelhante ou não, e esse conceito fez emergir o terceiro modelo. 

Sant’Anna (2003) cria, então, dois conjuntos, o primeiro sendo o das semelhanças 

contendo a paráfrase como desvio mínimo e a estilização como desvio tolerável, e o 

outro conjunto seria o das diferenças, com a paródia como inversão do sentido e a 

apropriação o grau máximo de inversão.  

Para concluir, Sant’Anna (2003) afirma que o autor pode usar um ou até todos 

os modelos em sua análise, dependendo do texto que vai examinar. Para nossa 

análise, escolhemos o segundo modelo, com a noção de desvio, por permitir a 

comparação entre os textos que atende aos nossos objetivos . 

 

A canção e o poema 

 

Para realizarmos a análise desses dois gêneros com tantas semelhanças, 

mas também com suas diferenças, escolhemos a canção “Amor pra recomeçar” e o 

poema “O votos”. A canção foi lançada em 2001 e composta por Roberto 

Frejat, mais conhecido apenas por Frejat. Seu autor é um cantor, compositor e 

guitarrista brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, no dia 21 de maio de 1962. É 

popular por ser um dos fundadores da banda Barão Vermelho e também o principal 

parceiro de Cazuza em composições. Já o poema “Os votos” foi publicado em 1980 

no Jornal Folha da Tarde, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O poema foi escrito 
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por Sérgio Jockyman, jornalista, romancista, poeta e dramaturgo brasileiro, nascido 

na cidade de Palmeira das Missões, no dia 29 de abril de 1930, falecendo em 

Campinas, no dia 16 de fevereiro de 2011.   

A canção ficou muito famosa por transpassar vários suportes de mídia, desde 

o rádio até o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Porém, o que muitos 

não sabem é que a essa canção tão popular teve suas origens em um poema da 

década de 80. Isto posto, faremos uma comparação entre os dois gêneros, tomando 

por base as teorias de canção de, principalmente, Lopes (2013) e Priolli (1989), e de 

poesia estudada por Perrine (1982), discutidas anteriormente, e o segundo modelo 

de Sant’Anna (2003), considerando a noção de desvio. Para isso, trabalharemos 

com apenas quatro fragmentos, por meio de quadros comparativos entre os recortes 

do poema e da canção. Essa escolha deve-se à extensão do poema. 

  

CANÇÃO POEMA 

Eu te desejo muitos amigos 
Mas que em um você possa confiar 
E que tenha até inimigos 
Pra você não deixar de duvidar 

Desejo também que tenha amigos, 
Que mesmo maus e inconsequentes, 
Sejam corajosos e fiéis, 
E que pelo menos num deles 
Você possa confiar sem duvidar. 
E porque a vida é assim, 

Eu desejo que você ganhe dinheiro 
Pois é preciso viver também 
E que você diga a ele, pelo menos 
uma vez, 
Quem é mesmo o dono de quem 

Desejo, outrossim, que você tenha dinheiro, 
Porque é preciso ser prático. 
E que pelo menos uma vez por ano 
Coloque um pouco dele 
Na sua frente e diga "Isso é meu", 
Só para que fique bem claro quem é o dono 
de quem. 

Quadro 1: primeiro e segundo recortes 
Fonte: a autora 

 

 Nesse primeiro quadro, podemos observar que o compositor utiliza várias 

palavras que também foram empregadas pelo poeta, com uma tentativa de manter o 

sentido do poema em sua canção, como por exemplo, na primeira estrofe aparece 

as palavras desejo, amigos, confiar e duvidar. Essas escolhas léxicas fizeram com 

que o desvio de sentido fosse mínimo, mesmo que as construções frasais sejam 
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diferentes, como em “eu te desejo muitos amigos” presente na canção, e “desejo 

também que tenha amigos”, o sentido não muda, configurando o desvio mínimo, de 

acordo com os pressupostos de Sant’Anna (2003) em seu segundo modelo, 

caracterizando-se uma paráfrase. Já na segunda estrofe ainda do primeiro quadro 

comparativo, podemos observar que, além de haver palavras iguais como desejo, 

dinheiro e preciso, há também uma frase extremamente semelhante, sendo ela 

“quem é mesmo o dono de quem” na canção e “quem é o dono de quem” no poema. 

Entretanto, há certas palavras que foram excluídas pelo compositor, como por 

exemplo, a palavra outrossim, que pode ter sido retirada pelo fato de ser uma 

palavra formal e pouco usada no cotidiano, pois Frejat está compondo uma canção 

para alcançar o maior público possível. Além disso, não podemos nos esquecer que 

o poema foi publicado em 1980 e a canção foi lançada em 2001, ou seja, os 

contextos de produção eram outros, além também de haver aspectos sociais 

diferentes entre esses dois anos.  

 

CANÇÃO POEMA 

E com os que erram feio e 
bastante 
Que você consiga ser tolerante 

Desejo ainda que você seja tolerante, 
Não com os que erram pouco, porque isso é 
fácil, 
Mas com os que erram muito e 
irremediavelmente, 
E que fazendo bom uso dessa tolerância, 
Você sirva de exemplo aos outros. 

Quando você ficar triste 
Que seja por um dia, e não o ano 
inteiro 
E que você descubra que rir é 
bom, 
mas que rir de tudo é desespero 

Desejo por sinal que você seja triste, 
Não o ano todo, mas apenas um dia. 
Mas que nesse dia descubra 
Que o riso diário é bom, 
O riso habitual é insosso e o riso constante é 
insano. 

Quadro 2: segundo e terceiro recortes 
Fonte: a autora 

 

 Na primeira parte desse quadro, fica evidente a tentativa do compositor de 

enxugar as informações presentes no poema para produzir uma canção mais curta, 

já que não existe limites para o poema, e nem para a canção, entretanto, uma 
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canção mais curta pode não ficar maçante e repetitiva como uma mais longa, 

percebe-se isso nas durações da maioria das canções que estão entre três e cinco 

minutos. Porém, mesmo reduzindo cinco linhas em apenas duas, o sentido ainda 

continua o mesmo, a ideia principal da estrofe no poema ainda está presente na 

canção. Na segunda parte desse mesmo quadro é perceptível a retirada e 

substituição de certas palavras que podem ter sido consideradas inadequadas para 

Frejat nos anos 2000, que estavam presentes no poema de Jockyman na década de 

80, como por exemplo, insosso que foi retirada, e insano que foi substituída por 

desespero. Uma possível razão para essa escolha pode ser creditada ao fato de que 

a palavra desespero pertence ao cotidiano do público que o compositor desejava 

alcançar, ao contrário de insosso. Isso nos mostra que o artista e compositor se 

preocupou com o contexto de recepção, sua audiência, com o contexto de produção 

já comentado, trocando, assim, alguns vocábulos ao parafrasear o poema para que 

ele se encaixe no momento em que a canção foi produzida. Dito isto, acreditamos 

que o cantor Frejat intertextualiza de forma ímpar as belas palavras retratadas por 

pelo poeta. Assim, torna-se importante estarmos atentos para o fato de que esse 

entrelaçamento de posições firmadas se dá por meio da paráfrase, tanto na forma 

como no conteúdo, sendo que há um desvio mínimo nos recortes analisados. 

 

Conclusão 

 

 Através das discussões sobre o gênero canção de Lopes (2013), pudemos 

perceber que a canção é híbrida, ou seja, ela é uma mistura entre a linguagem 

verbal e não-verbal, sustentando o sincretismo presente no gênero. Além disso, os 

estudos de Perfeito e Vedovato (2011), mostra que o gênero traz várias características 

importantes advindas do poema, como o contexto histórico e pessoal normalmente 

influencia a forma da linguagem empregada, bem como o arranjo do poema, 

construção da estrutura do enunciado por meio de rimas, estrofes e versos; ritmo; 

emprego de figuras de linguagem e de pensamento; forte presença de estratos 

fonéticos; efeitos sonoros de linguagem; intertextualidade; possível emprego de 
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neologismos; repetição de versos e palavras. Todas essas características podem 

confirmar a existência de semelhanças entre dois gêneros, comprovadas nas 

discussões sobre a poesia baseadas nos pressupostos de Perrine (1982) sobre 

aspectos como os dispositivos musicais, o ritmo e a métrica presentes no poema.  

 Entretanto, a análise feita através do segundo modelo teórico de Sant’Anna 

(2003) nos trouxe algumas diferenças, além o emprego da linguagem musical na 

canção. A investigação dos recortes nos mostrou que as escolhas lexicais 

envolvendo a repetição, retirada e substituição de vocábulos, além das reduções 

frasais por parte do compositor, não fez com que o sentido mudasse, porém houve 

uma adequação do poema para a canção, em termos de contexto histórico e sociais, 

condições de produção e recepção, já que os vocábulos que o compositor acreditou 

ser inadequados para sua canção foram retirados ou substituídos, criando uma 

linguagem mais fluida, para agradar ao seu público no ano em que a canção foi 

lançada. É importante considerarmos também que o compositor não parafraseou o 

poema por completo, o que deixaria a canção mais longa e menos atrativa para seus 

fãs. O compositor Frejat fez, na canção, uma paráfrase do poema de Jockyman, mas 

se atentou às especificidades daquele gênero, para não produzir apenas um poema 

musicalizado, adicionando somente uma melodia à letra.  
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Resumo 

 

Objetiva-se, por meio deste texto, apresentar análise de unidade de livro didático 

utilizado em escolas públicas do país. Na unidade selecionada, percebe-se que as 

expressões “norma padrão” e “variedades linguísticas” retratam explicações que 

parecem destoar dos encaminhamentos atuais da sociolinguística. Selecionamos as 

ocorrências polifônicas das expressões acima, na respectiva unidade, e comparamos 

os sentidos com textos teóricos da sociolinguística e ainda com os exercícios de 

fixação (do próprio livro didático). Considerando pressupostos apresentados por 

Maingueneau (1989), pretendemos mostrar que os enunciados utilizados no referido 

livro didático revelam determinadas enunciações em que reside a figura do locutor, o 

qual pretende criar certa obrigação para o leitor, numa perspectiva atual do que seria 

língua. Contudo, os enunciadores, apresentados como conhecedores do assunto 

ensinado, ilustram a tendência tradicional de ensino de gramática, e acabam flutuando 

no exercício de construção de síntese, de reflexão geral acerca de conceitos. 

 

Palavras-chave: Livro Didático; Polifonia; Variação Linguística 

 

Introdução 

 

Este trabalho faz parte da pesquisa “Pronomes do português brasileiro: 

contribuições para o trabalho com o ensino fundamental”, na qual, entre outros 



 

aspectos, verificamos a importância do livro didático para o ensino de língua 

portuguesa na escola pública.  

Objetiva-se, por meio deste texto, apresentar análise da Unidade “No mundo 

da fantasia”, do Livro Didático Português: Linguagens, do 6º ano do Ensino 

Fundamental, utilizado em escolas públicas do país. Pontuamos que o livro didático 

na escola pública desempenha um papel de grande relevância no cotidiano escolar, 

tendo em vista uma realidade na qual não se dispõem de meios para a produção e 

reprodução de materiais escritos e imagens.  

Além disso, é importante lembrar que a grande maioria dos docentes não 

dispõe de carga horária ou aparato teórico para a realização de pesquisa. Assim, o 

livro didático cumpre um papel que não deve ser desconsiderado, mas compreendido.  

Ressalta-se que o livro didático sob análise conta com certa tradição (encontra-

se na nona edição), por isso observações sobre os encaminhamentos do livro podem 

contribuir para o professor que se encontra em exercício do ensino de língua 

portuguesa em escolas públicas.  

 

Polifonia como marca de pontos de vista 

 

Considerando pressupostos presentes por Maingueneau (1989), pretendemos 

mostrar que os enunciados utilizados no referido livro didático revelam determinadas 

enunciações em que reside a figura do locutor, o qual pretende criar certa obrigação 

para o leitor, numa perspectiva atual do que seria língua. 

Maingueneau (1989), ao abordar a heterogeneidade discursiva mostrada, 

afirma que esta trata de manifestações linguísticas concretas, as quais se relacionam 

com diferentes enunciadores. Para tanto, o autor utiliza-se de pressupostos de Ducrot, 

e afirma que “os enunciadores são seres cujas vozes estão presentes na enunciação 



 

sem que se lhes possa atribuir palavras precisas” (MAINGUENEAU, 1989, p. 77). 

Assim, o fenômeno da polifonia corresponderia à presença de vozes distintas na 

enunciação.  

Barbisan e Teixeira (2002) observam que Ducrot propõe que o locutor seria a 

entidade responsável pela enunciação, no sentido do arranjo sintático e semântico do 

enunciado do qual emerge a respectiva enunciação. O locutor, sendo assim, seleciona 

os enunciadores, ou pontos de vista, que serão incorporados ao enunciado.  

Segundo as autoras, Ducrot prevê o processo da polifonia, uma vez que vários 

pontos de vista podem ser acionados e até mesmo confrontados. Para as autoras, 

Ducrot propõe 

 

primeira alusão ao conceito de polifonia, que ele formula junto à 
tese de que o enunciado veicula uma imagem de sua enunciação. 
A idéia central desenvolvida pelo autor é que, nessa descrição da 
enunciação que constitui o sentido do enunciado, se deve 
distinguir o autor das palavras (locutor) e os agentes dos atos 
ilocutórios (enunciadores). Ao par locutor/enunciador, Ducrot 
associa o par alocutário/destinatário (BARBISAN; TEIXEIRA, 
2002, p.166). 

 

A partir dessa explicação, seria possível recorrer a um enunciado como “Para 

você que transita livremente entre linguagens e que usa, como um dos seus donos, 

a  língua portuguesa. [...]” (CEREJA; MAGALHÃES, 2015, p. 04), retirado do livro 

didático sob análise, e tecer a análise seguinte: o arranjo do enunciado (portanto, o 

locutor L) retrata um ponto de vista sob forma de pressuposição, em que se expressa 

um interlocutor (você) que poderia não ter a habilidade de lidar com linguagens e que 

domina (é um dos donos) a língua portuguesa.  

Nesse sentido, este Enunciador (em pressuposição) é rebaixado, justamente 

porque na esteira do dito (do que está explícito no enunciado) está presente a voz de 



 

um Enunciador que domina as linguagens e principalmente a língua portuguesa (neste 

caso, a padrão). 

Dessa forma, teríamos:  

 

Uma leitura possível, autorizada por este desdobramento do enunciado, seria 

a de que o aluno, o interlocutor mais provável, mais imediato, faria parte do grupo de 

seres que dominam linguagens e a língua portuguesa (padrão) em particular.  

Observamos que Campos, autora que lida com pesquisa sobre polifonia, 

observa que o Locutor pode apresentar enunciados a depender da cena que pretende 

criar para o enunciado. A autora também observa que os enunciadores são a origem 

dos pontos de vista.  Koch (1987), já na década de 1980, aludia à questão de que a 

origem dos pontos de vista pode estar na voz pública, comum, e aceita por consenso, 

ou na voz de um grupo determinado, por exemplo.  

Se pensarmos que o enunciado acima foi retirado de um livro didático, que se 

trata de manual para estudantes, e cujo perfil de linguagem se estabelece no patamar 

da modalidade escrita, pode-se perceber que a origem do enunciado deve, 

provavelmente, decorrer de uma concepção de linguagem e de aluno.  

A expectativa, depois de uma leitura das unidades do livro didático, indica que 

a concepção de uma língua padrão, elitizada, moldada conforme uma classe social 

que detém o poder, deve estar na origem dos enunciadores lançados tanto no nível 

No plano do dito:  

Para você que transita livremente entre linguagens e que usa, como um dos 

seus donos, a  língua portuguesa” 

No plano do pressuposto: 

Para você que não transita livremente entre linguagens e que não usa, como 

um dos seus donos, a  língua portuguesa 



 

da pressuposição quanto no nível do dito. Além disso, projeta-se, nesses dois níveis 

linguísticos, um aluno que se apercebe dessas condicionantes culturais. 

A vertente tradicional de língua permeia, de uma forma ou de outra, as 

instâncias que originam o enunciado e não se pode escapar de pensar, nesse sentido, 

que o aluno deva ser versátil, ainda que se possa supor que seu grupo social não 

compartilhe a variedade padrão. 

 O enunciado, aqui utilizado como exemplo, portanto, estabelece um modo de 

criar a interação com o aluno, leitor que deve aceitar o que se pressupõe, mas não 

deve assumir o que se afirma neste nível de constituição linguístico do enunciado. 

Sendo assim, é possível dizer que a polifonia marca os pontos de vista que 

devem gerar o assentimento ou contra-assentimento, em uma cena cujo mentor é o 

Locutor, pois decide quais vozes estão aptas a serem consideradas. 

Verificamos que, no interior do livro didático sob análise, na sessão “Manual do 

professor”, especificamente no item “Gramática: interação, texto e reflexão – uma 

proposta de ensino e aprendizagem de língua portuguesa nos ensinos fundamental e 

médio”, aparece um Enunciador que se mostra conhecedor de novos conceitos e 

terminologias da Linguística; porém, desmerece a contribuição das pesquisas 

linguísticas, as quais “são insuficientes para que o professor dos ensinos fundamental 

e médio possa, a partir delas, organizar um programa de língua portuguesa [...]” 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2015, p. 287).  

Esse enunciador (descrente) rege praticamente todos os enunciados relativos 

à estrutura gramatical da língua e promove o entendimento de que o professor 

recorreria à gramática normativa como um “porto seguro”. Enunciados similares a este 

nos levam a perceber um monitoramento de vozes que compõem a sessão “Manual 

do professor”.  



 

A unidade didática sob estudo, na “Apresentação”, contempla o mesmo 

enunciador. Observemos: “Para você que transita livremente entre linguagens e que 

usa, como um dos seus donos, a língua portuguesa. [...]” (CEREJA; MAGALHÃES, 

2015, p. 04). A expressão em destaque indica uma posição repressiva frente à língua, 

a qual se configura como objeto de posse. 

De acordo com Bortoni-Ricardo (2005), norma padrão é um conceito correlato 

à “língua oficial”, a qual recebe a atenção exclusiva das gramáticas normativas e é 

considerada como o modelo a ser seguido e ensinado. Contudo, há um 

distanciamento entre essa língua, verificada em documentos formais e oficiais, e a 

realização dos falantes.  

A autora aponta que, embora seja ensinada pelos professores, estes não a 

utilizam em seu cotidiano (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 35). Cabe salientar que a 

língua oficial não é única e nem tampouco melhor do que outras variedades; porém, 

o ensino de língua portuguesa, tradicionalmente, assim procede.  

Este fato deveria ser esclarecido ao professor e ao aluno. Um cenário 

multifacetado, em que a língua portuguesa não é homogênea, em que a interação 

rege o comportamento linguístico. Deve-se oferecer ao estudante uma compreensão 

mais profunda sobre o funcionamento da linguagem. Entre outras consequências, o 

ensino de usos e formas artificiais pode gerar o distanciamento e o desinteresse nos 

estudantes por algo que, além de não lhe pertencer, pode assinalar o todo tempo a 

sua inadequação e falta de domínio.  

 

Um olhar mais nos enunciadores os enunciados analisados 

 

Com o objetivo de aplicação teórica, e para avaliação do estatuto conduzido 

pelo Locutor, analisamos, por cotejo, pontos de vista recorrentes.  Depois, 



 

procedemos à verificação dos conceitos e exemplos da unidade para o processo de 

ensino-aprendizagem. Por fim, separamos os enunciados que estavam afinados ora 

com o enunciador prescritivista/repressor, ora com o enunciador consciente/reflexivo. 

Relatamos, aqui, algumas reflexões dessa metodologia. 

Na Unidade 1, Capítulo 2, ao conceituar o que é norma-padrão e variedades 

urbanas de prestígio, há um Enunciador bastante distinto daquele verificado no 

“Manual do Professor”. Norma-padrão é conceituada como “referência, uma espécie 

de modelo ou lei que normatiza o uso da língua, falada ou escrita”. Sob essa 

perspectiva, o controle da norma ficaria a cargo de especialistas, os quais a 

registrariam, estudariam e sistematizariam.  

Além disso, a utilização da norma-padrão seria obrigatória em situações 

formais. Por “variedades urbanas de prestígio, ou norma culta, seriam as variedades  

empregadas pelos falantes urbanos mais escolarizados e de renda mais alta” 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2015, p. 41). Parece que faltam explicitações sobre o que 

seria situação formal e a diferença de modalidade oral e escrita. 

Pela recorrência de Enunciadores posicionados a favor do ensino tradicional, 

no espaço destinado ao professor (ponto de vista prescritivista) e no espaço destinado 

ao aluno (consciente da linguagem em funcionamento e, por conseguinte, das 

variações linguísticas), percebe-se um arranjo enunciativo decorrente de um Locutor 

que, em síntese, aprova a elitização do ensino gramatical, muito embora, às vezes, 

mostre ter consciência do que seriam as “variedades linguísticas”. 

Não podemos esquecer que a ciência Linguística contribuiu para o 

entendimento do que se ensinar em termos de Língua Portuguesa. Para Bortoni-

Ricardo (2005, p. 14-15), o português culto é visto, muitas vezes, como a única 

variedade legítima.  



 

Essa postura acaba por reforçar a desigualdade social, a qual está relacionada 

à desigualdade no acesso a bens culturais. Resulta que uma grande parcela da 

população brasileira é excluída por não dominar as variedades de prestígio. As 

gramáticas tradicionais, segundo a autora, contribuem para essa visão, configurando-

se como representantes do português “correto” e desejável. E ainda é fato que os 

manuais tradicionais servem de base para as aulas de língua portuguesa. 

Faraco (2008), ao debater sobre o conceito de língua, defende que a relação 

entre língua/política/cultura é bastante estreita e não deve ser negligenciada. Além 

disso, o conceito de "norma" é constitutivo de qualquer estudo linguístico, não 

importando a corrente teórica à qual esse estudo se relacione. 

O autor discute o conceito de norma culta e afirma que o próprio conceito é 

excludente: 

 

Nesse sentido, ela seria, no Brasil, a manifestação linguística de uma 
parcela ínfima da sociedade, considerando que aqui, no início do 
século XXI, menos de 10% da população adulta tem escolaridade 
superior. Desse modo, a norma culta não estaria, entre nós, 
desvencilhada de um certo matiz aristocrático: seria propriedade 
exclusiva da elite altamente letrada (FARACO, 2008, p. 49).  

 

O autor argumenta que, em se tratando de norma, há uma “disputa pelo poder 

simbólico de ditar o que constitui a língua legítima no Brasil”. (FARACO, 2008, p.54). 

Essa disputa pode ser compreendida a partir da constituição de uma identidade para 

o Brasil, em que se buscou a validação da variedade falada no Brasil a partir da 

variedade portuguesa padrão. Isso, no entanto, gera distorções entre a realidade 

linguística da maioria da população e o ideal previsto nas gramáticas normativas. 



 

É importante salientar que a coexistência da norma culta e das outras 

variedades é uma realidade concreta, e deve-se trabalhar a partir dessa realidade, por 

isso a escola precisa municiar o aluno de como lidar com essa complexidade.  

Para Bortoni-Ricardo (2005, p. 61), “[...]um membro de uma comunidade de 

fala tem de que aprender o que dizer e como dizê-lo apropriadamente, a qualquer 

interlocutor e em quaisquer circunstâncias”. A autora afirma que não ter acesso a 

esses recursos para expressão pode, até, levar o indivíduo ao silêncio, pois “se um 

falante não tiver acesso a recursos linguísticos necessários para a implementação de 

um certo ato de fala, como, por exemplo, vocabulário ou padrões retóricos específicos, 

seu ato de fala se torna inviável” (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 65).  

Contudo, negligencia-se que as crianças, jovens e adultos, quando chegam à 

escola, já possuem um repertório linguístico eficaz, pelo menos na sua comunidade, 

e desmerecer o conhecimento linguístico prévio dos alunos é um desserviço.  

Alvarez e Maza (2012, p. 101) afirmam que o ensino de língua portuguesa 

prioriza a língua padrão e, por esse motivo, é pertinente conceituar norma. As autoras 

acreditam que a escola tem o papel de transmitir uma norma padrão real, funcional e 

dinâmica, intermediária entre a fala e a escrita. Sob essa perspectiva, seria 

proporcionado ao aluno o letramento que o permita acessar o saber sistematizado.  

 

Considerações Finais 

 

Embora seja consenso que ensinar a língua portuguesa exige que se pense na 

modalidade escrita e o trabalho docente deva representar essa máxima em seu 

encaminhamento metodológico, também é aceito que ensinar a função das 

variedades linguísticas é papel da escola, em função principalmente da necessidade 

de lidar com as diferenças culturais, regionais, soias etc. 



 

Por outro lado, a heterogeneidade decorrente dos perfis socioculturais 

diferenciados dos alunos e a constatação de que certos conteúdos, apresentados nas 

gramáticas tradicionais, estão defasados, com relação à situação atual do português 

falado no Brasil, geram alguns cuidados por parte do professor, que precisa entender 

as orientações que constam nos livros didáticos. 

De forma geral, o ensino repassado nos livros didáticos segue ou evita o que 

consta das gramáticas normativas. Nesses manuais, a sistematização dos conteúdos 

nem sempre é linear e alguns pesquisadores e também de professores aceitam que 

o funcionamento da linguagem, no processo de interação, deve reger os conceitos e 

exemplificações, de tal forma que o exercício metalinguístico e o exercício 

epilinguístico sejam considerados no trabalho em sala de aula. 

Embora a interpretação e produção textual residam na proposta dos livros 

didáticos, os exercícios de interpretação estão desconexos dos exercícios de análise 

linguística.  Em decorrência, o professor precisa avaliar a sua prática e conhecimento 

do contexto em que se insere a sua sala de aula, provavelmente heterogênea.  

O ensino de língua portuguesa enfrenta muitos desafios, um dos quais se refere 

ao fato de que os materiais disponíveis para consulta sobre a estrutura da língua, 

embora acenem para posturas mais alinhadas às teorias linguísticas, acabam por se 

voltar para o viés tradicional. Esse descompasso é verificado em nossa análise.  

O material que analisamos representa apoio didático, e, devido à atual situação 

do ensino, de forma geral, conta com a devida importância. Em termos das vozes que 

conduzem este material, percebe-se uma valorização do tradicional, na perspectiva 

de acentuar a importância da norma padrão. 

Embora seja real a importância dessa norma linguística, talvez mais afeta a 

situações de alta formalidade e para a língua escrita, é preciso aceitar que a 

Linguística proporcionou reflexões teóricas geradoras de reflexões em termos de 



 

ensino. Talvez fosse preciso rever as vozes unilaterais que reforçam uma tradição 

discriminadora. 

Ainda gostaríamos de comentar que o aluno sabe intuitivamente que a 

modalidade escrita é um desafio e que há uma variedade linguística de prestígio, 

demarcadora de supremacia social. O aluno reconhece a diferença de comportamento 

linguístico decorrente dos momentos sociais pelos quais caminha, até mesmo durante 

o seu dia-a-dia. 

O aluno também sabe que o cesso à sistematização dos conteúdos com os 

quais se depara na escola requer empreendimento seu com a rotulação, conceitos, 

exemplos e exercícios. E isto não somente nas aulas de Língua Portuguesa. 

Podemos dizer que estratégias que viabilizem a produção de textos regem-se 

dessa vertente tradicional para o ensino e que é preciso observar as expectativas dos 

alunos e o quanto eles assimilam a proposta de lidar com a modalidade escrita e a 

diferença que separa esta da oralidade. 

O professor sabe que uma sala heterogênea movimenta expectativas 

diferentes. Contudo, sabe que sua atuação em sala de aula pode levar essa 

heterogeneidade para expectativas em que o acesso à escrita rende ampliação do 

escopo social e cultural, da forma que somente a escola pode proporcionar. 
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Resumo  

Constituída nas fronteiras das Artes Visuais, Análise de Discurso e Psicanálise, esta 

investigação debruça-se sobre cinco composições visuais-meme em circulação no 

Facebook na página Artes Depressão sobre o Modernismo brasileiro. Essas 

composições são também constituídas pela inscrição verbal “o seu recalque bate”. A 

imbricação entre a imagem-visual e a inscrição textual leva-nos a questionar como, 

pela inscrição textual “o seu recalque bate”, os memes da página Artes Depressão 

tensionam discursivamente as imagens acerca do movimento modernista nas artes 

visuais. No decorrer do percurso teórico-analítico procura-se compreender, pela 

perspectiva do discurso, a maneira que as composições visuais-meme da página 

Artes Depressão sobre o movimento modernista tensionam as imagens das/acerca 

das obras do movimento nas Artes Visuais. Esta pesquisa é constitutiva da 

investigação de mestrado “Imago da arte em composições visuais-meme da página 

Artes Depressão”, em desenvolvimento na Universidade Estadual de Maringá 

(UEM).   

Palavras-chave: Análise de Discurso. Composições visuais-meme. Recalque.  
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Introdução  

 

Partindo de um recorte da investigação de mestrado “Imago da arte em 

composições visuais-meme da página Artes Depressão”, em andamento na 

Universidade Estadual de Maringá, nesta pesquisa teórico-analítica construída entre 

as fronteiras das Artes Visuais, Análise de Discurso e Psicanálise, questionamo-nos 

como, pela inscrição textual “o seu recalque bate”, os memes da página Artes 

Depressão tensionam discursivamente as imagens acerca do movimento modernista 

nas Artes Visuais.           

 As composições-meme selecionadas para esta análise são constituídas 

visualmente pelas obras Antropofagia (1929), Operários (1933) e Autorretrato 

(1923), ambas de Tarsila do Amaral, Mulata com pássaros (1967), de Di Cavalcanti, 

e uma fotografia de Patrícia Galvão (Pagu).      

 Como ensina Orlandi (2001) os processos discursivos implicam três 

momentos. São eles: a constituição, baseado na memória do dizer, “fazendo intervir 

o contexto histórico-ideológico mais amplo” (ORLANDI, 2001, p. 9); a formulação, 

“em condições de produção e circunstâncias específicas [...]” (ORLANDI, 2001, p. 9); 

a circulação “que se dá em certa conjuntura e segundo certas condições” 

(ORLANDI, 2001, p. 9).          

 Considerando as condições de produção do discurso (das composições 

visuais-meme da página Artes Depressão), buscamos compreender, pela 

perspectiva do discurso, a maneira com que as composições visuais-meme, da 

página Artes Depressão sobre o movimento modernista, tensionam as imagens 

das/acerca das obras do movimento nas Artes Visuais.    

 Para cumprir a proposta do texto, o organizamos da seguinte forma: 1) 

apresentação do Modernismo e da Semana de Arte Moderna; 2) um percurso teórico 

sobre recalque, tal como formulou Freud ([1915] 1974); 3) percurso analítico das 

composições visuais-meme, na tentativa de responder a questão norteadora deste 

texto. 
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O Modernismo nas Artes Visuais 

 

 No Brasil, segundo Itaú Cultural (2018, online), o modernismo tem como 

marco a Semana de Arte Moderna, realizada em 1922, em São Paulo. Organizado 

por um grupo de artistas e intelectuais em ocasião do Centenário da Independência, 

o evento “declara o rompimento com o tradicionalismo cultural associado às 

correntes literárias e artísticas anteriores: o parnasianismo, o simbolismo e a arte 

acadêmica” (ITAÚ CULTURAL, 2018, online). Por mais que o movimento deva ser 

pensado em suas múltiplas expressões – no Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Pernambuco, por exemplo – a semana de 22 é eminentemente urbana e paulista, 

conectada “ao crescimento de São Paulo na década de 1920, à industrialização, à 

migração maciça de estrangeiros e à urbanização (ITAÚ CULTURAL, 2018, online).

 Conforme Amaral (2010), o internacionalismo e o nacionalismo foram 

características centrais do movimento modernista nas artes e letras a partir da 

segunda década do século passado. O nacionalismo é decorrência da “[...] ânsia de 

afirmação a partir, gradativamente, da implantação da República (1989), estando 

implícito o desejo de rompimento da intelectualidade com o século XIX e a 

ascendência do academismo nas artes” (AMARAL, 2010, p. 22). O internacionalismo 

será um recurso para romper com o academicismo passadista, mediante a 

informação que chegava via Paris. “Atualizar as idéias [sic.] estéticas a partir de 

modelos europeus recentes, sobretudo na área de artes plásticas, surgiu como uma 

possibilidade de renovação para a arte brasileira” (AMARAL, 2010, 24). As 

vanguardas europeias – expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, 

surrealismo, construtivismo e o art déco que imperava em Paris nos anos de 1920 – 
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foram inspirações, diretas ou indiretas, que alimentaram os modernistas brasileiros, 

“uma elite que só apresentará aberturas a partir da década de 20, além da 

excepcional influência da Alemanha e da Suíça francesa. Paris, em particular, 

forneceria ambiente propício para esses pintores e escritores” (AMARAL, 2010, p. 

24).            

 Ao respaldar-se na pesquisadora Telê Porto Ancona Lopes, Amaral (2010) 

afirma que a partir dos “dois extremos do caráter modernista, internacionalismo, 

precedente do contato com a Europa, e em particular Paris, e a pressão da realidade 

local [...]” fez com que surgisse pelo modernismo “[...] uma nova perspectiva de 

atuação que se pode propor por um duplo caminho: a) romper com a arte de 

importação; b) pesquisar o popular” (AMARAL, 2010, p. 49). Tal preocupação é 

influenciada “pelas alterações político-econômicas que ocorrem no Brasil a partir das 

agitações dos anos 20, da crise de 29, mas, em particular, em função da chegada de 

Getúlio Vargas, em 1930 [....]” (AMARAL, 2010, p.49).  Posterior à década de 1930, 

conforme a crítica de arte, nos grandes centros do país, São Paulo e Rio de Janeiro, 

aparece um outro tipo de criador: “o artista preocupado com a problemática sócio-

política e com a função de sua arte no organismo social” (AMARAL, 2010, p.49). É 

nesse contexto sócio-histórico que as cinco obras de arte que constituem as 

composições-meme selecionadas para análise foram criadas.   

 É valido salientar que “apesar da força literária do grupo modernista, as artes 

plásticas estão na base do movimento”. Este impulso “teria vindo da pintura, da 

atuação de Di Cavalcanti à frente da organização do evento, das esculturas de 

Brecheret e, sobretudo, da exposição de Anita Malfatti, em 1917” (ITAÚ CULTURAL, 

2018, online). Nas palavras da crítica de arte Amaral (2010, p. 32, 33), 

  

procedente dos Estados Unidos, onde conviveu com o efervescente 
meio artístico nova-iorquino da Primeira Guerra Mundial, Anita 
Malfatti (1896-1964), depois de ter estudado em Berlim, estava a par 
dos últimos movimentos internacionais e sua pintura, ao regressar ao 
Brasil em 1916, era realmente fauve e plena de vitalidade. Tendo 
estudado em Berlim com Lovis Corinth e Bischoff Culn, e 
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posteriormente, no Art Student’s League, em Nova York, com Homer 
Boss, durante a Primeira Guerra Mundial, sua exposição, realizada 
em São Paulo em dezembro de 1917, marcaria o início do 
movimento modernista, pela violenta reação que levantou no meio 
artístico local em consequência do artigo do escritor Monteiro Lobato 
contra a artista e sua obra. Oswald de Andrade e Mário de Andrade, 
jovens escritores, e pouco depois o escultor Brecheret, se uniriam em 
defesa da artista. 

 

 As produções de Malfatti desse período, conforme Itaú cultural (2018, on-line), 

apresentam compromisso com as ideias da arte moderna: “a pincelada livre, a 

problematização da relação figura/fundo, o tratamento da luz sem o convencional 

claro-escuro”.  

 

O recalque 

 

O recalque, como explica Roudinesco e Plon (1998), comumente designa um 

ato de recuo ou rechaçamento de alguém ou algo. É empregada, dessa maneira, 

“com respeito a pessoas a quem se quer recusar acesso a um país ou a recinto 

específico” (ROUDINESCO; PLON,1998, p. 647). Na teoria freudiana, o conceito 

“designa o processo que visa manter no inconsciente todas as idéias [sic.] ligadas às 

pulsões e cuja realização, produtora de prazer, afetaria o equilíbrio do 

funcionamento psicológico do indivíduo, transformando-se em fonte de desprazer” 

(ROUDINESCO; PLON,1998, p. 647).       

 Freud ([1915] 1974), partindo da observação psicanalítica das neuroses de 

transferência, afirma que o recalque não é um mecanismo de defesa presente desde 

o início; ele surge apenas quando ocorre uma cisão marcante entre a atividade 

mental consciente e a atividade mental inconsciente; sua essência “consiste 

simplesmente em afastar determinada coisa do consciente, mantendo-a à distância 

(FREUD, 1974, p. 170 grifos do autor).        
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 Como ensina Freud (1974) o recalque, em seu funcionamento, não é apenas 

individual, como também, extremamente móbil. Segundo o psicanalista,  

 

o processo de repressão [recalque] não deve ser encarado com algo 
que acontece uma vez, produzindo resultados permanentes [....]; a 
repressão [o recalque] exige um dispêndio persistente de força, e se 
esta viesse a cessar, o êxito da repressão [do recalque] correria 
perigo, tornando necessário um novo processo de repressão 
[recalque] (FREUD, 1974, p. 174, grifos do autor). 

 

 É possível supor, conforme Freud (1974), que o recalcado “exerce uma 

pressão contínua em direção ao consciente, de forma que essa pressão pode ser 

equilibrada por uma contrapressão incessante” (FREUD, 1974, p. 174). Nesse 

sentido, a manutenção do recalque gera um ininterrupto dispêndio de força, “ao 

passo que sua eliminação, encarada do ponto de vista econômico, resulta numa 

poupança”. A mobilidade do recalque “também encontra expressão nas 

características psíquicas do estado de sono, o único a tornar possível a formação de 

sonhos. Com o retorno à vida de vigília, as catexias repressivas absorvidas são mais 

uma vez expulsas” (FREUD, 1974, p. 175).       

 O retorno do recalcado, conforme Jorge (2008, p. 24), “consiste no fracasso 

do recalque e na irrupção do recalcado a superfície”. Segundo Freud (1974, p. 181, 

grifos do autor), a emoção recalcada retorna de forma transformada, “como 

ansiedade social, ansiedade moral e autocensura ilimitadas; a idéia [sic.] rejeitada é 

substituída por um substituto por deslocamento, freqüentemente [sic.] um 

deslocamento para algo muito pequeno ou indiferente”. O fracasso no recalque 

coloca em jogo, de acordo com o autor, “o mesmo mecanismo de fuga, por meio de 

evitação e proibições, tal como vimos em funcionamento na formação de fobias 

histéricas” (FREUD, 1974, p. 181).       

 No cotidiano, é possível notar que os termos “recalque”, “recalcada” são 

frequentemente usados. Contudo, se observarmos atentamente ao uso cotidiano 

desta palavra e o sentido dela para a psicanálise, veremos, como sinaliza Macedo 
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(2014), que o termo comumente dito não se assemelha ao conceito proposto pelos 

pensadores da psicanálise. Recalque, no cotidiano, é comumente utilizado como 

sinônimo, principalmente, de inveja. Dedicamo-nos na sequência à observação 

discursiva da formulação textual “o seu recalque bate” na/pela imbricação com 

imagens de obras de arte do Modernismo.       

           

Semana da Arte Moderna e o seu recalque 

 
A Semana de Arte Moderna de 1922 deu início ao movimento 
modernista no Brasil. No evento, que ocorreu nos dias 13, 15 e 17 de 
fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo, onde artistas se 
reuniram para discutir a absorção da cultura estrangeira na arte 
nacional com o objetivo de renovar o contexto artístico (ARTES 
DEPRESSÃO, 2018, online) 
 

 

 Publicadas na página da Artes Depressão, no Faceboook, entre 13 e 15 de 

fevereiro de 2013, as cinco composições visuais-meme sobre a Semana de 22, Arte 

Moderna, foram organizadas pela página sob o título “Semana da Arte Moderna e o 

seu recalque”. No período em que estas composições formam formuladas (e 

circularam), foi o momento em que o termo recalque se popularizou, sendo 

amplamente usado em novelas, memes, etc. A novela global Salve Jorge – exibida 

entre outubro de 2012 e maio de 2013 – tinha a personagem Maria Vanúbia que 

sempre falava “Pi, pi, pi! Olha o recalque!”. Além dos exemplos citados, o termo 

recalque também circula(ou) em músicas como Beijinho no ombro3, composta por 

Wallance Vianna, André Vieira e Leandro Pardal; interpretada por Valesca 

Popozuda.           

 Nesse período, o conceito psicanalítico recalque ganha outros contornos no 

senso comum. Se observarmos as composições visuais-meme da Artes Depressão 

sobre a Semana de Arte Moderna de 22 (quadro de imagens 1), é possível notar 

funcionando na palavra recalque outros sentidos que não o sentido psicanalítico – 

                                                           
3 A música foi lançada no dia primeiro de agosto de 2013. 
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sentidos esses fortemente vinculado à inveja. Parafraseando “o seu recalque bate”, 

teremos: “o seu ciúme bate”; “a sua inveja bate”. Nesse sentido, como sinaliza 

Macedo (2014), recalque tornou-se popular e foi vinculado principalmente à inveja. 

Conforme a psicanalista,  

a inveja é uma antiga conhecida de nossa cultura, e parece que 
agora ela surge em todas as ilustrações das redes sociais, nas 
brincadeiras entre amigos e, é claro, na tradicional provocação 
alheia; só que com um nome teoricamente novo – recalque – para 
descrever um padrão comportamental conhecido por todos 
(MACEDO, 2014, p. 49). 

 

 Em psicanálise, segundo Macedo (2014), ao citar Trinca (2009), afirma que a 

inveja é um impulso gerado pelo ódio, que está presente no indivíduo desde a mais 

tenra infância. “A inveja é o ódio que afeta o homem de tal modo que ele se 

entristece com a felicidade de outro e se alegra com o mal do outro. Geralmente, ela 

diz respeito ao desejo de possuir ou gozar do que é possuído por outrem” 

(MACEDO, 2014, p. 49). Ainda respaldada em Trinca (2009), Macedo (2014) explica 

que a inveja gera impulsos negativos que busca destruir ou apoderar-se de bens de 

outro sujeito, para acalmar uma pulsão de morte. “A inveja tem por substrato o ódio 

consciente ou inconsciente do indivíduo voltado contra si mesmo por causa de 

lacunas, falhas ou faltas que se tornam insuportáveis na comparação com outras 

pessoas” (MACEDO, 2014, p. 49).  

Figura 1 – Composições visuais-meme da página Artes Depressão. 
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Fonte: Artes Depressão. Disponível 

em:<https://www.facebook.com/pg/ArtesDepressao/photos/?tab=album&album_id=2915056

87645536 >. Acesso em: 10 abr. 2017. 

 

 “O seu”, “no meu”, “na minha”, “nos operários”, apontam para a relação entre 

o eu e outro. Relação essa, inicialmente, (de)marcada pela projeção do que 

denominam “recalque” – no sentido que o termo ganhou no senso comum. Ao 

mesmo tempo, esse jogo de projeções, também, (de)marca fronteiras (imaginárias) 

entre o que é “seu” e o que é “meu”, ou ainda, entre a maneira de produzir arte que 

vinha sendo desenvolvida antes do modernismo, e a proposta modernista de 

atualiza as ideias estéticas, como apresentado anteriormente, com base em Amaral 

(2010).            

 Em O estágio do espelho como formador da função do eu, Lacan (1996), ao 

abordar este estádio como uma identificação, ou seja, como “a transformação 

produzida no sujeito quando ele assume uma imagem – cuja predestinação para 

esse efeito de fase é suficiente indicada pelo uso, na teoria do antigo termo imago” 
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(LACAN, 1996, p. 98), chama a atenção, quando versa sobre o corpo como Gestalt, 

para o estádio do espelho como         

um drama cujo impulso interno precipita-se da insuficiência para a 
antecipação – e que fabrica para o sujeito, apanhado no engodo da 
identificação espacial, as fantasias que se sucedem desde uma 
imagem despedaçada do corpo até uma forma de sua totalidade que 
chamaremos de ortopédica – e para a armadura enfim assumida de 
uma identidade alienante, que marcará com sua estrutura rígida todo 
o seu desenvolvimento mental (LACAN, 1996, p. 100).  

 

 O estádio do espelho, em conformidade com Fuks (2003), é um instrumento 

que agrupa o entendimento da psicanálise nas seguintes direções:  

a) Na leitura dos processos do eu em termos de identificação; b) nas 
oscilações e tensões que ocorrem entre o eu e o outro; c) na 
gênese do processo de identificação imaginária, em ação na 
constituição das grandes massas políticas modernas, fonte de 
conflitos trágicos entre vida social e processo narcísico (FUKS, 2003, 
p. 13, grifos nossos).  

 

Se pensarmos as composições visuais-meme da página Artes Depressão 

acerca do movimento modernista, a partir das oscilações e tensões entre o eu e 

outro, numa perspectiva discursiva, observa-se um jogo de imagens, que tensiona 

não apenas a relação entre os sujeitos, como também as imagens acerca do 

Modernismo, dos artistas que participaram da Semana de Arte Moderna de 22.  

 Conforme Pêcheux ([1669] 2014), no processo discursivo o que funciona é 

uma série de formações imaginárias “que designam o lugar que A e B atribuem cada 

um a si e ao outro, a imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do 

outro” (PÊCHEUX, 2014, p.82, grifos do autor). Nesse sentido, “existem nos 

mecanismos de qualquer formação social regras de projeção, que estabelecem as 

relações entre as situações (objetivamente definíveis) e as posições (representações 

dessas situações)” (PÊCHEUX, 2014, p.82, grifos do autor).    

 As representações imaginárias, segundo o filósofo, resultam de processos 

discursivos anteriores, “[...] (provenientes de outras condições de produção) que 
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deixaram de funcionar mas deram nascimento a ‘tomadas de posição’ implícitas que 

asseguram a possibilidade do processo discursivo em foco” (PÊCHEUX, 2014, p. 

85). A percepção, como afirma Pêcheux (2014, p. 85), “é sempre atravessada pelo 

‘já ouvido’ e o ‘já dito’, através dos quais se constitui a substância das formações 

imaginárias enunciadas [...]”.        

 No campo psicanalítico, como afirma Fuks (2003), Freud, em conformidade 

com sua experiência clínica, passou a considerar como fenômeno social a(s) 

atitude(s) do indivíduo em relação ao outro. Dessa maneira, “a experiência subjetiva, 

objeto privilegiado do trabalho analítico, implica, necessariamente, a referência do 

sujeito ao outro (pais, irmãos, pessoa amada, analista, etc.) e à linguagem (Outro) 

que o determina simbolicamente” (FUKS, 2003, p. 7).    

 Na tensão/oscilação entre as imagens do Modernismo – suas características 

visuais, conceituais, temáticas abordadas, as mudanças proporcionadas pelo 

movimento na esfera artística – e as composições visuais-meme da página Artes 

Depressão, focaliza-se o sujeito (do discurso) que, ao dizer sobre “o seu recalque”, 

busca (de)marcar por uma linha imaginária, os limites entre o que é seu, e o que é 

meu; o que faço/possuo e que você “inveja”.       

 Na e pela imbricação entre a inscrição textual e as imagens de obras de arte 

modernista, observa-se, discursivamente, que na formulação “o seu recalque bate”: 

“aqui no meu peito e volta”, “na minha pomba e gira”, “nos operários e volta 

marxista”, na minha avast-garde e volta antropofágico”, “no brilho da minha testa 

oleosa e volta”, recalque que inicialmente se apresenta como vinculado ao 

sentimento de inveja, também é atravessado por traços do conceito psicanalítico. 

Um desses pontos refere-se a esta formulação funcionar como um mecanismo de 

defesa que procura afastar determinada coisa, mantendo-a a distância. Na 

formulação de Freud (1974, p.170), o recalque busca “afastar determinada coisa do 

consciente, mantendo-a à distância”. Já nas composições visuais-meme, procura-se 

(de)marcar (imaginariamente) o “seu” e o “meu”, afastando/ mantendo a distância do 

“meu” as imagens que faz acerca dele.  
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Considerações finais  

 

Nesse percurso teórico-analítico construído no entremeio das Artes Visuais, 

Análise de Discurso e Psicanálise, interrogamo-nos como, pela inscrição textual “o 

seu recalque bate”, os memes da página Artes Depressão tensionam 

discursivamente as imagens acerca do movimento modernista nas Artes Visuais, 

observamos a(s) maneira(s) como o termo recalque significa no senso comum, na 

psicanálise. Nesse processo, notamos que a maneira como recalque significa no 

senso comum é atravessada por traços do conceito psicanalítico.   

 Nas composições visuais-meme da página Artes Depressão acerca do 

movimento modernista, focaliza-se o sujeito (do discurso) – no qual, ao dizer “o seu 

recalque bate”: “aqui no meu peito e volta”, “na minha pomba e gira”, “nos operários 

e volta marxista”, “na minha avast-garde e volta antropofágico”, “no brilho da minha 

testa oleosa e volta” – que ao tomar a palavra, ao dizer “eu”, ou “seu”, ”meu”, como 

sinaliza Marini (2016, p. 38, 39) 

 

[...] estamos no simbólico (falamos já inseridos na ordem significante 
formulada e em circulação na história, cf. Pêcheux [1975], 1988). E, 
se estamos no simbólico, estamos no campo dos sentidos e já nos 
encontramos no jogo das formações imaginárias, interpelados pela 
ideologia e afetados pelo inconsciente, sofrendo os efeitos da divisão 
entre o moi (“eu”) e o je (sujeito do inconsciente). Assim, dizemos 
“eu”, incluindo nossas percepções e condições de existência no 
processo linguageiro – metaforonímico – de produção de sentidos já 
historicamente instituídos, marcados (MARIANI, 2016, p. 38, 39).  

 

  

 Pela análise, é possível observar que as composições visuais-meme da 

página Artes Depressão, por estarem inseridas nesse processo de linguagem, que é 

“sempre descompletado, inacabado, faltoso, sem origem precisa: um processo 
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sempre passível de sofrer deslizamentos, equivocações, falhas, fraturas no ritual de 

sua repetição” (MARIANI, 2016, p. 39), jogam com os sentidos de como a arte 

modernista significa, do seu propósito artístico e cultural, do que seja recalque e da 

maneira como ele significa nos dizeres cotidianos na contemporaneidade.  
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Resumo 

Em 1869, livro mais vendido na Inglaterra, 12 mil exemplares em quatro anos, foi 

Misunderstood (Incompreendido), de Florence Montgomery. Em 1966, o livro foi 

transformado no filme Quando o amor é cruel, uma tradução bastante livre do título 

original: Incompreso, de Luigi Comencini. Em 2014, a diretora Asia Argento realizou 

uma releitura da obra em seu filme Incompresa (Incompreendida). Três momentos 

distintos, três crianças incompreendidas. Como se constrói o enunciado da criança 

como incompreendida em cada uma dessas produções? Qual é a forma de 

compreendê-las que se ensina aos adultos? Que normas se constroem? 

Acompanhamos o enunciado persistente de que a criança é incompreendida em três 

momentos distintos, observando seus diferentes campos de coexistência e 

diferentes articulações com outros enunciados em cada momento. Tomando os 

filmes e textos como discursos, utiliza-se do instrumental teórico desenvolvido por 

Michel Foucault (2014) para identificar um conjunto de normas produzidas 

discursivamente e dirigidas aos adultos sobre como compreender as crianças. 

Propõe-se, portanto, uma análise em três tempos sobre o governo à distância das 

crianças pelas normas produzidas por textos e filmes que têm como tema central a 

criança incompreendida, de modo a tornar pensáveis algumas relações entre família 

e educação. 

Palavras-chave: Michel Foucault. Criança incompreendida. Família. Cinema. 

 

Introdução 

Em 1869, o livro mais vendido na Inglaterra, 12 mil exemplares em quatro 

anos, foi Misunderstood (Incompreendido), de Florence Montgomery (ALTICK, 

1986). Em 1966, o livro foi transformado no filme Quando o amor é cruel, uma 

tradução bastante livre do título original: Incompreso, de Luigi Comencini. Em 2014, 

a diretora Asia Argento realizou uma releitura da obra em seu filme Incompresa 

(Incompreendida). Três momentos distintos, três crianças incompreendidas. Como 

se constrói o enunciado da criança como incompreendida em cada uma dessas 

produções? A análise desses discursos permite tornar pensável um conjunto de 
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relações produzidas discursivamente sobre o governo à distância das crianças pela 

condução das condutas dos adultos que delas se ocupam.  

Desenvolvimento 

 

Incompreendida (1869) 

 

Em primeiro momento, olhamos para o enunciado de que a criança é 

incompreendida pelos pais, tal qual produzido discursivamente no livro de Florence 

Montgomery no século XIX, na Inglaterra vitoriana e seu campo de coexistência com 

outros enunciados. 

Em nossa análise, foram utilizadas, lado a lado, a edição brasileira 

Incompreendido, de 1960, única que foi encontrada em português, e a primeira 

versão do texto inglês, Misunderstood, de 1869, disponível em formato digital, de 

forma a evitar problemas que poderiam ser causados pela análise exclusiva de uma 

tradução tardia. 

Em Incompreendido, escrito por Florence Montgomery em 1869, a narrativa 

começa dois anos depois da morte de Lady Adelaide Duncombe, com a criada 

Virgine tentando disciplinar o primogênito Humphrey (7 anos) e o caçula Miles (4 

anos), enquanto o pai, Sir Everard Duncombe, membro do Parlamento inglês, 

realizava, fora de casa, suas funções públicas, voltando para casa apenas em visitas 

rápidas e aos finais de semana. O livro descreve as artimanhas dos garotos para se 

livrar da vigilância da governanta francesa e a angústia do pai em tentar proteger o 

mais novo e compreender o mais velho, que acreditava “não ter coração” até o final. 

A situação muda apenas após um acidente, quando Humphrey fica sob cuidados 

médicos e o pai se aproxima, pouco antes da morte do filho. 

A cada visita do pai, a governanta conta-lhe das traquinadas de Humphrey e 

de como ele expõe a saúde frágil de Miles a diversos riscos. Apesar de temer a 

morte do caçula, é o mais velho que é apresentado como incompreendido e que, 
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após desobedecer o pai e escalar uma árvore podre sobre o lago, se acidenta, fica 

sem os movimentos e morre. 

O livro contrapõe uma construção discursiva que busca apresentar uma 

suposta visão de mundo dos filhos àquilo que seria a visão dos pais e se pretende 

um livro direcionado a adultos para ensiná-los a compreender as crianças, como 

revela o prefácio da edição inglesa: 

 

The following is not a child's story. It is intended for those who are 
interested in children; for those who are willing to stoop to view life as 
it appears to a child, and to enter for half-an-hour into the manifold 
small interests, hopes, joys, and trials which make up its sum.  

It has been thought that the lives of children, as known by themselves 
from their own little point of view, are not always sufficiently realised, 
that they are sometimes overlooked or misunderstood ; and to throw 
some light, however faint, upon the subject, is one of the objects of 
this little story.  

So much of it has been gathered from observation and recollection, 
that the Author cannot help hoping it may not entirely fail of its aim. 
(MONTGOMERY, 1869) 

 

Lynne Rosenthal, em seu artigo Misunderstood: A Victorian Children’s Book 

for Adults, comenta que, ao contrário dos livros para e sobre crianças produzidos na 

Inglaterra vitoriana, Incompreendido se diferencia por ser o primeiro a descrever o 

comportamento das crianças sem tentar modificá-lo, focando seus esforços na 

tentativa de transformar o comportamento dos pais e não o dos filhos (ROSENTHAL, 

1974, p. 94). 

Trata-se, portanto, de um livro considerado inovador, que apresenta uma 

perspectiva nova sobre a infância à época ao apresentar com pretensões educativas 

e de governo, de modo que, ensinando adultos algo verdadeiro sobre as crianças, 

ajudasse a acabar com mal-entendidos.  

Em nossa análise, tomamos o livro um acontecimento, uma vez que se trata 

de um discurso efetivamente pronunciado. 
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Não a alma ou a sensibilidade de uma época, nem os ‘grupos’, nem 
mesmo as ‘escolas’, as ‘gerações’ ou os ‘movimentos’, nem mesmo o 
personagem do autor no jogo das trocas que ligou sua vida à sua 
criação, mas sim a estrutura própria de uma obra, de um livro, de um 
texto. (FOUCAULT, 2014, p. 6) 

 

Deste modo, o que nos interessa é uma análise de como os enunciados se 

articulam e quem pode legitimamente pronunciá-los. O enunciado central que 

analisamos aqui é o que de que a criança é incompreendida. 

No texto, Humphrey é apresentado como alguém que “do primeiro ao último 

momento fora um incompreendido” (p. 208). Mas como se constrói essa relação de 

incompreensão, esse enunciado de que a criança é incompreendida? 

 

[Virgine] Não compreendia o menino: como podia compreendê-lo? 
Estava fortemente ressentida com ele por causa dos transtornos por 
ele causados, ignorava o quanto tinha ele sofrido, e a alegria 
rumurosa do menino constituía a seus olhos uma prova a mais da 
sua aridez de coração. (MONTGOMERY, 1960, p. 141) 

 

    O texto de 1869 constrói Humphrey como incompreendido inicialmente 

apresentando um desajuste entre a percepção do pai de que o menino não teria 

“coração” e a realidade vivida efetivamente pelo garoto. De acordo com o texto, isso 

seria um erro de interpretação daqueles que, como o pai, viam o menino apenas em 

seus momentos de distração. 

 

- “Não parece ter muito coração”, comentou intimamente, observando 
a figura de seu primogênito, que, vestido de louro, perseguia os 
cordeiros pelos prados. 

Sir Everard constatava que o menino continuava o mesmo porque o 
via em seus momentos de olvido, quando a natureza e a infância 
reclamavam os seus direitos e a índole exuberante da criança 
permitia-lhe afastar o pensamento da sua dor; mas não o via 
transfigurar-se quando o assaltava a lembrança; não ouvia o apelido 
familiar, pronunciado pela metade e sufocado por um soluço. 
(MONTGOMERY, 1960, p. 12) 
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Humphrey é incompreendido porque é percebido como alguém que não tem 

coração, quando na verdade teria. Cabe analisar, portanto, como se constrói o 

enunciado de que Humphrey “não tem coração”, com quais outros enunciados se 

articula? 

O enunciado de que o menino “não tem muito coração” coexiste e se liga aos 

enunciados de que, na percepção do pai, ele não seria capaz de sentir a dor da 

perda da mãe, mas sobretudo de que não seria capaz de sentir culpa ou remorso 

pelos danos que suas próprias ações causavam ao irmão e aos outros. Assim, o 

enunciado “falta de coração” é construído em sentido mais específico como um 

problema relacionado a essas características que permitem que um indivíduo se 

considere responsável por seus próprios atos. 

- Por que não vieste ajudar-me a vestir esta manhã? – perguntou-lhe 
Sir Everard, beijando-o. 

Humphrey amarrou a cara. 

- Virgine não o permitiu – respondeu; - pensou que fosse um bom 
castigo. 

Eis a oportunidade! Sir Everard percebia que não convinha deixa-la 
fugir. 

- Um castigo! – repetiu, tentando assumir um tom solene. – 
Desgosta-me saber que mereceste um castigo. Por quê? Que 
fizeste? 

Humphrey olhou para o teto, depois para o pavimento, depois em 
volta do quarto. 

- Não consigo lembrar, papai! 

Sir Everard esforçou-se para não sorrir. “De que servem as 
repreensões para tal menino? – pensou – um menino que não se 
lembra nem por que culpa mereceu castigo? (MONTGOMERY, 1960, 
p. 87) 

 

Neste trecho, constrói-se de forma mais clara do que em outras passagens, 

uma oposição entre castigo e culpa. De que vale o castigo para uma criança que 

não sabe qual é a culpa que a fez merecedora da punição? Assim, a necessidade de 
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que a criança seja compreendida se liga à necessidade de sair de uma esfera da 

disciplina e do castigo, associadas à figura da governanta, para se atingir um ideal 

de autocontrole e responsabilidade, que só seriam possíveis se a criança 

demonstrasse remorso ou culpa.  

O pai, quando pergunta, não presta atenção o suficiente no filho para 

perceber que este sente culpa e remorso. Ao ver o filho cuidando de uma gralha feia 

e brava, o menino conta por que continua alimentando-a, mas o pai, apesar de se 

preocupar em não chatear o filho, não é atento às suas explicações que 

demonstram culpa. 

E se não fosse por minha culpa – acrescentou como que falando 
consigo mesmo – a estas horas ainda poderia voar. 

Sir Everard não apanhou as últimas palavras, mas o rosto do menino 
fez-lhe ver que tinha tocado um ponto delicado e, assim, tratou de 
mudar de assunto, propondo-lhe irem juntos ao povoado. 
(MONTGOMERY, 1960, p. 153) 

 

    A incompreensão da criança se constrói a partir da falsa percepção da vivacidade 

do garoto, visto pelo pai sempre em momentos de brincadeira, como ausência do 

remorso, da culpa e da saudade da mãe.  

    A norma de cuidado toma forma: seria preciso estar presente e disposto a escutar 

as crianças para tentar compreender a “complexidade de seus caracteres” a partir 

das daquilo que crianças revelam em suas “simples palavras” (MONTGOMERY, 

1960, p.213).  

    A construção da criança incompreendida, portanto, propõe uma conversão do 

olhar. A causa da incompreensão é construída como um erro de percepção 

daqueles que consideram, de forma errada, que a criança, por sua natureza volátil 

não demonstraria culpa e remorso a ponto de poder se responsabilizar por seus 

próprios atos. Assim, é preciso que aquilo que em um primeiro momento era visto 

como um sintoma da “ausência de coração”, fosse então visto como um sintoma de 

uma natureza própria da criança. 
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Dizendo isso, virou a cabeça, porque a alusão ao jantar dos eleitores 
tinha-lhe evocado a imagem do menino irrompendo a biblioteca, 
cheio de vida, de saúde, de beleza; e por um instante sentiu-se 
oprimido pelo contraste com a figurinha definhada que jazia ali. 
(MONTGOMERY, 1960, p. 223). 

 

O texto ensina que a vivacidade da criança não deve ser vista como ausência 

de responsabilidade moral, de capacidade de sentir culpa, remorso; pelo contrário, 

deve ser entendida como sinônimo de uma vida saudável e bela, uma característica 

natural, que pode sim ser governada, se não se restringir à educação disciplinadora. 

 

    Quando o Amor é Cruel (1966) 

 

Um século depois da publicação do livro Misunderstood, de Florence 

Montgomery, o diretor italiano Luigi Comencini lança, em 1966, o filme Incompreso, 

traduzido para o português brasileiro como Quando o Amor é Cruel. Acompanhamos 

neste capítulo a reaparição, neste filme, do enunciado de que a criança é 

incompreendida pelos pais em relação com outros enunciados e observamos 

algumas rupturas e continuidades desse discurso.  

O enredo do filme é aparentemente bastante semelhante ao do livro: o pai, Sir 

John Edward Duncombe, após a morte de Lady Duncombe, vive com os filhos: Milo, 

caçula, e Andrea, primogênito. Ele não consegue criá-los sozinho, recorrendo aos 

serviços profissionais de outras mulheres. O filme acaba igualmente com a morte do 

filho mais velho. 

Ao contrário do livro, porém, o filme não começa dois anos depois da morte 

da mãe, mas apenas alguns dias após o fato. A cena inicial é de Sir Ducombe 

conversando sobre as crianças, Milo e Andrea, e planejando como tentará distrair o 

mais novo e criar coragem para contar ao mais velho sobre o ocorrido. 
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- Onde estão os garotos, Duncombe? 

- Não estão aqui. Eu os mandei embora... para a casa dos Gill... 
assim que percebi que não havia mais esperança. Eles não sabem 
nada ainda. 
- E Andrea? 

- Eu direi a ele... Andrea já é grande. Ainda não sei como, mas vou 
tomar coragem. 
- Milo? 

- Tentaremos distraí-lo. 
(COMENCINI, 1966) 

 

Com a ausência da mãe, a babá Luisa é chamada para ficar com as crianças 

e logo são apresentados. Uma diferença notável entre a governanta Virgine, do livro 

de 1869, e a babá Luisa, do filme de 1966, aparece logo de início. Ao apresentá-la 

aos filhos, entre as funções da babá está “brincar”. 

Apesar de haver continuidade no enunciado de que a criança é 

incompreendida, os outros enunciados com os quais se articula não são os mesmos. 

Deparamo-nos, aqui, com uma das consequências de empreender um projeto 

foucaultiano de descrição dos acontecimentos discursivos, tal como o autor sugere 

em A Arqueologia do Saber, a saber: o aparecimento do descontínuo. 

 

Um dos traços mais essenciais da história nova é, sem dúvida, esse 
deslocamento do descontínuo: sua passagem do obstáculo à prática; 
sua integração no discurso do historiador, no qual não desempenha 
mais o papel de uma fatalidade exterior que é preciso reduzir, e sim o 
de um conceito operatório que se utiliza; por isso, a inversão de 
signos graças à qual ele não é mais o negativo da leitura histórica 
(seu avesso, seu fracasso, o limite de seu poder), mas o elemento 
positivo que determina seu objeto e valida sua análise. (FOUCAULT, 
2014, p. 10) 

 

O enunciado de que a criança é incompreendida reaparece, mas ligado a 

outros enunciados. Deste modo, ao mesmo tempo em que podemos constatar uma 

continuidade na construção discursiva das crianças, a partir de um regime de 

verdade, como incompreendida, é possível, igualmente, marcar que há uma 

descontinuidade na forma como esse enunciado é construído e como opera em 

cada momento. A construção discursiva da criança como incompreendida aparece 
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em Quando o Amor é Cruel, assim como no livro Misunderstod, ligada ao enunciado 

da ausência de responsabilidade. Porém, enquanto no livro o pai suspeita que a 

suposta incapacidade do filho de ser responsável se deva a sua “ausência de 

coração” e à incapacidade de sentir remorso, no filme de Comencini o enunciado 

com o qual coexiste é o da criança imprudente, inconsequente, que não seria capaz 

de pensar na consequência de seus atos. Além do grito do pai, a questão aparece 

com ironia na cena seguinte quando o pai finalmente abre o presente: um relógio 

com a foto dos garotos e a inscrição “seja prudente, não corra”. O pai, ao receber, 

questiona: 

 

- Então eu deveria ser prudente, é? Ser prudente, ser consequente, 
pensar no que seus atos poderiam causar a si mesmo e, sobretudo, 
ao irmão: 
- Sou muito ruim. 
- Você não é ruim. Simplesmente é assim. As coisas não te afetam, 
elas resvalam… Não vi você sofrer nem sequer quando… então lhe 
disse que era sorte você ser assim, mas tenha cuidado, não exagere. 
Porque em algum momento, sem querer, poderia machucar seu 
irmão. Agora vá. 
(COMENCINI, 1966) 

 

O moralismo evangelista do livro está completamente ausente do filme. O 

menino não tem digressões pensando nas missas e nas escrituras. O fato de que as 

coisas lhe afetam, ao contrário do que acreditaria o pai, fazendo, portanto, do filho 

um incompreendido, é construído também por meio da cena de bebedeira e da 

ajuda do tio. 

Há no filme um evento inédito, um gravador que teria a voz da mãe 

conversando com o pai, que lhe pede para recitar uma poesia. Andrea encontra o 

aparelho e fica escondido escutando a voz da falecida mãe, mas eventualmente 

comete um erro e apaga o conteúdo da fita. O menino, então, procura um técnico na 

cidade, mas o senhor lhe informa que não será possível recuperar o conteúdo. 

Quando o menino lhe explica que se tratava da única gravação com a voz de sua 

mãe, que está morta, o senhor serve-lhe uma bebida e o garoto volta embriagado 

para casa. O tio encontra o garoto, percebe a situação e o ajuda a vomitar no 
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banheiro e dormir. O tio sabe que o menino sofre. É um elemento externo ao núcleo 

familiar restrito e que permite construir discursivamente a incompreensão do garoto 

pelo pai. A diferença entre a percepção do pai e essa outra percepção permite que 

se construa o enunciado de que o garoto é incompreendido. A figura externa 

colabora na construção dessa imagem por flagrar o menino em momentos 

espontâneos de sofrimento e preocupação que o pai é incapaz de perceber por não 

estar presente e não dialogar. Continuidades em relação ao livro. A diferença é que 

neste filme a questão pode ser solucionada. O pai pode se conciliar com o filho a tal 

ponto que lhe é suficiente. 

A diferença entre as percepções se evidencia, após a bebedeira, no diálogo 

entre o pai e o tio: 

 

- Veja Andrea. O mundo poderia acabar e ele continuaria brincando. 
- Acho que você está enganado, John. Andrea é como um cãozinho 
sem dono. Tente acariciá-lo… 
- Andrea  não é um cão. É um menino… e gostaria que ele tivesse 
reações humanas. 
- Não quero ofender nem crianças nem cães, mas ambos precisam 
de um dono. 
- Tentei me tornar amigo dele. 
- Amigo não, John. Dono. Faça com que leve um jornal na boca e 
verá como ficará feliz. 
- Ah, Will. Não consegue falar sério nunca?  
- Não, mas me calarei. Você já me entendeu. 
(COMENCINI, 1966) 

 

É nessa assimetria entre as percepções que o pai e o tio têm do garoto que 

se constrói a incompreensão do pai. O tio teria flagrado o menino em momentos de 

dor, enquanto o pai só o perceberia em momentos de distração. 

Na cena seguinte, o pai chama o garoto para lhe ajudar no consulado e 

Andrea pode escolher entre ir ver carros com Milos e o tio ou ajudar o pai a abrir 

cartas no consulado, construindo-se assim, pela proximidade entre as cenas, uma 

relação entre fazer o cãozinho trazer o jornal com a boca e chamar o filho para 

ajudar no trabalho. O filho escolhe ajudar o pai. A sequência constrói, assim, a 

percepção do tio como verdadeira. A mesma cena já traz elementos da construção 

de uma possível conciliação entre pai e filho.  
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O problema central da incompreensão do filho pelo pai em Quando o Amor é 

Cruel não é mais o de uma percepção equivocada sobre a natureza de uma criança 

em movimento, altiva, como irresponsável e “sem coração”, mas o da percepção 

equivocada do filho como inconsequente. Perguntamos, então: como se constrói 

discursivamente esse enunciado do filho inconsequente, a que outros enunciados se 

articula? 

No filme, a inconsequência está fortemente ligada à ideia de que o perigo de 

se pendurar no galho, como diz Andrea após o acidente, “ajudava-me a acalmar os 

nervos”. A morte da mãe, a falta da mãe, causa em Andrea ataques de nervos, 

explosões de emoção que ele não consegue controlar. 

O filme ainda sugere que tanto as explosões quanto a indisciplina de Andrea 

seriam amenizadas pela presença de um adulto que fosse capaz de canalizar essa 

força. A figura que desempenhava esse papel, a mãe, morreu. Porém, o pai pode, 

ao menos teoricamente, ocupar esse papel. Há conciliação. Tardia, mas há.  

 

Incompreendida (2014) 

 

O filme começa com a menina Aria, de nove anos, escrevendo e desenhando 

em seu diário em meio a recortes de revistas com ícones da cultura pop: “Ist & Ist”, 

“Aria is the Best”, “Aria is strong”. A voz de Aria entra lendo o próprio diário: “A gata 

da Angelica teve cinco gatinhos. Quem sabe os meus pais não ficam com um? Já 

pensei no nome: Dac.” A ideia do gato e o gatinho vão acompanhá-la ao longo do 

filme, sua única companhia. 

A cena seguinte é um jantar com todos da família à mesa. O homem joga o 

sal por cima dos ombros enquanto a mulher serve a comida sem sorrir. Além deles, 

três meninas à mesa. Logo é revelado, por meio das críticas aos companheiros 

anteriores, que cada menina é fruto de um relacionamento diferente: uma do pai 

com outra mulher, uma da mãe com outro homem e Aria, dos dois. A mãe toca piano 

com a filha de seu casamento anterior, Donatina. O pai lê com a filha de seu 
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casamento anterior. Aria sobra. O caderno de piano está rabiscado. Aria percebe 

que são os mesmos sinais do caderno da outra irmã, Lucrezia. Tenta dedurá-la, mas 

é reprimida pelo pai: “Quem espia não é filho de Maria, não é filho de Jesus. Morre e 

fica com o homenzinho que se chama diabinho. Quer ir para o inferno também?”. 

Logo em seguida, Aria joga a almôndega pela janela e é dedurada por Lucrezia. 

O pai, Guido Bernadotte, é um ator de cinema famoso e supersticioso. A mãe, 

Yvonne Casella, é pianista e comunista. Lucrecia, filha de Guido, é retratada como 

fútil e sempre cria situações para provocar Aria, excluí-la e ter a atenção exclusiva 

do pai. Donatina, filha de Yvonne, aprende piano com a mãe e é maquiada por ela. 

Aria, filha de Guido e Yvonne, fica no meio do caminho. 

Fica logo evidente que Aria é preterida em relação às irmãs, não recebendo a 

mesma atenção. A mãe bate na filha. O pai bate na mãe. A mãe chama o pai de 

monstro. Aria leva a mão ao próprio machucado.  

A dinâmica se repete ao longo de todo o filme. O pai acusa a mãe enquanto 

age de forma similar; a mãe acusa o pai enquanto age de forma similar. 

- Vai me expulsar por causa do gato? 

- Não! Porque a sua mãe é uma puta! Uma louca de manicômio! 
Larga a filha… para viajar com o primeiro imbecil que aparece. Que 
mãe é essa? Mulheres assim nem deveriam fazer filhos. Deveria ser 
proibido por lei! Por lei! Ela cria muito bem vocês. Vão virar duas 
drogadas. Duas marginais, imbecis feito ela! Perdi dez anos com 
aquela cretina! Imagine só. (ARGENTO, 2014) 

 

Enquanto diz essas palavras, o pai expulsa a filha que vai com seu gato e sua 

sacola a pé para a casa da mãe.  

- Mãe, sou eu. O papai me mandou embora. 
-O quê? Ele não pode fazer isso. É maluco? Não se manda filho 
embora. Não posso ficar com você. Vou viajar de novo. Vá embora! 
(ARGENTO, 2014) 
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Agora, enquanto diz essas palavras, é a mãe expulsa a filha que vai com seu 

gato e sua sacola a pé para a casa do pai.  

A cena se repete a cada desentendimento, cada vez que Aria é vista como 

um problema, como um impedimento aos projetos individuais do pai ou da mãe, 

cada vez que um deles se cansa, manda Aria para a casa do outro. 

A construção da incompreensão, em Incompreendida, está articulada ao amor 

ou à ausência dele. Após chamar Adriano, o menino por quem está interessada, e 

não saber o que dizer, Aria reflete: “Eu só queria um pouco de compreensão. Um 

amor sólido e doce. Só queria um pouco de humildade.” (ARGENTO, 2014) 

A situação da menina se agrava já próxima ao final do filme, com dois 

eventos. Primeiro, quando a mãe recebe um pacote de drogas pelo correio e é 

abordada pela polícia. Ela finge não conhecer o remetente, mas a Aria, 

ingenuamente, lhe entrega: “Como assim, mãe? Manuel Ginori. Aquele de bigode, 

simpático. O que deu bonecas pra gente. O Manuel.” A mãe é presa e o pai é 

procurado pela polícia. O pai interfona para a filha e lhe diz pelo aparelho:  

Não quero saber de você! Por sua causa, levaram o meu filme. Preso 
por tráfico. Estou arruinado. Arruinado! Prendem a sua mãe, e você 
não me avisa? Você é tonta? Eu e a Lucrezia vamos para a Índia… e 
você não vai me ver mais. Nunca mais! Você não é minha filha, é 
informante da polícia. (ARGENTO, 2014) 

 

“Ninguém me ama”, ela chega a afirmar. Abandonada, a menina resolve dar 

uma festa na casa do pai, que está vazia e acontece o segundo evento. O menino 

Adriano, de quem Aria gosta, arma-lhe uma situação em um jogo em que os 

escolhidos deveriam se beijar. No quarto escuro, no lugar de Adriano, vai outro 

menino, que gosta de Aria, e ela beija-o enganada. A cena é o retrato da 

humilhação, com todos rindo de Aria e depredando a casa de seu pai. 

Sozinha em casa, assiste televisão enquanto escuta a avó falando ao 

telefone: “Não mandem a menina para o internato. Verdade como? E o pai diz o 
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quê? É filha de vocês. Como podem ser tão cruéis? Ela só tem nove anos. Ela fez 

com vocês? E o que vocês fizeram com ela?”. Na tela, vemos “Quando o Amor é 

Cruel”, de Luigi Comencini, o filme tratado no capítulo anterior, justamente na cena 

em que Andrea, na cama, diz: “Não quero viver sem a minha mãe. Mas sempre vou 

estar por perto, sempre ao seu lado. Não, você não gosta de mim.” A menina 

caminha até a sacada e se joga de cabeça.  

O filme acaba com Aria sendo levada de maca em um hospital, pai e mãe 

abraçados observando. A música e a aparição por escrito do título Incompreendida 

 indicam que a narrativa se encerrou, mas Aria aparece novamente, repetindo uma 

última vez a cena em que caminha com o gato e a sacola pela rua, abandonada pelo 

pai e pela mãe. Ela deixa seus pertences no chão, se vira para a câmera e, olhando-

nos nos olhos, diz: “Contei tudo isso...não pra me fazer de vítima… mas pra que me 

conheçam melhor. E talvez… sejam um pouco mais gentis.” 

Assim, o filme acaba do mesmo jeito que começa o livro de 1869, deixando 

claras suas pretensões educativas: trata-se de um filme que pretende civilizar os 

pais, ensiná-los como viver em família. 

Ser compreendida, aqui, se articula com o enunciado “ter um amor sólido”. A 

criança é incompreendida porque não é amada, porque o amor que têm por ela 

acaba, como um pirulito. Porque, quando convém à mãe ou ao pai, eles estão juntos 

dela, quando não convém, a empurram para fora. Se por um lado, neste filme ter 

individualidade, sonhos próprios, projetos e ambições não é mais uma exclusividade 

do pai, por outro lado, os filhos são vistos apenas como barreiras a realização de 

seus objetivos e prazeres individuais. Não há a dimensão do sacrifício, tão forte em 

Billy Elliot. Ou melhor, a dimensão do sacrifício está presente no filme inteiro, como 

uma ausência. Incompreendida, assim como Misunderstood (1869) e Quando o 

Amor é Cruel (1966), cada um a seu modo, educam pela tragédia, pela morte, 

mostrando como não devem agir os pais. Desta forma, a ausência da dimensão do 
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sacrifício, a ausência dos pais, o não envolvimento com os interesses da filha, tudo 

isso se torna a visão em negativa de uma norma. 

 

Considerações finais 

A partir da análise, consideramos que há continuidade do enunciado de que a 

criança é incompreendida. O campo de coexistência, as teorias com em que se 

apoiam e a posição de sujeito que pode legitimamente enunciá-lo, porém, se 

modificam. No livro de 1869, a compreensão da criança não é monopólio de um 

saber médico, filosófico ou científico, mas da mulher-mãe, por suas características 

supostamente naturais, que se torna, portanto, insubstituível. No filme da década de 

1960, a compreensão não se liga mais à natureza da mãe, mas ao bom 

desempenho de sua função. Ela não é mais insubstituível e o foco se desloca da 

natureza para a estrutura familiar. No filme de 2014, a incompreensão não está mais 

ligada nem à natureza nem ao desempenho de uma função relacionada ao gênero, 

mas ao abandono da criança e da dedicação limitada exclusivamente aos momentos 

em que a individualidade dela não se coloca em conflito com os projetos individuais 

do pai ou da mãe. 
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Resumo 

 

Sob a ótica dos Estudos da Tradução e da Análise de Discurso pecheutiana, 
este estudo apresenta uma reflexão sobre o prefácio da bíblia The Message: The Bible 
in Contemporary Language e sobre o sujeito-tradutor, responsável por sua produção. 
Esse prefácio pode ser considerado um espaço de visibilidade e também de 
apagamento do discurso do tradutor acerca da tradução e de seu próprio processo 
tradutório – um lugar de contradições discursivas. O objetivo desse artigo é analisar, 
nesse prefácio, as formações imaginárias que o sujeito-tradutor faz funcionar em seu 
discurso sobre tradução e sobre seu processo tradutório, bem como as posições-
sujeito assumidas por ele em decorrência desse processo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Tradução. Formações imaginárias. Posição-sujeito. 

Contradição. 
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Introdução 

 

 Não são raras as vezes em que um tradutor se depara com trechos complexos 

de serem traduzidos em uma obra. Diante de palavras ou sequências “intraduzíveis”, 

alguns tradutores optam por fazer uso de um recurso hoje muito utilizado pelas 

editoras: as notas do tradutor. Essas notas não buscam apenas solucionar problemas 

de tradução, ou “esclarecer” o sentido do texto “original”, o que pela visada discursiva 

se torna questionável. Elas, as notas, também são um espaço autorizado em que o 

tradutor pode dialogar com o leitor, mostrar-lhe suas angústias, as dificuldades que 

encontrou no caminho, bem como sua linha de pensamento para a escolha de um 

termo. 

 Outro recurso bem menos utilizado quando essas notas de rodapé do tradutor 

não são possíveis dentro do corpo do texto é o prefácio escrito pelo tradutor, e outros 

paratextos em que sua voz pode aparecer. Embora seja mais longo e apareça no 

início da obra, junto à nota do editor, o prefácio pode cumprir um papel semelhante ao 

das notas de rodapé. Ali o tradutor pode justificar alguns de seus critérios para a 

tradução da obra, algumas escolhas lexicais feitas no corpo do texto traduzido, além 

de poder dialogar com seus leitores e, sobretudo, refletir sobre seu próprio processo 

tradutório (um discurso sobre o discurso da tradução).  

 Segundo Venuti (1996), o prefácio contribui para desmistificar a ideia de que o 

tradutor é invisível no texto. Ele declara: 

 
Os efeitos sociais da invisibilidade do tradutor acrescentam uma 
urgência ainda maior à necessidade de uma desmistificação da 
prática da tradução. Esta tarefa foi iniciada pelos prefácios que 
os próprios tradutores ocasionalmente anexam ao seu trabalho 
e pela maior sofisticação da literatura da área de tradução, de 
natureza tanto teórica como crítica (VENUTI, 1996, p. 112). 

 



 

De fato, o prefácio produzido pelo tradutor constitui um espaço para sua 

visibilidade, um lugar de poder-dizer do tradutor. O prefácio é seu lugar autorizado. 

Enquanto no texto traduzido o tradutor possui restrições e seja orientado a 

permanecer “invisível” ou o mais próximo possível das ideias do autor, no prefácio, o 

sujeito-tradutor marca abertamente a sua subjetividade, visto ser ele mesmo o autor 

desse texto. Entretanto, essa visibilidade do sujeito-tradutor no prefácio muitas vezes 

reforça o discurso do apagamento do tradutor, “já que o prefácio se constitui, antes de 

tudo, em um lugar de representações, por parte do tradutor, sobre si mesmo, sobre o 

que é tradução, língua, sentido, etc.” (BRITO, 2010, p. 53). Às vezes, à imagem que 

o sujeito-tradutor faz da tradução e de seu próprio processo tradutório no prefácio 

acabam contribuindo para o apagamento de seu discurso, o que nos faz pensar no 

prefácio como um lugar de contradição: a possibilidade de esses dois discursos 

estarem convivendo em uma disputa de forças.  

 Neste estudo, analisaremos, sob a ótica dos Estudos da Tradução e da Análise 

de Discurso proposta por Michel Pêcheux, o prefácio escrito pelo tradutor da bíblia 

The Message: The Bible in Contemporary Language (“A Mensagem: a Bíblia em 

Linguagem Contemporânea”). Essa bíblia foi publicada em 2002 pela editora 

NavPress, tendo sido traduzida a partir dos originais gregos e hebraicos para o inglês 

contemporâneo. Eugene H. Peterson, o tradutor, é também um pastor e foi professor 

de grego e hebraico em um seminário teológico americano. Sua tradução da bíblia 

tem sido um ponto de controvérsia entre os estudiosos da tradução, de modo que 

alguns a consideram uma “paráfrase” e não propriamente uma tradução do texto 

“sagrado”, tendo em vista sua linguagem bastante moderna e acessível aos falantes 

do inglês contemporâneo. Por este fato, confirma-se a complexidade do que se 

concebe como tradução e processo tradutório. 

 No prefácio dessa bíblia, o sujeito-tradutor discorre longamente sobre as 

circunstâncias que o levaram a traduzi-la, seus objetivos com a tradução da mesma,  

 



 

 

 

 

 

 

além de refletir sobre sua própria prática tradutória. Nesse espaço autorizado, ele 

busca legitimar sua tradução da obra, promover aos falantes do inglês contemporâneo 

a leitura da mesma e também validar seu lugar social de tradutor. Contudo, visto que 

discurso é “efeito de sentido” entre interlocutores (PÊCHEUX, 1997, p. 82), o efeito de 

suas palavras parece apontar também para outro lugar.  

 Feitas essas considerações, a questão central que norteia este estudo gira em 

torno de como o sujeito-tradutor da bíblia The Message: The Bible in Contemporary 

Language busca legitimar, linguística e discursivamente, por meio de seu discurso 

sobre tradução e sobre seu próprio processo tradutório, não apenas a obra traduzida 

por ele, mas também seu lugar social de tradutor, e quais são os efeitos dessa 

tentativa de legitimação. Para responder essa questão, consideraremos as imagens 

que o tradutor faz de seu leitor, de si mesmo e de seu próprio processo tradutório, 

bem como as posições que ele assume em seu discurso no prefácio, o que refletem 

seus posicionamentos ideológicos acerca da tradução e de seu papel como tradutor. 

O objetivo deste artigo é, portanto, duplo: analisar as formações imaginárias que o 

sujeito-tradutor faz funcionar em seu discurso sobre tradução e seu processo 

tradutório e também as posições-sujeito assumidas por ele em decorrência desse 

processo. 

 Para a análise, selecionamos alguns trechos do prefácio. Esses trechos 

aparecerão sob intertítulos separados apenas para efeitos didáticos e serão 

analisados no batimento entre descrição e interpretação. O prefácio completo 

encontra-se na seção “Anexo”. Nessa mesma seção encontra-se também o prefácio 

em português, que está na bíblia “A Mensagem: A Bíblia em Linguagem 

Contemporânea”. 

 

 

1. Das formações imaginárias na tradução  

 



 

 

Pêcheux (1997) declara que todo processo discursivo supõe a existência de 

formações imaginárias. O que são essas formações? O próprio autor responde que 

elas “designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que 

eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro” (PÊCHEUX, 1997, p. 82). Esses 

lugares são determinados na estrutura de uma formação social e estão representados, 

sendo também transformados, nos processos discursivos que colocamos em jogo 

(PÊCHEUX, 1997). Esse jogo de imagens entre interlocutores, imagens essas que 

também representam as instituições e a hierarquia de onde falam os sujeitos, é o que 

deve ser considerado no que tange às formações imaginárias. Suponhamos que “A” 

seja representado pelo sujeito-tradutor que, por sua vez, deseja convencer “B” (o 

leitor) a ler sua tradução. Em uma eventual interlocução, por meio do mecanismo de 

antecipação, o sujeito “A” projeta uma imagem de si mesmo e de quem é seu 

interlocutor, “B” (e vice e versa). A partir daí ele estabelece estratégias discursivas 

para convencer “B” a conceder-lhe seu objetivo. Esses mecanismos de antecipação 

regulam a argumentação. 

Orlandi (2001) corrobora com o pensamento de Pêcheux, quando declara que 

 
segundo o mecanismo da antecipação, todo sujeito tem a 
capacidade de experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar 
em que o seu interlocutor “ouve” suas palavras. Ele antecipa-se 
assim a seu interlocutor quanto ao sentido que suas palavras 
produzem. Esse mecanismo regula a argumentação (ORLANDI, 
2001, p. 39). 

 

 Contudo, é preciso ressaltar que essas imagens feitas entre “A” e “B” são 

projeções imaginárias e, esses lugares, representações. O que funciona no discurso 

não são sujeitos físicos e nem os lugares empíricos que eles ocupam, “mas suas 

imagens que resultam de projeções. São essas projeções que permitem passar das 

situações empíricas – os lugares dos sujeitos – para as posições dos sujeitos no 

discurso. Essa é a distinção entre lugar e posição” (ORLANDI, 2001, p. 40). 



 

 

 

 

 

 

Assim como as notas do tradutor, consideramos que o prefácio também 

pressupõe um lugar em que a voz do tradutor é expressa e onde há o estabelecimento 

de um diálogo entre ele e seu leitor, um lugar de afirmação das identidades assumidas 

pelo tradutor (HATTNHER, 1994). Vejamos o trecho 1 do prefácio: 

 

If there is anything distinctive about The Message, perhaps it is 
because the text is shaped by the hand of a working pastor. For 
most of my adult life, I have been given a primary responsibility 
for getting the message of the Bible into the lives of the men and 
women with whom I worked. I did it from the pulpit and lectern, in 
the home Bible studies and at mountain retreats, through 
conversations in hospitals, and nursing homes, over coffee in 
kitchens and while strolling on an ocean beach. The 
Message grew from the soil of forty years of pastoral work. 
As I worked at this task, this Word of God, which forms and 
transforms human lives, did form and transform human lives. 
Planted in the soil of my congregation and community the seed 
words of the Bible germinated, grew, and matured. When it came 
time to do the work that is now The Message, I often felt that I 
was walking through an orchard at harvest time, plucking fully 
formed apples, peaches, and plums from laden branches. 
There's hardly a page in the Bible I did not see lived in some 
way or other by the men and women, saints and sinners, to 
whom I was pastor -- and then verified in my nation and 
culture (PETERSON, E. 2002, p. 9). 

 

 

No trecho do prefácio acima, endereçado ao leitor, o sujeito-tradutor, enquanto 

lugar social, reflete sobre a obra que ele traduziu – a bíblia The Message – e a 

contribuição de seu trabalho pastoral na produção dessa obra. Embora falando desse 
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lugar de tradutor, ele se identifica como um “pastor atuante” (working pastor), cuja 

função era apresentar a bíblia a homens e mulheres com quem havia trabalhado 

(getting the message of the Bible into the lives of the men and women 

  

 

 

 

 

 

and women with whom I worked). 

Fazendo-se a pergunta “quem é ele para que eu lhe fale assim?” (PÊCHEUX, 

1997, p. 83), o sujeito-tradutor projeta uma imagem de quem seria seu leitor e traça 

suas estratégias discursivas, buscando promover e legitimar sua tradução da bíblia. 

Dadas algumas condições de produção da bíblia1 em questão, supõe-se que o leitor 

faça parte ou seja simpatizante de uma comunidade religiosa cristã, em que a imagem 

do pastor é respeitada como uma autoridade eclesiástica, alguém autorizado a 

interpretar e ensinar a bíblia. Projetando a imagem de que seu leitor é um religioso, 

que vê no pastor uma figura de autoridade, o sujeito-tradutor assume em seu discurso 

uma posição-sujeito pastor a fim de que seus leitores possam se identificar com essa 

imagem e, portanto, confiar em sua tradução da bíblia – o que reflete um esforço de 

legitimação da obra por parte do sujeito-tradutor. É preciso lembrar que esse lugar do 

“leitor”, projetado pelo sujeito-tradutor, reflete um lugar institucional religioso. Portanto, 

o “leitor” não seria somente um religioso, mas falaria de um lugar institucional 

representado pela religião. 

A última frase desse trecho do prefácio é muito sugestiva no que diz respeito 

ao enfoque da tradução. O sujeito-tradutor declara: There's hardly a page in the Bible 

I did not see lived in some way or other by the men and women, saints and sinners, to 

                                                           
1Um aspecto das condições de produção da bíblia The Message: The Bible in Contemporary Language que 
merece destaque é a editora pela qual a obra foi publicada. NavPress é uma editora interdenominacional, que 
declara como sua missão levar a mensagem de Jesus Cristo ao mundo. 



whom 

I was 

pastor 

–and 

then 

verified in my nation and culture (“Dificilmente haverá uma página na Bíblia que eu 

não tenha visto acontecer de um modo ou de outro na vida de homens e mulheres, 

santos e pecadores, de quem fui pastor – e, depois, tenha verificado em minha nação 

e cultura”). Em linguagem figurada, o sujeito-tradutor afirma ter voltado seu olhar 

primeiramente à bíblia assimilada na vida dos “santos e pecadores” de quem foi pastor 

para, posteriormente, verificar a assimilação de seu discurso em sua nação e cultura. 

A  

 

 

 

 

 

 

ordem da frase e a palavra “depois” parecem indicar uma prioridade pastoral por parte 

do sujeito-tradutor no processo tradutório, enquanto que a assimilação e adequação 

à cultura (que fazem parte, de fato, da prática tradutória) parecem ficar em segundo 

plano. Isso indica que a imagem que o sujeito-tradutor faz de si mesmo é a do pastor 

que cuida e ensina seu rebanho, o que vai ao encontro das necessidades da imagem 

que ele projeta do leitor: um leitor religioso, que fala desse lugar institucional. 

Novamente, podemos perceber a posição-sujeito pastor buscando validar e legitimar 

a obra traduzida. 

Contudo, enquanto busca legitimar sua tradução da bíblia, assumindo a 

posição-sujeito pastor, o que funciona em termos de discurso é que o sujeito-tradutor 

parece deslegitimar seu próprio processo e prática tradutória, contribuindo para o 

apagamento e desvalorização do papel do tradutor. De certa maneira, parece que ser 

apenas um tradutor com formação não é suficiente para realizar uma “boa tradução” 

da bíblia; é preciso ser um pastor (ou pelo menos assumir essa posição de autoridade 

para validar e interpretar o discurso bíblico diante do leitor religioso). A fala do pastor 

vale (significa) mais que a do tradutor.  



 Portanto, pode-se notar os efeitos da contradição discursiva nesse trecho do 

prefácio: a legitimação e, ao mesmo tempo, deslegitimação do discurso do tradutor. 

Ora, pela visibilidade, ele busca essa legitimação da obra ao assumir a posição-sujeito 

pastor, ora, pelo apagamento, deslegitima sua própria prática tradutória, pois o “bom 

tradutor”, nesse caso, deve ser também um pastor experiente. Essas observações 

refletem o pensamento de Pêcheux (1997) acerca da contradição, visto que ela é 

constitutiva de toda formação discursiva (no caso em que estamos analisando, a FD 

religiosa), e mais do que isso: a contradição é a própria lei de existência do discurso. 

 

2. Das formações imaginárias no processo tradutório  

 

 

 

 

 

 

 

Retomando as observações de Pêcheux (1997) acerca das formações 

imaginárias, passaremos, nesse trecho em que o tradutor reflete sobre seu próprio 

processo tradutório, a introduzir o elemento chamado de “referente”, “a saber, o ponto 

de vista do sujeito” (PÊCHEUX, 1997, p. 83) sobre a prática tradutória. É preciso 

salientar que esse “ponto de vista” é um objeto imaginário, não uma realidade física. 

A questão do “ponto de vista” de A (sujeito-tradutor) sobre R (processo tradutório) é 

representada pela pergunta “De que lhe falo assim”?. O que pensa o sujeito-tradutor 

a respeito de sua prática tradutória? Que imagens ele faz desse “contexto” ou 

“situação”? (PÊCHEUX, 1997).  

Segundo Lenita Esteves (2011), existem ao menos duas estratégias bastante 

distintas para abordar a tradução de textos que ela chama de “sensíveis”, dentre os 

quais estão inseridos os textos religiosos. A primeira delas “busca proporcionar ao 



leitor 

um 

acesso ao texto em termos de entendimento, aproximando o texto religioso da cultura 

para a qual ele está sendo traduzido” (ESTEVES,2001, p. 237). Isso pode ser 

observado quando o sujeito-tradutor declara que foi necessário que ele se tornasse 

um tradutor para transformar a linguagem da bíblia, que Deus usa para criar e 

salvar, curar e abençoar, julgar e governar, na linguagem moderna que usamos para 

comentar sobre a vida e contar histórias, dar instruções, fazer negócios e cantar 

músicas aos nossos filhos. Vejamos o trecho 2: 

 

(…) So out of necessity I became a "translator" (although I 
wouldn't have called it that), daily standing on the border between 
two worlds, getting the language of the Bible that God uses 
to create and save us, heal and bless us, judge and rule over 
us, into the language of Today that we use to gossip and tell 
stories, give directions and do business, sing songs and talk 
to our children (PETERSON, E. 2002, p. 9, 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa noção dialoga com as pressuposições de Aubert (1989), teórico da 

perspectiva contestadora da tradução, que defende que o tradutor busca ser fiel à 

imagem que ele faz do autor e do texto original e também da imagem que ele faz do 

seu leitor. Destacamos essa imagem que ele faz do leitor, pois para aproximar “o texto 

religioso da cultura para qual ele está sendo traduzido” (ESTEVES, 2001, p. 237), é 

preciso considerar quem é esse leitor, bem como as condições de recepção desse 

texto religioso. Portanto, nesse trecho destacado, é possível ver o funcionamento 

dessa primeira estratégia de tradução de textos religiosos, que estamos chamando de 



estratégia de adequação: o sujeito-tradutor buscando aproximar o texto bíblico à 

cultura dos falantes do inglês contemporâneo. 

 A segunda estratégia observada por Esteves (2001) “é nutrida por uma ênfase 

na iluminação, na revelação, numa clarividência” (ESTEVES, 2001, o. 237). É 

entendida como uma experiência transcendental, cujo objetivo é transmitir ao leitor o 

sentido do “original”. Essa estratégia é chamada de “esotérica”; nela, as 

características das línguas originais são predominantemente mantidas, pois as 

línguas bíblicas, o grego e o hebraico, são consideradas mais “fortes” e “poderosas”. 

Essa estratégia pode ser vista funcionando discursivamente quando o sujeito-tradutor 

afirma que, durante todo o tempo, os “poderosos” e vívidos originais hebraicos e 

gregos, continuavam a trabalhar subliminarmente em sua fala, dando energia e 

agudeza às palavras e frases, expandindo a imaginação das pessoas com as pessoas 

com quem ele trabalhava. Veja a continuação do trecho 2: 

 

And all the time those biblical languages, those powerful and 
vivid Hebrew and Greek originals, kept working their way 
underground in my speech, giving energy and sharpness to 
words and phrases, expanding the imagination of the people with 
whom I was working to hear the language of the Bible in the 
language of Today and the language of Today in the language of 
the Bible (…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Message is a reading Bible. It is not intended to replace the 
excellent study Bibles that are available (PETERSON, E. 2002, 
p. 9, 10). 

 

Portanto, nesse trecho, voltamos à contradição, no sentido de que as duas 

imagens acerca do processo tradutório e, consequentemente, as duas estratégias 
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para a 

tradução de textos “sensíveis” estão convivendo juntas. Embora o sujeito-tradutor 

busque aproximar o texto traduzido para a cultura do leitor, o que funciona 

discursivamente é que ele também pensa no “poder subliminar” do original sobre a 

tradução, revelando a famosa hierarquia entre o original e a tradução, justamente o 

que defende a perspectiva tradicional da tradução. Isso pode ser percebido na última 

fala desse trecho, quando o sujeito-tradutor diz que a bíblia The Message: The Bible 

in Contemporary Language é apenas uma bíblia de leitura e não tem a “intenção de 

substituir as “excelentes” bíblias de estudo disponíveis (The Message is a Reading 

Bible. It is not intended to replace the excellent study Bibles that are available). Ao 

dizer “excelente”, o que funciona em termos de não-dito? “Em condições dadas, fala-

se para não dizer” (ORLANDI, 1997, p. 105) Quando colocamos em jogo o dito e o 

não-dito, o que se torna gritante? Orlandi (1997) declara que “ao longo do dizer, há 

toda uma margem de não ditos que também significam” (ORLANDI, 1997, p. 82). 

Portanto, como o não-dito significa nesse caso? Possivelmente, temos um sujeito-

tradutor que não considera bíblias de leitura, na linguagem moderna, excelentes, visto 

que são adaptadas demais e distam dos “poderosos originais gregos e hebraicos” 

(PETERSON, 2002, p. 10).  

 Novamente, vemos o funcionamento da contradição no que diz respeito à 

imagem que “A” (sujeito-tradutor) faz de R, o “referente” (processo tradutório). Embora 

busque adaptar o texto de partida à cultura do texto de chegada, também busca 

manter a supremacia do original, o que acaba contribuindo para (des)legitimar sua 

própria prática tradutória e o papel do tradutor.  

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais 
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 “Ao 

mesmo tempo em que as notas fazem parte do processo tradutório, colocando 

problemas, soluções e dúvidas que ocorreram durante o processo, elas expõem a 

reflexão sobre o próprio processo” (MITTMANN, 2003, p. 122). Nesse artigo, 

deslocamos essa noção a respeito das notas do tradutor para o prefácio e os 

paratextos produzidos por ele. Consideramos, nesse estudo, que o prefácio da bíblia 

The Message: The Bible in Contemporary Language constitui um espaço de 

contradição dos discursos do sujeito-tradutor acerca da tradução e também de seu 

próprio processo tradutório.  

 Em primeiro lugar, o sujeito-tradutor, por meio de formações imaginárias, 

projeta a imagem de que seu leitor (PÊCHEUX, 1997) é um religioso, o que acaba por 

refletir o lugar institucional de onde fala esse leitor. Para convencer seu interlocutor (o 

leitor) de que sua tradução da bíblia é válida e legítima, o sujeito-tradutor, enquanto 

lugar social, vale-se, na argumentação, da posição-sujeito pastor para atingir seus 

objetivos. Discursivamente, sua prioridade parece ser de cumprir um papel pastoral, 

e depois, o papel de tradutor. Ao buscar a legitimação de sua tradução da obra, o 

sujeito-tradutor acaba deslegitimando sua própria prática tradutória, visto que ser um 

tradutor por formação não seria suficiente para realizar uma “boa tradução” da bíblia. 

Seria necessário ser também um pastor – um lugar autorizado de interpretação e 

ensino da bíblia. Vemos, portanto, a contradição discursiva funcionando no discurso 

do sujeito-tradutor acerca da tradução: no espaço visível do prefácio, o tradutor se 

apaga. 

 Em segundo lugar, ao refletir sobre sua prática tradutória, o tradutor busca 

adaptar o texto religioso à cultura dos falantes do inglês contemporâneo. No entanto, 

ele também concebe a tradução como uma atividade transcendental, esotérica, em 

que os originais bíblicos, numa relação de forças, dão poder à tradução (ESTEVES, 

2011). Mais uma vez, podemos perceber a contradição discursiva do sujeito-tradutor  

 

 

 

 



 

 

acerca de sua prática tradutória. Ao mesmo tempo em que ele legitima o processo 

tradutório, buscando adaptar o texto bíblico à cultura de chegada, ele o deslegitima, 

ao pensar na supremacia do original em relação à tradução.  

 Sabemos que a contradição é constitutiva das formações discursivas e, por 

conseguinte, do discurso (PÊCHEUX, 1997). Podemos ver, nesse estudo, a 

contradição dos discursos do tradutor sobre sua tradução e também sobre seu 

processo tradutório no prefácio – um lugar de disputas de forças e sentidos. 
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ANEXO 1 

 

To the reader 

 

If there is anything distinctive about The Message, perhaps it is because the 

text is shaped by the hand of a working pastor. For most of my adult life, I have been 

given a primary responsibility for getting the message of the Bible into the lives of the 

men and women with whom I worked. I did it from the pulpit and lectern, in the home 

Bible studies and at mountain retreats, through conversations in hospitals, and nursing 

homes, over coffee in kitchens and while strolling on an ocean beach. The 

Message grew from the soil of forty years of pastoral work. 

As I worked at this task, this Word of God, which forms and transforms human 

lives, did form and transform human lives. Planted in the soil of my congregation and 

community the seed words of the Bible germinated, grew, and matured. When it came 

time to do the work that is now The Message, I often felt that I was walking through an 

orchard at harvest time, plucking fully formed apples, peaches, and plums from laden 

branches. There's hardly a page in the Bible I did not see lived in some way or other 

by the men and women, saints and sinners, to whom I was pastor -- and then verified 

in my nation and culture. 

I didn't start out as a pastor. I began my vocational life as a teacher and for 

several years taught the biblical languages of Hebrew and Greek in theological 

seminary. I expected to live the rest of my life as a professor and scholar, teaching, 

writing, and studying. But then my life took a sudden vocational turn to pastoring in 

congregation. 

I was now plunged into quite a different world. The first noticeable difference 

was that nobody seemed to care much about the Bible, which so recently people had 

been paying me to teach them. Many of the people I worked with now knew virtually 

nothing about it, had never read it, and weren't interested in learning. Many others had 

spent years reading it but for them it had gone flat through familiarity, reduced to 
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clichés. Bored, they dropped it. And there weren't many people in between. Very few 

were interested in what I considered my primary work, getting the words of the Bible 

into their heads and hearts, getting the message lived. They found newspapers and 

magazines, videos and pulp fiction more to their taste. 

Meanwhile I had taken on my life work the responsibility of getting these people 

to listen, really listen, to the message in this book. I knew I had my work cut out for me. 

I lived in two language worlds, the world of the Bible and the world of Today. I 

had always assumed they were the same world. But these people didn't see it that 

way. So out of necessity I became a "translator" (although I wouldn't have called it 

that), daily standing on the border between two worlds, getting the language of the 

Bible that God uses to create and save us, heal and bless us, judge and rule over us, 

into the language of Today that we use to gossip and tell stories, give directions and 

do business, sing songs and talk to our children. 

And all the time those biblical languages, those powerful and vivid Hebrew and 

Greek originals, kept working their way underground in my speech, giving energy and 

sharpness to words and phrases, expanding the imagination of the people with whom 

I was working to hear the language of the Bible in the language of Today and the 

language of Today in the language of the Bible. 

I did that for thirty years in one congregation. And then one day (it was April 30, 

1990) I got a letter from an editor asking me to work on a new version of the Bible 

along the lines of what I had been doing as a pastor. I agreed. The next ten years was 

harvest time. The Message is the result. 

The Message is a reading Bible. It is not intended to replace the excellent study 

Bibles that are available. My intent here (as it was earlier in my congregation and 

community) is simply to get people reading it who don't know that the Bible is read-

able at all, at least by them, and to get people who long ago lost interest in the Bible to 

read it again. But I haven't tried to make it easy – there is much in the Bible that is hard 

to understand. So at some point along the way, soon or late, it will be important to get 

a standard study Bible to facilitate further study. Meanwhile, read in order to live, 

praying as you read, "God, let it be with me just as you say." 
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ANEXO 2 

 

Ao leitor 

 

 Se há algum diferencial em A Mensagem, talvez seja porque seu texto foi 

moldado pelas mãos de um pastor atuante. Durante a maior parte da minha vida 

adulta, eu tinha a responsabilidade principal de apresentar a mensagem da Bíblia a 

homens e mulheres com os quais trabalhei. Eu o fiz a partir de pregações e estudos 

bíblicos, em reuniões de estudo bíblico nas casas e em acampamentos nas 

montanhas, por intermédio de conversas em hospitais e em clínicas, tomando café na 

casa das pessoas e ao caminhar pela praia. A Mensagem cresceu no solo de quarenta 

anos de trabalho pastoral. 

 Enquanto eu trabalhava nessa tarefa, essa Palavra de Deus, que forma e 

transforma vidas, realmente formou e transformou vidas. Plantada no solo da minha 

igreja e comunidade, as palavras-semente da Bíblia germinaram, cresceram e 

amadureceram. Quando chegou o momento de realizar a obra que agora é A 

Mensagem, eu geralmente sentia que caminhava por um pomar no tempo da colheita 

e colhia maçãs, pêssegos e ameixas maduras dos ramos carregados. Dificilmente 

haverá uma página na Bíblia que eu não tenha visto acontecer de um modo ou de 

outro na vida de homens e mulheres, santos e pecadores, de quem fui pastor – e, 

depois, tenha verificado em minha nação e cultura.  

 Eu não comecei como pastor. Iniciei minha vida vocacional como professor e, 

por vários, anos, ensinei as línguas bíblicas, hebraico e grego, em um seminário 

teológico. Eu esperava passar o resto da minha vida como professor e acadêmico, 

ensinando, escrevendo e pesquisando. Mas, então, minha vida sofreu uma súbita 

mudança vocacional, para pastorear uma igreja.  

 Eu estava agora mergulhado em um mundo totalmente diferente. A primeira 

diferença perceptível era que ninguém parecia se importar muito com a Bíblia que  



 

 

 

 

 

 

até recentemente eu era pago para ensinar. Muitas das pessoas com quem eu 

trabalhava agora não sabiam praticamente nada a respeito da Bíblia, nunca a tinha 

lido e não estavam interessadas em aprender. Muitos outros passaram anos a lendo-

a, mas, para eles, a Bíblia se perdeu em meio à familiaridade e foi reduzida a clichês. 

Entediados, eles a abandonaram. E não havia muitas pessoas entre esses dois 

extremos. Poucos estavam interessados no que eu considerava ser minha tarefa 

principal: apresentar as palavras da Bíblia à mente e ao coração das pessoas, 

tornando a mensagem viva. Eles achavam jornais e revistas, vídeos e filmes mais 

palatáveis.  

 Enquanto isso, eu assumi, como o trabalho da minha vida, a responsabilidade 

de fazer essas pessoas ouvirem, ouvirem de fato, a mensagem deste livro. Eu sabia 

que essa tarefa era difícil para mim.  

 Mesmo vivendo em mundo de duas línguas diferentes, o mundo da Bíblia e o 

mundo moderno, sempre entendi que se trata do mesmo mundo. Mas essas pessoas 

não enxergavam a situação assim. Por isso, foi necessário que eu me tornasse um 

“tradutor” (ainda que eu não fosse chamado assim naquela época), permanecendo 

diariamente na fronteira entre dois mundos, tornando a linguagem da Bíblia que Deus 

usa para nos criar e salvar, curar e abençoar, julgar e governar na linguagem moderna 

que usamos para comentar sobre a vida e contar histórias, dar instruções, fazer 

negócios e cantar músicas para os nossos filhos.  

 E, em todo o tempo, aquelas velhas línguas bíblicas, os poderosos e vívidos 

originais hebraicos e gregos, continuavam a trabalhar subliminarmente em minha fala, 

dando energia e agudeza às palavras e frases, expandindo a imaginação das pessoas 

com as quais eu trabalhava para ouvir a linguagem da Bíblia na linguagem moderna 

e a linguagem moderna na linguagem da Bíblia. 

 Eu o fiz durante trinta anos em uma congregação. E, então, num dia (30 de abril 

de 1990), recebi uma carta de um editor pedindo-me para trabalhar em uma nova 

versão da Bíblia dentro dos limites do que eu vinha fazendo como pastor. Eu  



 

 

 

 

 

 

concordei. Os dez anos seguintes foram um tempo de colheita. A Mensagem é o 

resultado. 

 A Mensagem é uma Bíblia de leitura. Não tem a intenção de substituir as 

excelentes Bíblias de estudo que estão disponíveis. Meu propósito aqui (tal como foi 

antes em minha igreja e comunidade) é simplesmente fazer que as pessoas a leiam, 

pessoas que não sabem que a Bíblia é um livro para ser lido, pelo menos por elas, e 

fazer que as pessoas que perderam, há muito, o interesse pela Bíblia a leiam 

novamente. Mas eu não tentei fazer disso uma tarefa fácil – há muita coisa na Bíblia 

difícil de entender. Por isso, em algum momento durante o caminho, cedo ou tarde, 

vai ser importante tomar uma Bíblia padrão de estudos para facilitar estudos 

posteriores. Enquanto isso, leia para viver; ore enquanto lê: “Deus, seja comigo assim 

como dizes”. 

 

         Eugene H. Peterson 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

HETEROTOPIA E SUBJETIVAÇÃO: ESTUDANDO A BRASILIDADE 

NOS AMBIENTES DA MOSTRA CASA COR1 

Carla Prado Vieira Verdan (UEM/GEDUEM), carlapradomail@gmail.com2 
 

Resumo  

Diante do entendimento foucaultiano de que os espaços físicos são lugares reais e 

efetivos que discorrem de diversas formas sobre a sociedade que, inclusive, 

desenha estes mesmos espaços físicos, é que este estudo se orienta. Dessa forma, 

considerando os ambientes físicos da Mostra de Arquitetura, Design de Interiores e 

Paisagismo, denominada Casa Cor, que versam sobre o tema Brasilidade se 

questiona como esse engenho dos processos de subjetivação ocorre e o que 

(re)produzem na contemporaneidade brasileira. Sob a perspectiva arquegenealógica 

foucaultiana, temos por objetivo compreender o funcionamento dos processos de 

subjetivação nos discursos desses espaços físicos cujo tema brasilidade trata da 

questão da identidade nacional; bem como quais são as relações de (in) visibilidade 

que decorrem deste processo. Para abordar esta problematização recorremos a 

imagens de ambientes físicos participantes da Mostra da Casa Cor publicadas no 

site da própria Casa Cor, em 2015. Além de posicionar os espaços físicos da mostra 

na teorização da heterotopia, acreditamos que o estudo da subjetivação em torno 

dessa materialidade aponta para a vontade de verdade que faz esse discurso em 

torno da brasilidade emergir, assim como o acontecimento no qual possibilita sua 

existência neste momento, e que revele quais os regimes de olhar e dizer a 

brasilidade determinam a conduta do branqueamento de si para os sujeitos 

brasileiros na atualidade. 

Palavra-chave: Brasilidade. Identidade. Foucault. 

 

                                                           
1 O presente artigo trata de estudos voltados ao mestrado do Departamento de Língua 
Portuguesa e Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá – UEM, cuja 
Orientadora é a Sra. Ismara Eliana Vidal de Souza Tasso (UEM/GEDUEM), 
tassojs@terra.com.br: Professora Doutora. Líder do GEDUEM/CNPq – Grupo de Estudos 
em Análise do Discurso da UEM. 
2 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de 
Maringá. Pesquisadora do Grupo de Estudos em Análise do Discurso da UEM 
(GEDUEM/CNPq) 
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Introdução  

[...] interessam-nos as diferentes 
maneiras pelas quais o sentido é 
'encarnado' nas coisas, nos sujeitos e 
no mundo (CAMPOS; TASSO. 2014, p. 
228). 

 

A inquietude diante da existência de ambientes que, apesar de reais, se 

constituem em uma encenação, como um tipo de espectro da vida real, foi a 

centelha inicial para este estudo. O presente artigo se construiu a partir das 

pesquisas ainda em desenvolvimento no mestrado na área de análise do discurso 

francesa cuja orientação acompanha as teorias do filósofo francês Michel Foucault. 

E, sob esse regime de olhar e junto às reflexões desenvolvidas no grupo de estudos 

em análise do discurso da Universidade Estadual de Maringá (GEDUEM/CNPq)3, 

lapidou-se o questionamento desta pesquisa de mestrado: pensar sobre o espaço 

físico real, a brasilidade em discurso e os processos de subjetivação diante da 

teorização ser-saber, ser-poder e ser-consigo4, por muitos, considerados os 

domínios de Foucault (VEIGA-NETO, 2014). É relevante ressaltar que aqui 

apresentam-se as reflexões iniciais obtidas sobre a heterotopia, a esta ideia 

especifica é dada a maior ênfase em relação a todos os outros temas foucaultianos, 

respeitando o momento em que se encontra o desenvolver deste estudo de 

mestrado.  

A partir das teorizações foucaultianas sobre os espaços outros, é possível 

compreender a mostra da Casa Cor como uma heterotopia diante dos seis princípios 

da heterotopologia expostos por Michel Foucault (2001)? No texto “Outros espaços”, 

organizado para uma conferência no Círculo de Estudos Arquitetônicos de 1967, 

Foucault (2001) expõe o seu pensar sobre o espaço e as suas relações com a 

sociedade. Para Chaves e Aquino (2016, p. 803) o filósofo “propôs uma abordagem 

                                                           
3 Mais informações sobre o GEDUEM/CNPq no site <www.geduem.com.br> 
4 Esta pesquisa de mestrado encontra-se no seu desenvolvimento, portanto para este artigo 
não haverá a possibilidade de aprofundamento em todos estes domínios. 



 
 

singular ao conferir destaque a espaços outros, os quais denotariam seu caráter 

marginal, conflitante, subversivo e inversor das ordens instituídas”. “Outros Espaços” 

constitui-se de saberes que possibilitaram refletir sobre os ambientes internos reais 

e encenados, essa forma de olhar nos inquieta acerca do modo como a mostra da 

Casa Cor, de uma maneira única cujo sentido foge ao observável comumente na 

ordem do design ou da arquitetura.  

O conceito de heterotopia redireciona o pensar sobre os espaços físicos para 

as tessituras dessa rede de saber que considera: “[...] não vivemos no interior de um 

vazio que se encheria de cores com diferentes reflexos, vivemos em um conjunto de 

relações que definem posicionamentos” (FOUCAULT, 2001, p. 414). Para tanto, se 

esta materialidade apresentar-se compatível com a ideia de heterotopia de Foucault, 

será possível o desenvolver de diversos estudos que compreendam os 

posicionamentos, ou os contra-posicionamentos, que por ela são evocados e suas 

tramas5, pois que: 

  

Uma análise das relações espaciais sob o timbre foucaultiano 
expressaria não somente como os lugares estão organizados, mas 
também a articulação de interesses de diferentes ordens: dimensões 
subjetivas engendradas pelo governo das espacialidades, bem como 
as rotas de escape por aqueles que delas fazem uso (CHAVES; 
AQUINO, 2016, p.804). 

 

Ao tratar desses espaços físicos reais aos quais o filósofo nos incita 

questionar, inicialmente no prefácio do seu livro “As palavras e as coisas” de acordo 

com Castro (2014) e depois na Conferência “Outros Espaços” como já informado 

anteriormente; pensando em toda a rede de saber-poder que perpassa esse sujeito 

foucaultiano, é possível relacionar os discursos sobre a brasilidade com a 

heterotopia e o tema da subjetivação. Se o espaço é experiência, pois que é o 

produto do sujeito e do objeto, "[...] se por experiência entendemos o que pode 

produzir-se a partir da relação entre um sujeito e um objeto [...]" (CASTRO, 2014, p. 

                                                           
5 É neste pensar que insere-se os temas como subjetivação; brasilidade; e a conduta de si 
proposto pelo estudo de mestrado e que neste artigo não serão abordados com 
profundidade visto às limitações do mesmo. 



 
 

34), essa experiência que é produto de uma relação sujeito-objeto pode ao mesmo 

tempo fazer parte de processos de objetivação bem como de processos de 

subjetivação. Possibilitando o sujeito constituir-se, pelos processos de subjetivação6, 

nestes espaços físicos reais e heterotópicos, na ordem da identidade nacional, a 

qual conhecemos pelo termo brasilidade7. 

Portanto, em uma sociedade que se mantém ativa (praticamente) na 

totalidade das vinte e quatro horas de seu dia em espaços sacralizados, isto é, 

ambientes residenciais, ambientes comerciais, ambientes de passagem, como o 

próprio filósofo observou em sua reflexão (FOUCAULT, 2001), pensar neste espaço 

outro, que se apresenta como modelo para todos esses espaços, aparenta não só 

ser pertinente como que urgente, se concordarmos que a frase “a época atual seria 

talvez de preferência a época do espaço” (FOUCAULT, 2001, p. 411) é tão assertiva 

na contemporaneidade quanto quando dita pelo filósofo em mil novecentos e 

sessenta e sete. Vale ressaltar que o presente estudo compreende as inúmeras 

possibilidades de pesquisa que pode desenvolver-se pelos saberes relacionados 

nos estudos das heterotopias, mas contudo, dedica-se inicialmente a entender, de 

fato, o espaço heterotópico e considerá-lo como uma possibilidade para um objeto 

específico, a mostra da Casa Cor, definindo-se como um artigo que, além de 

introdutório à teorização, apresenta-se em seus limites atuais.  

 

Heterotopia e Casa Cor  

Concentrando-se nas palavras de Foucault acerca dos espaços outros, diante 

das diversas proposições que sua palestra para a "Conferência no Círculo de 

Estudos Arquitetônicos" levanta, pulsa incessantemente a sua afirmação acerca do 

                                                           
6 Considerando a subjetivação como “[...] processo pelo qual nos transformamos de 
indivíduo em sujeito moral moderno – ou seja, no processo pelo qual cada um aprende e 
passa ver a si próprio [...] (VEIGA-NETO, 2014, p. 82)” 
7 A hipótese é que a questão da brasilidade pode ser observada na relação com ser-poder e 
do ser-consigo, visto que é pelo governo da Era Vargas que este termo é tomado como uma 
campanha política de desenvolvimento da identidade nacional. Acredita-se ser possível 
pensar na relação embranquecimento da população brasileira e da brasilidade como visto 
em Lesser 2015 no livro “A invenção da Brasilidade”. Estudo aqui não aprofundado visto as 
limitações deste artigo. 



 
 

posicionamento. O filósofo aponta que na contemporaneidade as questões sobre o 

posicionamento são problemas reais para a sociedade, tanto no sentido 

demográfico, quanto e, talvez até de forma mais relevante, ao se tratar de como 

estes posicionamentos funcionam na sua relação com a sociedade. Foucault explica 

que os posicionamentos estão na e para a sociedade como forma organizacional 

cujo objetivo é alcançar um resultado final, em suas palavras “[...] que relações de 

vizinhança, que tipo de estocagem, de circulação, de localização, de classificação 

dos elementos humanos devem ser mantidos de preferência em tal ou tal situação 

para chegar a tal ou tal fim” (FOUCAULT, 2001, p. 143).  

É, nesse sentido, que se opera a teorização da heterotopia8, os “espaços 

outros” são lugares reais que funcionam como “o espaço das utopias realizadas” 

(MIRANDA; NAVARRO, 2011, p.62), isto é, sendo um contra-posicionamento, um 

lugar real que apesar de representar, os posicionamentos reais da sociedade, estão 

em um posto de inversão e de contestação daquilo próprio que lhe é sua 

constituição. Chaves e Aquino (2016, p. 805) pontuam “[...] espaços que invertem as 

classificações funcionais instituídas, onde não se aplicam as regras previstas por um 

controle social e cujos efeitos acabam por expor os pontos de instabilidade da esfera 

social”. Foucault (2001) aponta, entre vários dos seus exemplos, o cemitério como 

heterotopia pois que é um local real em que se encontram pessoas em seus 

túmulos, assim como as cidades e suas residências. É um local onde as pessoas 

são depositadas mantendo suas relações de vizinhança (por exemplo), pode-se 

compreender como uma inversão, pois que ali encontram-se elementos humanos 

que não vivem em um lugar que contesta a supremacia dos homens ao expor sua 

maior fraqueza, a morte. Enfim, o cemitério pode ser compreendido como o espaço 

outro da ideia utópica do “descansar em paz”. 

                                                           
8 É importante apontar que Castro (2014) compreende a Heterotopia na sua relação com a 
literatura, em seu livro aponta “[...] a linguagem se converte no lugar do que não tem outro 
lugar [...] (CASTRO, 2014, p. 47-48)”. Entretanto este artigo se orienta no sentido das 
heterotopias como “lugares reais, lugares efetivos [...] efetivamente localizáveis 
(FOUCAULT, 2001, p. 415).  



 
 

É por essa direção que se propõe pensar a mostra Casa Cor como um 

espaço heterotópico. Lívia Pedreira, no texto do Editorial da Casa Cor São Paulo 

(2015, p.4), descreve a mostra como “uma diversidade de soluções para quem quer 

viver bem” e informa que a mesma “se consolida [...] o maior evento de decoração, 

arquitetura e paisagismo [...] do país”. Nessa perspectiva, trata-se de um espaço de 

relevância para o que se entende por morar bem no Brasil9. Acreditando que as 

heterotopias são “espaços não convencionais que alojam funções e percepções que 

se desviam dos lugares comuns e das formas convencionais que já foram 

estabelecidos pela sociedade" (CAMPOS; TASSO, 2014, p.240) é possível 

considerar que a mostra da Casa Cor São Paulo se firma como instituição que 

(re)produz ideias sobre as residências nacionais e, também, um ideal de como morar 

bem, mas não funciona como espaço real de moradia e sendo um espaço de 

exposição acredita-se que há na mostra uma perfeição organizacional não esperada 

nos ambientes comuns, caracterizando-se, assim, como um “espaço outro”, possível 

de se observar pela Figura 1 logo abaixo. 

 

Figura 1 - Loft Cosmopolita - Designer de Interiores Fernando Piva - A perfeição ou, ainda, a 
artificialidade organizacional do espaço residencial. 

 

Fonte: DA REDAÇÃO, 2015. 

 

                                                           
9 A mostra em suas propagandas sempre se refere ao “morar bem do brasileiro”, entretanto, 
no ano de 2015, especialmente levantou como tema central a ideia de brasilidade. 



 
 

Partindo da descrição de Foucault (2001) para o que chama de 

heterotopologia, é possível pensar em uma “[...] leitura, como se gosta de dizer hoje 

em dia, desses espaços diferentes, desses outros lugares, uma espécie de 

contestação simultaneamente mítica e real do espaço em que vivemos" 

(FOUCAULT, 2001, p.416), portanto, este artigo propõe uma ‘leitura’ da heterotopia 

na mostra da Casa Cor São Paulo a partir de alguns dos seis princípios 

heterotópicos teorizados pelo filósofo. Segue, de forma breve, os princípios 

elencados pelo autor: o primeiro princípio seria o da existência, toda e qualquer 

sociedade apresenta heterotopias; o segundo princípio seria o da alterabilidade, as 

heterotopias podem alterar-se de acordo com as necessidades da cultura na qual se 

apresenta, pois que é produto tanto quanto mecanismo de produção dessa mesma 

cultura; o terceiro princípio pode se configurar como o da justaposição, em um 

espaço outro pode-se encontrar a representação10 de diversificados 

posicionamentos da sociedade, inclusive, aqueles que se entendem contrários ou 

incompatíveis; o quarto princípio compreendido como o do tempo, isto é, as 

heterotopias são relacionadas ao tempo e seus recortes ou heterocronias, os 

espaços outros põem-se a funcionar em determinados momentos do tempo social; o 

quinto princípio é o do acesso à heterotopias que podem ser abertas de livre acesso 

(mas que se torna extremamente excludente) ou as que precisam de permissão de 

entrada, ou ainda, as que o sujeito é obrigado a entrar pela sociedade;  por fim, o 

ultimo ou sexto princípio, o da função, ou elas criam um espaço outro de ilusão ou 

de compensação em relação aos espaços convencionais (FOUCAULT, 2001). 

 Ao pensar em “representar as residências nacionais” e “representar como 

morar bem”, nesta proposta de olhar a mostra da Casa Cor São Paulo como uma 

heterotopia, é possível selecionar alguns princípios heterotópicos pois que as 

características da própria exposição os aproxima e sugere a reflexão para este 

estudo. Respeitando a ordenação numérica dos princípios na obra citada, seleciona-

se o princípio terceiro, o da justaposição: a mostra Casa Cor é uma exposição 

                                                           
10 Os termos “representação” e “representar” aqui adotado está em comum acordo ao que 
Foucault aponta como a representação dos posicionamentos da sociedade no texto “Outros 
Espaços” (2001, p. 415) 



 
 

temporária montada normalmente em algum espaço físico que não necessariamente 

foi criado para recebê-la e, ainda, há uma grande variedade de ambientes expostos, 

simultaneamente à questão física, existe a questão dos posicionamentos sociais, a 

mostra da Casa Cor além de “representar as residências nacionais e o morar bem” 

normalmente possui um tema, como um direcionamento de como será ano após ano 

essas exposições, em dois mil e dezessete o tema para o evento foi “o essencial” 

(VILAÇA, 2017) e em dois mil e quinze o tema era a “brasilidade” (ALCANTARA, 

2015). Portanto, quantos e quais (contra)posicionamentos justapostos podem ser 

encontrados em cada uma destas exposições tematizadas? 

Ao exemplificar esse princípio Foucault (2001) trata do teatro, do cinema, do 

jardim e o tapete. O teatro justapõe diversos espaços, contraditórios ou não, em um 

delimitado local físico, o cinema da mesma maneira, justapõe espaços outros em 

diferentes dimensões. Porém, ao tratar do jardim e do tapete, o filósofo nos convida 

à um pensamento intrigante, ele afirma “não se pode esquecer que o jardim, 

espantosa criação atualmente milenar, tinha no Oriente significações muito 

profundas e como que sobrepostas” (FOUCAULT, 2001, p. 418) e mais à frente na 

mesma página, em relação ao tapete diz "[...] o tapete é uma espécie de jardim 

móvel através do espaço". A questão que se apresenta é que pode-se encontrar 

significações sobre o espaço interno, seja residencial ou comercial, que se orientam 

a partir da sociedade, e por sua vez, a mostra Casa Cor justapõe estas significações 

anualmente com tematizações variadas em torno do morar bem e nacionalmente. 

Sobre o princípio do tempo, o pesquisador seleciona dois tipos de 

heterotopias: as de acumulação e as crônicas, esta última tipologia aparenta ser 

mais apropriada ao assunto Casa Cor, por ser uma “mostra” aproxima-se das feiras 

descritas como "locais vazios [...] que se povoam, uma ou duas vezes por ano, de 

barracas, mostruários, objetos heteróclitos, lutadores, mulheres-serpentes, videntes" 

(FOUCAULT, 2001, p. 419). Sobre a ruptura absoluta no tempo, da qual se orientam 

as heterotopias foucaultianas em relação à contemporaneidade, considerou-se a 

Casa Cor como espaço outro de existência fugaz cuja pretensão é de representar a 



 
 

totalidade da identidade11 atual e real de moradia nacional, na qual o sujeito é 

impelido a vislumbrar. No entanto, assim como as “cidades de veraneio” em que “[...] 

é  também o tempo que se encontra, é toda a história da humanidade que remonta a 

sua origem” (FOUCAULT, 2001, p. 419), é possível pensar em uma heterotopia de 

acumulação também, pois que, como dito anteriormente, a mostra diz reunir em um 

único espaço a identidade de moradia e sendo a maior do país, cabe compreender 

como identidade de moradia nacional, organizando assim uma história do morar 

nacional com suas raízes, com toda diversidade que existe no território nacional, 

como se vê no ambiente da Figura 2 desenvolvido pela profissional Flavia Gerab 

Tayar e que foca na história do mobiliário do Brasil. 

 

Figura 2- Living do Colecionador Brasileiro - "O ambiente conta a história do mobiliário 
moderno no Brasil, a partir da década de 50."  

  

Fonte: DA REDAÇÃO, 2015. 

 

Em se tratando das aberturas e fechamentos das heterotopias, a 

característica da mostra da Casa Cor é, inicialmente, ser um espaço privado aberto 

                                                           
11 Neste estudo a ideia sobre identidade em Foucault não será aprofundado devido as 
limitações e objetivos do presente artigo. 



 
 

apenas ao público pagante, pode-se concluir que essas entradas pedem permissão, 

aproximando-o da ideia da permissão expressa por Foucault (2001) mas, neste caso 

a permissão financeira. Entretanto, se pensar também que, de acordo com o público 

alvo da mostra esta permissão financeira não possui tanta relevância como quando 

se trata de algum tipo de ritual ou “gestos”, como expõe Foucault (2001) que 

aparentam algo mais voltado à sacralização. O fato é que, a relação público alvo e 

entrada não gera muitos entraves, o que retoma à “[...] parecem puras e simples 

aberturas mas que, em geral, escondem curiosas exclusões [...] acredita-se penetrar 

e se é, pelo próprio fato de entrar, excluído” (FOUCAULT, 2001, p.420). Pois, 

mesmo para este público alvo a ideia de “morar bem” é, dentro dos moldes do 

perfeccionismo que a “mostra” apresenta, , algo complicado de realizar. Sobre essa 

forma de abertura que exclui, o filósofo representa a teorização com os quartos para 

viajantes nas antigas fazendas brasileiras, afirma: 

 

[...] esses quartos eram tais que o indivíduo que por ali passava 
não alcançava jamais o próprio núcleo da família, ele era 
absolutamente o hóspede de passagem, não era verdadeiramente 
o convidado” (FOUCAULT, 2001, p. 420).  

 

Na Casa Cor, apesar de estar entrando em ambientes físicos reais que 

sugerem o “bem morar”, mesmo possibilitado a entrar, se é excluído deste bem 

morar, pois não passa de uma encenação. Também ali o indivíduo vai ser sempre 

alguém que passa porque não há como se fixar, não há possibilidade de desfrutar o 

espaço. Não é um ambiente real apesar de sê-lo fisicamente. 

Logo, é possível atrelar esta etapa da discussão com o último princípio listado 

pelo filósofo, o da funcionalidade das heterotopias, são elas de ilusão ou de 

compensação. Neste estudo, se o pensamento for na direção dos ambientes 

desenvolvidos na contemporaneidade, são em essência heterotopias de ilusão, a 

ilusão do local familiar, a ilusão do local de trabalho, refletindo a sociedade como ela 

deveria ser em sua perfeição mas, espaços que acabam funcionando como espaços 

outros tornando ilusório a própria existência destes mesmos espaços, porque não 

naturais, não orgânicos, mas idealizados, construídos e planejados. A mostra da 



 
 

Casa Cor torna-se uma heterotopia de compensação, visto que, coloca-se perante 

os espaços reais como um espaço outro “tão perfeito, tão meticuloso, tão bem-

arrumado quanto o nosso é desorganizado, maldisposto e confuso” (FOUCAULT, 

2001, p.421). É possível perceber na seguinte frase do texto sobre a Figura 3 o 

enfoque dado a questão de ter um ambiente com brasilidade e ter luxuosidade, o 

que aborda a argumentação acima, segue “[...] o arquiteto desenhou uma área de 

300 m2 com revestimentos e peças brasileiríssimas, incluindo paredes de pau a 

pique e provando que é possível tê-las com elegância num ambiente luxuoso” (DA 

REDAÇÃO, 2015 – grifo meu). 

 

Figura 3- "Roberto Migotto, Espaço Brasil de Pau a Pique. Observa-se a questão da 
contrariedade entre o espaço real e o heterotópico, a questão da compensação.  

 

Fonte: DA REDAÇÃO, 2015 

 

Enfim, abordar a mostra da Casa Cor na esteira das teorizações foucaultianas 

sobre a heterotopia de fato se mostra campo para diversas reflexões, as tramas que 

se revelam entre espaços, espaços outros, a sociedade e seus posicionamentos 

suscitam questionamentos inúmeros, que colocam os ambientes internos como 



 
 

ponto central de novos olhares. Na finalização de sua conferência no Círculo de 

Estudos Arquitetônicos, o filósofo traz à tona os ambientes internos, visto que, é 

também pelos elementos de interiores que um edifício se torna efetivamente, um 

bordel, um quarto de hóspedes, um motel, ou ainda, que uma escola se caracteriza 

diferente de um hospital.  Ainda mais: 

 

[...] apreender os processos de produção e organização do 
espaço auxilia a pensar o complexo jogo por meio do qual se 
produz coletiva e subjetivamente o mundo que não apenas nos 
rodeia, mas que também nos compreende. Isso implica 
perspectivar como as relações sociais produzem, controlam e 
constroem espaços (CHAVES; AQUINO, 2016, p. 804) 

 

Nesses moldes, sugere-se pensar sobre as redes em que discursos e 

espaços outros se imbricam, e, dessa maneira, que nestes pontos de encontro 

orbitam temas como saber/poder, identidade, subjetivação, visto que “talvez, se 

pudesse dizer que certos conflitos ideológicos que animam as polêmicas de hoje em 

dia se desencadeiam entre os piedosos descendentes do tempo e os habitantes 

encarniçados do espaço” (Foucault, 2001, p. 411). 

 

Considerações finais  

O presente artigo aventurou-se em abordar os estudos relacionados aos 

espaços internos construídos pelo homem para a sua vida em sociedade pela ordem 

do design e da arquitetura e buscou nos caminhos da filosofia de Foucault um novo 

olhar. Nas teorizações sobre os espaços outros encontrou-se, não apenas uma 

possibilidade, mas a ampliação do horizonte para a compreensão das relações entre 

os espaços, os espaços outros e a sociedade.  

A mostra da Casa Cor apresentou-se, durante esta pesquisa teórica-reflexiva, 

como um espaço outro, adequando-se aos postulados iniciais de Michel Foucault 

sobre o que denominou heterotopologia. A mostra que se coloca em posição de 

representação do “bem morar nacional” possui em sua existência fugaz, porém 

anual, a proposta de uma totalidade nacional de morada, justapondo contra-



 
 

posicionamentos sociais em ambientes físicos restritos. Abrindo suas portas aos 

sujeitos que adentram ao espaço e perante toda encenação tornam-se excluídos 

deste mesmo espaço, porque encontram-se em um espaço outro de compensação 

que revela aos olhares encantados dos sujeitos “encarniçados” pela perfeição e 

beleza dos ambientes expostos como o seu espaço real é imperfeito. 

É a partir dessa compreensão sobre o espaço outro e o espaço heterotópico 

da mostra da Casa Cor que nascem ainda mais inquietações: quais são os 

posicionamentos que esta heterotopia representa, inverte ou contesta; ou, diante 

das tematizações propostas anualmente para o evento quais são os 

posicionamentos justapostos pela mostra da Casa Cor; ou, em um olhar ainda mais 

avançado nas teorizações de Foucault.  

Se esse espaço outro for considerado como local de discursos, quais os 

regimes de olhar desta materialidade discursiva; e, se os espaços outros tratam de 

ambientes reais em que sujeitos neles transitam ou se fixam, existirá uma relação de 

subjetivação entre sujeito e heterotopia? E, ainda, no domínio do ser-consigo quais 

as condutas levariam o sujeito o branqueamento de si? São as inquietações desse 

estudo de mestrado que possui como objeto os nós desta trama do poder-saber-

sujeito em Foucault, por este se objetiva compreender como esses ambientes 

heterotópicos se relacionam com a brasilidade e a conduta do embranquecimento da 

população, os processos de subjetivação e o sujeito. Por fim, ressalta Michel 

Foucault (2001) o espaço não é uma inovação e possui uma história, esse espaço 

torna-se plausível de reflexões visto que por ele “[...] somos atraídos para fora de 

nós mesmos” (FOUCAULT, 2001, p. 414). 
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Resumo  

Sob a perspectiva da teoria bakthiniana sobre gêneros discursivos, tomamos a 
canção como um gênero composto por duas linguagens específicas, a musical e a 
verbal, que unidas produzem novas perspectivas epistemológicas. Para essa teoria, 
todo enunciado é relativamente estável e está sempre inserido nos diversos campos 
da atividade humana. Propomos, neste trabalho, a caracterização da canção como 
gênero discursivo intersemiótico e único na produção de sentidos. Como 
problemática, partimos do fato de que a canção, quando utilizada para fins didáticos, 
tem seu caráter sincrético desprezado, pois ora enfatiza-se a linguagem verbal, ora 
a musical em detrimento de sua constituição integrada. Assim, nosso objetivo geral é 
o de apresentar a análise de uma canção em que os elementos verbais e musicais 
sejam trabalhados em conjunto, unidos na produção de sentidos. Essa análise é o 
primeiro passo para uma proposta de ensino-aprendizagem em que a canção é vista 
enquanto gênero discursivo intersemiótico. Nossa base teórica fundamenta-se nas 
teorias de Bakhtin (2003) e Bakhtin e Volochínov (2006), e se utiliza também das 
ideias de Caretta (2011); Rojo e Barboza (2015); Carmo (2012); Martins (1989), 
entre outros. Apresentamos a análise da canção infantil O Pato, com letra composta 
por Vinicius de Moraes e musicada pelo grupo vocal MPB4 para o disco A arca de 
Noé, produzido pela gravadora Ariola em 1980. Esperamos que a análise proposta 
possa contribuir para a discussão de questões referentes ao ensino-aprendizagem 
do gênero discursivo canção.   
 
Palavras-chave:  Canção. Gênero discursivo. Ensino-aprendizagem. Bakhtin.   
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Introdução  

 

Sob um viés amplo, a música trabalha os sons em seus diversos modos 

contemplativos. Constituída pelo tripé melodia, ritmo e harmonia (PRIOLLI, 2006), a 

música, por sua forte presença nas sociedades, tornou-se objeto constante de 

reflexão para várias áreas do conhecimento. Dentre os diversos tipos musicais, a 

canção certamente está presente nas mais diferentes atividades sociais humanas. 

Esse gênero discursivo é regido pela relação direta entre a linguagem verbal e a 

linguagem musical. 

Nessa relação, diferentemente da linguagem verbal, a linguagem musical não 

é caracterizada por conter em si um conteúdo gramatical, indicando tempos verbais 

e ações, tampouco há na linguagem musical um estudo sobre os sentidos os quais 

ela encerra, como se dá no linguístico. Ao invés disso, a caracterização da 

linguagem musical ocorre pela transmissão de emoções através do som, que muitas 

vezes não encontram voz em outras linguagens. Por outro lado, a linguagem verbal 

carrega consigo a capacidade semântica que agrega um sentido cognitivo ao gênero 

canção.  

Vemos assim que, com a canção, ocorre um hibridismo entre música e letra, 

que trabalham em prol de um objeto de sentido único, no qual teoria musical e teoria 

linguística tornam-se parte de um estudo maior, um estudo em que os sons, tanto os 

musicais quanto os verbais, estão relacionados à mente humana e às suas 

capacidades sensitivas.   

Quando trazida para o cenário educacional, usada para algum fim didático, o 

trabalho com a canção é amiúde prevaricado pelo desmembramento de suas 

características intrínsecas. Enquanto nas escolas os livros didáticos até trabalham 

com o gênero canção, mas de maneira pretexta para se falar apenas do verbal, nos 

conservatórios a canção é ensinada pelo viés musical em detrimento do conteúdo 

verbal presente nela. Lopes (2013) destaca que muito poucos são os trabalhos que 

envolvem a didatização desse gênero, principalmente aqueles voltados aos seus 

aspectos não verbais, os quais dizem respeito aos sons musicais que se entrelaçam 
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entre harmonia/ritmo/melodia, relacionando-se diretamente com o conteúdo verbal 

para a produção de sentidos.  Se, por um lado, a canção possui componentes 

musicais com características próprias, vale ressaltar que, por outro, a palavra 

cantada constitui-se como um rico objeto de análise para o linguista (CARMO, 

2012).  

Desta forma, nosso objetivo neste artigo é apresentar uma análise de canção 

que considere seu caráter intersemiótico. Essa análise é o primeiro passo para a 

viabilização de uma proposta de didatização do gênero canção para crianças. Nosso 

corpus constitui-se da canção infantil O Pato, com letra de Vinícius de Moraes e 

música do grupo MPB4.   

 

Os Gêneros do Discurso 

 

A teoria sobre os gêneros discursivos (BAKHTIN, 2003) trata os enunciados 

como mecanismo de utilização da língua em sociedade. É através dos enunciados, 

produzidos de maneira mais ou menos estável dentro dos diversos campos da 

atividade humana, que os indivíduos são capazes de manter relações sociais que se 

dão pelo uso da linguagem. 

Para Bakhtin (2003, p. 261): 

 
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 (BAKHTIN, 2003, p. 261). 
 

Estes três elementos constituintes do gênero – tema, composição e estilo – 

produzem seu discurso a partir de lugares definidos na organização e estruturação 

sociais (MACHADO, 2005) e são sempre direcionados a interlocutores que 

compartilham o mesmo campo de atividade humana, em um mesmo contexto sócio-

histórico. Todos esses fatos fazem do gênero um objeto de estudo para que se 

entenda a vida social, ou como enfatiza Bakhtin (2003, p. 269): “O estudo da 
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natureza dos enunciados e dos gêneros discursivos é, segundo nos parece, de 

importância fundamental para superar as concepções simplificadas da vida do 

discurso”. 

Os elementos constituintes dos gêneros, portanto, fundem-se tanto ao 

contexto sócio-histórico de produção destes, quanto às ideologias que circundam o 

âmbito social, haja vista que essas “formações ideológicas são intrinsicamente, 

imanentemente sociológicas” (BAKHTIN, 2006, p. 3). Isso faz com que o discurso 

nasça de uma situação pragmática extraverbal, mantendo a conexão mais próxima 

possível com esta situação.  

O uso dos gêneros discursivos, dos enunciados relativamente estáveis 

inseridos nos diversos campos da atividade humana, dá origem a uma expressão 

social plenamente realizada quando o nosso mundo interior se adapta às 

possibilidades de expressão social que nos circundam. Enquanto a expressão 

individual denota sua ideologia cotidiana e de equivocada aparência desarraigada de 

fatores sociais, os sistemas de ideologia constituídos embasam essa individualidade, 

forjando-a e dando-lhe sentido social, agindo de forma direta na ideologia do 

cotidiano.   

 
Os sistemas ideológicos constituídos da moral social, da ciência, da 
arte e da religião cristalizam-se a partir da ideologia do cotidiano, 
exercem por sua vez sobre esta, em retorno, uma forte influência e 
dão assim normalmente o tom a essa ideologia (BAKHTIN; 
VOLOCHÍNOV, 2006, p. 121). 
 

Para os estudos acerca da teoria bakhtiniana, qualquer enunciado possui 

sempre caráter ideológico como um fenômeno que ocorre em todas as 

manifestações superestruturais (âmbito da arte, da ciência, da filosofia, da religião, 

etc.)  

 
[...] ideológico em dois sentidos: qualquer enunciado se dá na esfera 
de uma das ideologias (i.e., no interior de uma das áreas da atividade 
intelectual humana) e expressa sempre uma posição avaliativa (i.e., 
não há enunciado neutro; a própria retórica da neutralidade é 
também uma posição axiológica) (FARACO, 2009, p. 47). 
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Toda essa epistemologia sócio-histórico-ideológica sobre o enunciado 

utilizado nos diversos campos da atividade humana embasa o material constitutivo 

formado pelos três elementos integrantes e indissociáveis do gênero do discurso: o 

conteúdo temático, a construção composicional e o estilo. (ROJO; BARBOSA, 

2015). Sendo assim, os gêneros passam a refletir as finalidades dos campos em que 

se inserem por meio desses três elementos (SANTANA, 2012). 

É do imbricamento entre estilo, tema, construção composicional e o contexto 

sócio-histórico de produção do gênero, levando-se em conta suas questões 

ideológicas, que podemos chegar a uma descrição para o gênero discursivo canção 

e, através dessa descrição, desenvolvermos a sua didatização.  

 

A canção como gênero discursivo 

 

A canção deve ser considerada em sua formação básica – textual e musical 

(LIMA, 2010), como expressão artística de notável poder comunicativo, 

principalmente quando inserida no universo urbano, onde se torna representante da 

realidade social. Essa importância é afirmada por Caretta (2011, p. 34), ao afirmar 

que: “A história da canção popular urbana tem início na segunda metade do século 

XV, quando o cantar amoroso, originário das canções trovadorescas, passa a ser 

divulgado por cancionistas populares”.  

Como vimos dizendo, o gênero discursivo canção carrega em si a simbiose 

entre duas linguagens específicas - a musical e a verbal. Ambas, quando tratadas de 

forma isolada, já se configuram como produtoras de sentidos e, quando unidas na 

canção, formam um gênero discursivo rico em expressividade.   

Tanto a linguagem verbal quanto a linguagem musical possuem 

características intrínsecas que se dão por meio da conjuntura social em que foram 

produzidas. Nessa perspectiva, entendemos que a linguagem musical e a linguagem 

verbal independem uma da outra para constituir-se como produtora de sentidos; no 

entanto, na canção, o hibridismo encontrado na união das duas produz um gênero 
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discursivo carregado de sentidos que se dão pela estreita relação entre ambas as 

linguagens inseridas em um mesmo contexto sócio-histórico de produção. 

Trazendo, portanto, a canção para a epistemologia dos gêneros discursivos, é 

importante ressaltarmos o fato de que os estudos bakhtinianos trataram 

principalmente das questões relacionadas à linguagem verbal como objeto de 

estudo (SCHROEDER; SCHROEDER, 2011), mas acreditamos que muitos dos 

preceitos destes estudiosos trazem luz a importantes questões sobre a canção.   

A caracterização da canção como gênero discursivo envolve, portanto, a 

inter-relação entre o componente verbal e os elementos constitutivos da música que 

ocorrem das relações sócio-histórico-ideológicas estabelecidas em seu contexto de 

produção. Desta forma, é a comunhão entre estudos musicais e estudos linguísticos 

que torna possível a descrição e, consequentemente, a didatização do gênero 

discursivo canção.  

Em uma perspectiva educacional, Correia (2010, p. 135) discute que o uso da 

linguagem verbal pode potencializar-se pelo uso conjunto da linguagem musical, 

servindo “a processos de ensino-aprendizagem e a elaboração de metodologias 

alternativas e importantes à educação”. Já nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) de Língua Portuguesa (BRASIL, 1988), a canção é vista como um gênero oral 

privilegiado para a prática de escuta e leitura de textos.  

Por serem escassas as contribuições das outras disciplinas, é nos estudos do 

campo literário que a canção encontra maior respaldo investigativo. Para Forin 

(2014):  

 
Os profissionais das Letras foram os primeiros a entenderem a 
palavra cantada como manifestação original da poesia. E, em que 
pese a incipiência metodológica, ainda é a área que atrai a maior 
parte dos pesquisadores e que tem oferecido bases sólidas para a 
expansão do conhecimento (FORIN, 2014, p. 391).  

 

Assim, passamos a discutir pontos relativos à fonoestilística, que são usados, 

nas Letras, para a leitura de diversos gêneros. Tais pontos nos auxiliarão a pensar 

as relações entre linguagem verbal e musical em nossa proposta. 
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A Fonoestilística 

 

A Fonoestilística “trata dos valores expressivos de natureza sonora 

observáveis nas palavras e nos enunciados” (MARTINS, 1989, p. 26).  Sob essa 

perspectiva, a maneira como o locutor profere suas palavras pode facilmente 

denunciar seu estado de espírito ou mesmo demonstrar traços de sua 

personalidade, pois:  

 

[...] a matéria fônica possui também uma carga expressiva, que se 
deve aos traços diversos dos fonemas, como suas particularidades 
de articulação, suas qualidades de timbre, altura, duração e 
intensidade (ROMUALDO, 2011, p. 45). 

 

Diversos sons da natureza também podem ser representados por vogais e 

consoantes que são acusticamente semelhantes a eles, servindo como imitação, 

como é o caso das onomatopeias. Estas consistem na criação de palavras que 

tentam imitar um dado som natural, utilizando-se dos recursos dos quais o sistema 

fonológico da língua dispõe. 

Esse valor expressivo dos sons é estudado por Martins (1989, p. 32), para 

quem, enquanto as vogais posteriores, por exemplo, possuem a capacidade de 

imitar “sons profundos, cheios, graves, ruídos surdos, e sugerem ideias de 

fechamento, redondeza, escuridão, tristeza, medo, morte”, a ressonância nasal 

dessas mesmas vogais as torna “aptas a exprimir sons velados, prolongados 

(zunzum, zumbido, ron-ron, gongo etc)”. Portanto, a utilização de unidades como 

essas em canções deve ser observada ao didatizarmos esse gênero, em função de 

sua relação com a expressividade pretendida por seus produtores.  

Uma das repetições fônicas estudadas pela fonoestilística e que encontramos 

comumente nas canções é a rima. “Trata-se da repetição de sons isolados ou 

reunidos na sílaba, iguais ou similares, em intervalos determinados e reconhecíveis” 

(CAVALIERE, 2010, p. 168). 
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É sob o viés dos elementos fonéticos de cunho expressivo que a 

Fonoestilística se estabelece como uma ciência determinante dos traços estilísticos 

sonoros que remetem a conceitos subjetivos e de cunho social (CAVALIERE, 2010). 

Ao apoiarmos nossa pesquisa nos pressupostos epistemológicos da Fonoestilística, 

estabelecemos nosso foco nas questões referentes aos aspectos sonoros do gênero 

canção, tanto os de caráter linguístico, quanto os musicais, visto que, como já 

afirmamos, eles trabalham juntos na produção de sentidos.  

 

Uma proposta de ensino para o gênero discursivo canção: a análise de O Pato 

 

Para demonstrarmos nossa proposta de didatização do gênero discursivo 

canção, na qual os elementos verbais e musicais devem ser tratados conjuntamente, 

utilizamos, nesse artigo, a canção O Pato. Limitamo-nos, aqui, em função do espaço 

destinado aos artigos, a mostrar a análise prévia que fizemos para construirmos os 

planos de aula referentes a uma possível aplicação.  

A canção O Pato faz parte do especial A arca de Noé, produzido pela Rede 

Globo de Televisão em homenagem ao poeta Vinícius de Moraes, autor dos poemas 

infantis presentes em livro de mesmo nome. Nesse especial, os poemas do livro 

foram musicados e cantados por diferentes grupos e cantores. O resultado final foi 

lançado em disco pela gravadora Ariola, em 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Capa do disco A Arca de Noé. 
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Fonte: http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/musica/discos/arca-de-noe-arca-de-noe 

 

O contexto sócio-histórico do disco remete à história bíblica em que o 

personagem Noé embarca animais em sua arca para livrá-los de um dilúvio. Da 

mesma forma que o texto bíblico, a canção O Pato trata de um animal, mas ao invés 

de este ser salvo em um navio, ele é apresentado como atrapalhado e causador de 

confusões. Vejamos:  

 

O Pato  

 

Lá vem o Pato 

Pata aqui, pata acolá 

Lá vem o Pato 

Para ver o que é que há. 

O Pato pateta  

Pintou o caneco 

Surrou a galinha 

Bateu no marreco 

Pulou do poleiro 

No pé do cavalo 
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Levou um coice 

Criou um galo 

Comeu um pedaço 

De jenipapo 

Ficou engasgado  

Com dor no papo 

Caiu no poço 

Quebrou a tigela 

Tantas fez o moço 

Que foi pra panela.  

(In: MORAES, 1989, p. 44). 

 

A canção se inicia com sons onomatopaicos realizados por instrumento e 

vozes conjuntamente. Enquanto o conteúdo verbal imita o grasno de um pato (Quén! 

Quén! Quén! Quén!), o som grave das cordas bordões do violão executam notas em 

sentido ascendente de escala, através de ligaduras1, conotando também ao grasno 

do animal.  

Logo em seguida, o conteúdo verbal inicia a apresentação do Pato (Lá vem o 

pato), avisando que o animal vem chegando com passadas constantes, pata aqui 

pata acolá. Acompanhando esse trecho, há uma pulsação rítmica em que o 

compasso utilizado é o 2/4 (métrica musical contada de dois em dois pulsos), 

assemelhando-se aos passos do animal. Nesse mesmo trecho a repetição da 

oclusiva bilabial surda /p/ e da dental surda /t/, em pato e pata, e a oclusiva velar 

surda /k/, em aqui e acolá, pelo seu traço explosivo (MARTINS, 1989), causam a 

sensação de força e de passos pesados, colaborando para a imagem sonora do pato 

caminhando. Enquanto isso, a harmonia e o ritmo são executados de maneira 

destacada e conjunta nas pulsações do compasso, que continua em formato 2/4.  

                                                           
1 Termo musical que indica prolongamento de tempo de uma nota, ou ininterrupção de som 
na troca de notas (PRIOLLI, 2006). 
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O conteúdo verbal completa o trecho avisando que o pato está chegando para 

ver o que que há, constituindo uma rima perfeita com a palavra acolá, rima essa 

“que se configura com identidade sonora total” (CAVALIERE, 2010, p. 168) entre as 

palavras acolá e há.  

Encerrada a apresentação, a fórmula de compasso é transformada em 3/4 

(divisão métrica em que cada compasso é formado por três pulsações rítmicas), 

fazendo com que todos os elementos da canção – melodia, ritmo, harmonia e o 

verbal musicado – sejam subdivididos em três tempos de pulsação. Esse fato 

transforma a acentuação do conteúdo verbal, que passa a receber uma “maior 

intensidade expiratória” (CAVALIERE, 2010, p. 133) no primeiro tempo dos 

compassos da canção, transformando as sílabas em ataques rítmicos: pato pateta 

pintou o caneco surrou a galinha bateu no marreco....   

O conteúdo verbal passa então a narrar as travessuras do Pato, enquanto a 

melodia que o acompanha exerce importante papel na constituição dos sentidos 

dessa canção, pois sua entoação – “variação da altura musical dos sons” 

(MARTINS, 1989, p. 59) – é ascendente, e cada elevação na escala musical acaba 

conotando uma repetição de atitudes atrapalhadas do Pato, narradas pelo conteúdo 

verbal. O conteúdo temático da canção une as atitudes do Pato narradas pelo 

conteúdo verbal, que além de pintar o caneco também surra a galinha e bate no 

marreco, à melodia que, acompanhando a letra pelas peripécias do animal, orienta-

se para uma tessitura cada vez mais aguda.  

É justamente no ponto mais agudo da entoação melódica que o pato pula do 

poleiro e pisa no pé do cavalo, fazendo referência a um primeiro ápice das atitudes 

do animal. Durante todo esse trajeto verbo-musical a aliteração da oclusiva bilabial 

/p/ (pato; pateta; pintou; pulou; pé) cria “um ruído seco, sem reverberação” 

(CAVALIERE, 2010, p. 163), colaborando para a acentuação rítmica de compasso 

de três tempos. Outras oclusivas são ouvidas também nesse trecho, como o caso da 

dental /t/ e da velar /g/.  

Após esse trecho, a melodia descende sua entoação e o conteúdo verbal 

mostra que o Pato acabou por sofrer um galo após levar um coice do cavalo. Na 
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harmonia, o que ocorre é um acompanhamento funcional que abre caminho para 

que a melodia percorra seu trajeto atrelada ao conteúdo verbal, com destaque para 

um acorde diminuto causando tensão sonora no trecho em que a letra diz: no pé do 

cavalo.  

Encerrada essa primeira parte da canção, todos os elementos musicais 

retornam ao início da construção composicional do gênero, que na canção diz 

respeito à sequência harmônica executada em um trecho delimitado por compassos, 

que delimitam também ritmo, melodia e o verbal musicado. Nesse recomeço da 

canção, o conteúdo verbal passa a narrar novas travessuras do pato, que se 

engasga comendo jenipapo, e cai em um poço. A partir daí, melodia, harmonia e 

ritmo são repetidos.  Há também uma repetição da oclusiva bilabial surda /p/ em 

(pedaço, jenipapo, papo, poço, panela), emitindo um som staccato2, conotando a 

uma impressão mais forte e violenta do que se fossem usadas, por exemplo, as 

oclusivas sonoras (MARTINS, 1989). 

Nesse segundo ápice das atitudes do animal, a melodia novamente chega ao 

seu ponto entoacional mais agudo quando o pato cai no poço e quebra a tigela. A 

melodia torna-se descendente quando o animal, após aprontar muita confusão por 

onde passava, acaba se dando mal em definitivo, indo parar na panela. O enredo 

verbo-musical se encerra alicerçado na junção entre linguagem verbal e linguagem 

musical.  

Acompanhando esse desfecho na letra da canção, harmonia e melodia 

também fecham um ciclo e retornam para o seu centro tonal, encerrando o todo 

composicional da canção.  

Após essa conclusão, uma onomatopeia dada pelo som Quén é entoada 

repetidas vezes, acompanhada por um compasso 3/4, no qual melodia, harmonia e 

ritmo fazem um giro de oito compassos até retornarem novamente ao centro tonal 

da canção e pararem, produzindo uma pausa que dá novo início ao compasso 2/4, 

reiniciando toda a Canção. 

   

                                                           
2 Sinal musical que determina articulação abrupta do som (PRIOLLI, 2006). 
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Considerações finais 

  

 Nosso objetivo nesse artigo foi o de apresentar uma análise de canção em 

que os elementos verbais e musicais fossem vistos em seu imbricamento na 

constituição dos sentidos, como primeiro passo para a construção de uma proposta 

de didatização do gênero canção. Para isso, embasados na teoria de Bakhtin, 

discutimos o gênero discursivo canção e apresentamos a análise da canção infantil 

O Pato, do especial A arca de Noé. Considerando as questões tratadas pela 

fonoestilística como um encaminhamento para o estudo da letra da canção, 

relacionamos os aspectos verbais com os musicais. 

 Nossa análise mostra que a canção O Pato apresenta um trabalho muito 

cuidadoso de intersecção dos aspectos musicais (melodia, ritmo e harmonia) à letra 

da canção, fazendo com que a apresentação e as travessuras do personagem 

sejam construídas em ambas as linguagens não de forma separada, mas 

conjuntamente. 

 Acreditamos que uma análise que demonstre esse imbricamento das 

linguagens verbal e musical seja o primeiro passo para a construção de uma 

proposta didática para o ensino-aprendizagem da canção, que se desenvolverá em 

possíveis planos de aula. 
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O NATURALISMO E A FUNDAÇÃO DA CIÊNCIA LINGUÍSTICA 

 
Daiany Bonácio (UEL) daianybonacio@yahoo.com.br1 

 
Resumo 

Ao longo da história da Linguística, o naturalismo não despertou muito interesse nos 
estudiosos da linguagem, relegando a tal teoria certo anonimato. O naturalismo 
objetivava formar uma ciência da linguagem, pautada nas premissas do botânico 
Charles Darwin, aproximando as ideias naturalistas dos estudos linguísticos. A 
língua, nessa vertente, era concebida como um organismo vivo e independente de 
seus falantes, com existência própria. O contexto que se apresenta traz um 
pensamento científico sobre a linguagem sendo desenvolvido  e que auxilia na 
compreensão da constituição da ciência linguística, quando uma história paralela a 
que ficou famosa – a de Saussure – também estava em construção. Objetivamos 
compreender essa etapa epistemológica na constituição da Linguística na qual 
houve um duelo entre a concepção de língua enquanto um organismo vivo, que 
cresce e evolui defendida pelos naturalistas de um lado e, de outro lado, a língua 
enquanto um sistema estruturado, com leis internas as quais regem a organização 
dos elementos defendida por Saussure e seus contemporâneos. Estamos diante de 
um modo de significação dos sentidos da linguagem que produz deslocamentos 
interessantes para a configuração da ciência linguística.  Como Saussure propõe um 
estudo imanente da língua, relacionando-a à organização interna dos seus 
elementos, não se dá valor aos estudos naturalistas realizados paralelamente e até 
anteriormente às idéias saussurianas na busca pela cientificidade da língua. Para 
compreender essa problemática, buscamos respaldo na Análise do Discurso de 
orientação francesa, mobilizando conceitos como discurso, história e sujeito. 
 
Palavras-chave: Naturalismo. Ciência Linguística. Análise do Discurso 
 

Introdução 

O naturalismo trata da incorporação da teoria transformista de Charles Darwin 

aos estudos da filosofia da linguagem, concebendo a língua como um organismo 

vivo, que cresce e evolui semelhante aos seres vivos. Estamos diante de discursos 

sobre/de a língua que não vemos sendo contemplados nos manuais de linguística, 

mas que abriram caminhos e discussões sobre a mudança de rumo que os estudos 

da linguagem tomaram naquele momento. Como Saussure propõe um estudo 
                                                             
1 Este artigo faz parte do projeto de pesquisa: Tradução, Arquivo e Memória Discursiva: uma 
dimensão constitutiva da significação para as Ciências da Linguagem – Sigla: TAM/CL 
desenvolvido na Universidade Estadual de Londrina, do qual faço parte.  
 



 
 

 
 

imanente da língua, relacionando-a à organização interna dos seus elementos, não 

se dá valor aos estudos naturalistas realizados paralelamente e até anteriormente às 

idéias saussurianas na busca pela cientificidade da linguística. 

Os naturalistas, impregnados pelo espírito positivista da época, buscavam 

aproximar os estudos transformistas ao que vinha sendo feito até então pela filosofia 

da linguagem, a fim de estabelecer uma ciência linguística. Isso se dá por meio do 

estudo de autores como  A. Schleicher, Jorge Darwin, J.G. Rialle, A. Hovelacque, 

Julien Vison cujos trabalhos foram publicados entre o final do século XVIII e início do 

século XIX. Como sabemos, Saussure também tinha este interesse: pensar os 

estudos da linguagem enquanto ciência foi o marco central do Curso de Linguística 

Geral, doravante CLG. 

Nesse cenário, vislumbramos uma escola naturalista a qual procura mostrar 

uma forma própria de conceber a ciência linguística. A partir de alguns conceitos da 

Análise de Discurso de linha francesa, buscaremos tirar este estudo desenvolvido da 

evidência a fim de compreender melhor os acontecimentos na época em que se 

buscava estabelecer a cientificidade dos estudos da linguagem.  

 

1. A escola naturalista e a concepção de língua como um organismo vivo 

 No desenvolvimento humano, provavelmente apareceram várias gerações 

de quase homens, os quais convencionaram alguns gritos, onomatopeias e que 

estes tornaram-se cada vez mais convencionais, aproximando-os de um pequeno 

vocabulário. Dessa forma, gradativamente se formou uma origem de quase 

palavras, as que usamos hoje como verbos, substantivos, etc. A partir dessa 

perspectiva, a fala não é uma faculdade inata e completa no homem, mas algo 

adquirido com a evolução, com o desenvolvimento gradual dessa capacidade e a 

prova disso é que o homem já foi um ser mudo, que apenas balbuciava sons. 

Ademais, no início não havia uma grande diferença entre os homens e seus 

vizinhos, os macacos. O homem desenvolveu-se gradualmente, aperfeiçoando sua 

faculdade da linguagem; enquanto isso, o macaco não realizou progressos por não 

ter tido a capacidade de iniciar tal faculdade. Na luta pela sobrevivência, os homens 



 
 

 
 

aperfeiçoaram a linguagem na busca pela eliminação dos inferiores imediatos, seus 

adversários.  Essas ideias apresentadas são defendidas por uma escola que ficou 

conhecida como naturalismo, a qual defende que a linguagem se desenvolveu, 

evoluiu com o passar do tempo, tal qual outros elementos naturais. O naturalismo 

objetivava formar uma ciência da linguagem pautada nas premissas do botânico 

Charles Darwin, aproximando as ideias naturalistas dos estudos linguísticos. 

 A partir da leitura do texto de Rialle (1875), tomamos conhecimento de que 

o primeiro a aplicar os conceitos de Darwin aos estudos da língua foi o alemão A.  

Schleicher. O referido estudioso, em um livro datado de 1860 (Die Sprache 

dentsche), aplicou as leis do transformismo na glote e discorreu acerca da luta para 

a existência de algumas formas, o desaparecimento de formas antigas no que se 

refere ao domínio da glote. O linguista alemão considera os estudos da linguagem 

como um ramo da história natural, divulgando assim os ideais naturalistas para a 

formação da ciência da linguagem. Nesse sentido, vemos o naturalismo buscando 

uma teoria, um objeto de estudo e métodos científicos definidos: 

 
Indagar-se-ha como e por que rasão o linguista Schleicher occupava-
se tanto com a theoria de Darwin e a applicou á sciencia da 
linguagem. Responderemos com elle que "as línguas são 
organismos naturaes, que, independente da vontade do homem, 
nascem, crescem, desenvolvem-se, depois  envelhecem e morrem 
segundo as leis determinadas; têm, pois, tambem, essa série de 
phenomenos que commummente  se comprehendem sob o nome de 
―vida‖.  A glottica, a sciencia da linguagem, é por consequencia uma 
sciencia natural; o seu methodo é em tudo e por tudo o mesmo que o 
das outras sciencias naturaes. – Não se trata aqui, naturalmente, da 
philologia, que é uma sciencia historica" (Die Darminsche Theorie, 

etc., pags. 6 - 7)(RIALLE, 1875, grifo nosso). 

 

A partir dessa citação, vemos a língua sendo tratada como independente de seus 

falantes e com existência e regras próprias.  

 Rialle (1875) defende que o homem, ao longo do seu desenvolvimento, 

comunicou seus pensamentos e impressões por meio de um sistema glótico 

imperfeito, mas que era superior ao dos animais. Nesse sentido, a linguagem é 



 
 

 
 

produto de um desenvolvimento progressivo, sustentando a visão naturalista de que 

a linguagem articulada foi uma característica desenvolvida somente nos humanos: 

 
(...) por linguagem se deve entender uma serie mais ou menos 
regular de sons e de combinações de sons, que correspondem a 
sensações diversas e definidas e que servem de meio de 
communicação entre individuos da mesma raça ou da mesma 
espécie, como se queiram (...) (RIALLE, 1875, grifo nosso). 

 

Ao afirmar que a linguagem é uma série regular de sons e de combinações de sons 

que serve para a comunicação vislumbramos a presença dos conceitos 

apresentados no CLG de Saussure. Ademais, Rialle realiza uma relação com as 

ciências da linguagem (em um horizonte de prospecção), quando, em sua 

discussão, faz avançar alguns conceitos saussurianos, como por exemplo, tomar a 

língua enquanto um sistema de signos verbais convencionais e atualizado na 

memória: 

 
Imagino que a origem iniciativa das quasi palavras (empregadas com 
certos adjetivos e substantivos) foi nos tempos primitivos como 
mnemotechnia de suas significações. É evidente que um systema de 
signaes verbaes fará muito mais profunda impressão na  memoria, 
quando taes signaes tiveram uma relação, ainda que remota, com 
objetctos representados. Uma creança aprende, e não esquece a 
palavra bé-carneiro, e chama mú-vacca, muito antes que possa 
conservar na memoria os simples signaes carneiro e vacca: começa 

frequentemente por chamar os cães e as vaccas áu-áu  e mú, e 
continua a empregar estas palavras ainda depois que pronuncia taes 
syllabas de um modo inteiramente conveacional. (RIALLE, 1875, 
grifo nosso) 

 

A concepção de linguagem articulada e convencional também aparece no trecho:  

 
Não imagina elle como uma lingua, posta que incompleta, nascesse 
de uma só geração de macacos antopôdes.  E certamente provavel 
que se passaram muitas gerações de quasi-homens, que se serviam 
de uma pequeno vocabulário de gritos convencionaes, e que taes 
gritos se foram tornando cada vez mais convencionaes, affastando-
se cada vez mais dos sons ou exclamações de que se haviam 
originado. Muitas raízes se devem multiplicado por scisão (excessão, 
grifo meu), e produzindo novas radicaes, que mais tarde e 
gradualmente se devem ter apartados das suas onomatopéas 



 
 

 
 

originais. (...) Parece, pois, que a linguagem articulada não é 
faculdade innata e completa no homem, mas coisa adquirida com o 
auxilio do tempo e de numerosas evoluções.(RIALLE, 1875) 

 

 As contribuições de Darwin são amplamente defendidas por Rialle (1875). 

Para o autor, não se pode negar que as leis darwinistas regem a vida das diferentes 

línguas da humanidade: as línguas primitivas existentes diminuíram, modificaram-se 

como consequência da seleção natural. Rialle busca mostrar que, tal qual Darwin 

restaurou nas espécies animais, é perfeitamente possível reconstituir árvores 

genealógicas para as línguas. O estudioso francês  está se referindo à famosa ideia 

sobre a língua-mãe, um conceito naturalista o qual mostra claramente a 

transferência das árvores genealógicas aplicadas às espécies animais e que serviu 

para compreender a questão das línguas primitivas. Sobre esse assunto, Faraco 

(2006) revela que alguns estudiosos faziam um trabalho com classificações das 

línguas humanas utilizando critérios de parentesco e as denominavam de genética 

ou genealógica.  O pensamento girava em torno da ideia de que um grupo de 

línguas tinha, no passado, uma língua ancestral comum. O autor exemplifica essa 

prática científica trazendo que o português  pertence ao subgrupo românico, o russo 

pertence ao subgrupo eslavo, o inglês pertence ao subgrupo germânico e todas 

essas línguas pertencem à família indo-europeia, uma vez que fazem parte do 

mesmo antigo estado da língua.  Neste sentido, buscava-se agrupar as línguas por 

critérios estruturais, características que elas partilhavam no que se refere à 

organização interna. Tomava-se como critério a organização morfológica das 

línguas, estabelecendo classificações tipológicas (como língua flexional, isolante e 

aglutinante). Esse modo de pensar as  línguas hoje está abandonado, informa-nos 

Faraco (2006); entretanto,  deixa como herança a ideia de compreender as 

mudanças, partindo dos critérios estruturais e tipológicos.  

O naturalista francês A. Hovelacque, informa Desmet (2007), considera que a 

origem da linguagem está relacionada com o desenvolvimento do homem. Ao 

defender uma linguística antropológica, Hovelacque mostra que há uma evolução da 

linguagem, tal qual pensou Darwin sobre a seleção natural das espécies: a luta pela 



 
 

 
 

existência da língua é feita entre as diferentes famílias de línguas, bem como 

expressões de uma mesma família. A seleção/sobrevivência de essa ou de aquela 

palavra, essa ou aquela língua dá-se de forma natural: classes superiores 

sobressaem das inferiores. O naturalista francês situa os estudos da linguagem 

como uma ciência natural que estaria ligada às ciências antropológicas:  

 
Les sciences anthropologiques ont pour but la connaissance 
complète de l‘homme. Elles comprennent : 1° L‘Anthropologie (...). 2° 
La Paléoethnologie ou préhistorique (...). 3° L‘Ethnologie (...).4° La 
Sociologie (...) 5° La Linguistique: Formation du langage. − Rapport 
et filiation des langues.(...)2 (DESMET, 2007, p. 50) 

 

As ideias descritas acima não tiveram grandes adeptos na época. Isso porque 

muitos estudiosos da linguagem estavam empenhados em realizar um estudo 

histórico-comparatista da língua. Filiar-se às teorias naturalistas seria negar muitos 

dos estudos feitos até então. O cenário de anonimato do naturalismo mudou com a 

chegada do linguista alemão Schleicher, que levou os estudos da linguagem a 

refletir sobre o método comparatista, marcando uma mudança nos estudos que a 

gramática comparada desenvolvia até então. Tais inovações trazidas por ele propôs 

que se ultrapassasse o método da gramática comparada, de modo a superar as 

correspondências interlinguísticas e a reconstituição dos intervalos que separavam 

duas línguas, comparadas por seu parentesco. Além de sugerir essa ruptura 

metodológica, Schleicher ainda refuta a ideia comparatista de que o sânscrito era a 

língua-mãe de todas as línguas europeias. Para ele, o indo-europeu deveria ocupar 

esse lugar. Com essa hipótese, ao buscar reconstruir o indo-europeu primitivo, ele 

estabelece um método científico: o esquema da árvore genealógica.  

 O espírito da época era marcado pela busca da cientificidade na linguagem. 

Para Schleicher, tal cientificidade seria conquistada ao incluir os estudos linguísticos 

às ciências naturais, dada a natureza orgânica da linguagem. Schleicher acreditava 

                                                             
2 As ciências antropológicas visam o conhecimento completo do homem. Elas incluem: 1º A 
Antropologia (...). 2º A Paleontologia ou pré-histórica (...). 3º Etnologia (...). 4º Sociologia (...). 
5º A linguística: formação da linguagem. - Relação e filiação das línguas (...). (DESMET, 
2007, p. 50, tradução nossa) 



 
 

 
 

que a linguagem sofria modificações constantes, sendo o fruto de uma criação 

contínua, tal qual ocorria com outras áreas vitais, que estavam em constante 

desenvolvimento. Nesse sentido, o nascimento e o desenvolvimento da linguagem 

ocorreriam paralelamente ao desenvolvimento do cérebro e os órgãos da palavra.  

 Rialle (1875) faz menção ao médico e anatomista francês Paul Broca, o 

qual descobre o centro do uso da palavra no cérebro, na região do lobo frontal. Essa 

descoberta foi importante para a época, pois mostrava o local em que se 

desenvolvia a linguagem articulada nos seres humanos. Tal informação não foi 

ignorada por Schleicher e forçou os linguistas a considerarem os estudos da 

anatomia comparativa. Desse modo, os postulados naturalistas alavancaram os 

estudos científicos sobre a língua na época. Sobre o assunto, Paveau & Sarfati  

revelam que  Schleicher buscava subdividir a ciência da linguagem: 

 
A ciência lingüística [...] subdividir-se-á, então, em teoria do 
fonetismo [...], em teoria da forma das palavras – ou morfologia –, em 
teoria da função – teoria funcional –, e em teoria da estrutura das 
frases – a sintaxe. Cada uma dessas partes da ciência pode, por sua 
vez, dirigir-se à totalidade da linguagem, seja a algum segmento 
mais ou menos extenso (PAVEAU & SARFATI, 2006, p. 21). 

 

Após ler essa citação de Schleicher, somos levados a pensar que a linguística — tal 

qual a conhecemos — já estava sendo esboçada pelos estudos naturalistas da 

época. A referida citação leva-nos a concluir também que as afirmações de 

Schleicher iniciaram as discussões sobre as divisões necessárias que a linguística 

precisava fazer para se estabelecer enquanto uma ciência. Ademais, Rialle (1875) 

afirma que a  influência de Schleicher e sua teoria dos estados de evolução 

linguística foi duradoura, primeiro na Alemanha, depois na França, onde a difusão do 

seu pensamento coincidiu com a introdução do comparatismo. O pensamento de 

Schleicher na França impulsionou o nascimento da escola francesa naturalista.  

    

2. Por que a busca pela ciência da linguagem? 

 As últimas décadas do século XIX foram marcadas por um novo espírito 

teórico nos estudos da linguagem. O contato com o positivismo filosófico de August 



 
 

 
 

Comte (1798-1857) trouxe novos ares para os estudiosos da linguagem os quais: 

―[...] engajam-se numa forte crítica dos pressupostos filosóficos e metafísicos ainda 

persistentes nos trabalhos de seus predecessores imediatos.‖ (PAVEAU e SARFATI, 

2006, p. 25). Nesse sentido, inicia-se uma fase de contestação aos estudos 

histórico-comparatistas feitos na época e um novo espírito científico impregna 

estudiosos como Herman Paul e K. Brugman, que começam a criticar o que se vinha 

fazendo até então. Os chamados neogramáticos marcam o surgimento de uma nova 

geração de pesquisadores que atacam certas teses dos estudos comparatistas 

vigentes: ―Hostis às concepções românticas do século que chega ao fim, eles 

acentuam, antes de mais nada, a regularidade das leis fonéticas, apoiando seus 

trabalhos nos princípios do positivismo (PAVEAU E SARFATI, 2006, p. 25)‖. O 

objetivo é propor a cientificidade na linguagem. Em consequência, os estudos sobre 

a língua enfrentam uma crise de fundamentos:   

 

Com efeito, no final do século XIX, no momento mesmo em que a 
linguística se instituía, não havia consenso em relação a uma 
questão elementar. Para Sylvain Auroux, a linguística nesse 
momento ‗é simplemente incapaz de definir aquilo que é uma língua, 
de dizer em que consiste exatamente seu objeto‘ (2000: 411). Trata-
se de um problema cuja resposta suscita toda uma série de 
implicações fundamentais, o que faz da jovem ciência, que nos anos 
1850 parecia enfim bem estabelecida, uma ciência ainda em busca 
de fundação. (CRUZ, 2016, p. 63)  

 

A ideia é fugir da análise histórica da língua para estudá-la em seu estado. Para 

Faraco (2007),  essa é a peça central na linguística saussuriana, a qual defende a 

necessidade de uma ciência autônoma da linguagem que deveria se diferenciar da 

visão histórico-comparativa e ser independente das ciências naturais e da 

psicologia.  

O estabelecimento da cientificidade na linguagem já havia sido iniciado na 

Alemanha com Schleicher, que defendeu uma ciência linguística pautada na 

botânica. No entanto, os neogramáticos atacam tais ideias, sobretudo o postulado 



 
 

 
 

de uma língua-mãe e a concepção evolucionista das línguas. Nesse sentido, a 

crítica neogramática preconiza a emancipação do naturalismo e do historicismo: 

 
O empreendimento neo-gramático constitui de fato um ataque 
combinado a várias concepções julgadas, a priori, da lingüística 
histórica, particularmente à obra de Schleicher. Os lingüistas 
positivistas  recusam, em conjunto , principais objetivos da ―hipótese 
indo-européia‖: 
_ a explicação filosófica de tipo metafísica (no limite, meta-histórica); 
eles denunciam como não científica a questão da origem da 
linguagem e como mítico o postulado de uma língua-mãe; 
_ a explicação historicista de tipo teleológica (finalista), que está 
subjacente à concepção evolucionista das línguas; 
_a explicação expeculativa (esse último termo é aqui entendido no 
sentido daquilo que concerne ao funcionamento do espírito); ela 
constitui um prolongamento tardio, no quadro do romantismo, da 
gramática geral, já que consiste em sustentar a tese do paralelismo 
lógico-gramátical entre pensamento e linguagem. 
 Essa crítica preconiza o desenvolvimento de uma reflexão 
metodológica mais ampla, de tal modo que seja capaz de emancipar 
a pesquisa lingüística em relação às assunções do historicismo e do 
naturalismo. (PAVEUA E SARFATI, 2006, p. 25-26) 

 

Os princípios neogramáticos pregavam que a análise da língua não deveria 

se limitar à descrição ou à constatação das mudanças ocorridas entre dois ou mais 

estados de línguas que eram parentes. Para eles, a análise da língua deveria ceder 

lugar a explicações positivas das causas que levavam as mudanças observadas. 

Inspirados pelos ideais positivistas, o grupo defendia que a língua não podia ser 

comparada a um organismo vivo – concepção de língua naturalista –, por causa do 

falante.  O falante é recrutado para auxiliar na compreensão da analogia. A partir 

disso, a mudança linguística, de natureza mecânica e articulatória, tinha o falante 

como centro, uma vez que ele, tomando como base, por analogia, outros elementos 

da língua com igual semelhança, produzia alterações frequentemente sonoras.  

Os positivistas em linguística pregam o primado do oral sobre o escrito, 

produzindo teses, dentre as quais, focalizavam a importância das leis fonéticas. Isso 

resultou em uma reviravolta nas orientações e hábitos teóricos dos estudos feitos no 

final do século XIX. Criada em 1878, a revista Pesquisas Morfológicas é o principal 

veículo de divulgação das teses da escola em formação na busca pela disseminação 



 
 

 
 

das leis fonéticas e suas regularidades. Ao eleger os sons como objeto de suas 

investigações, os neogramáticos buscam ultrapassar o estudo das línguas por meio 

da escrita que se fazia com a vertente histórico-comparatista, rompendo com uma 

grande tradição gramatical antiga: 

 
Trata-se, aqui, de uma verdadeira ruptura teórica em relação à 
tradição gramatical herdade da Antiguidade. A gramática é 
primeiramente constituída como ciência do gramena, valorizando, 
assim, a análise das línguas por meio de suas atestações escritas 
(de onde as valorizações sucessivas dos diferentes patrimônios 
literários e a definição normativa dos usos em referência à língua dos 
―grandes escritores‖). (PAVEUA E SARFATI, 2006, p. 31) 

 

Hermann Paul publica em 1880, Princípios do devir da linguagem, um livro 

que pode ser considerado uma síntese das concepções da escola neogramática. 

Nele, Paul aborda questões como a impressão psíquica das sonoridades, as 

imagens memoriais que os sons são capazes de trazer. A discussão sobre a 

impressão psíquica das sonoridades resulta naquilo que Saussure reconhecerá no 

CLG como a imagem acústica do significante, lembram Paveau e Sarfati (2006). 

Nesse sentido, os cursos de Saussure na Universidade de Genebra são uma 

reflexão do momento vivido naquela época. Sobre o assunto, Faraco (2016)  recorda 

que, nas últimas décadas do século XIX, o mundo acadêmico já havia percebido a 

possibilidade de se constituir uma linguística geral não-histórica. A questão em foco 

é a busca pela natureza e função da linguagem e qual era o estatuto da linguística: 

 
Os lingüistas importantes, aqueles que propuseram e que 
sustentaram os modelos teóricos, foram obrigados a explicitar suas 
reflexões em relação a três grandes problemas: a função e a 
natureza da linguagem, o estatuto da ciência da lingüística. 
(PAVEUA E SARFATI, 2006, p. 33) 

 

A função da linguagem é o problema que recebe as primeiras teorizações e 

vem da filosofia. Rousseau em 1781, ao publicar o Essai sur l’origine des langues, 

defende que a linguagem foi criada para a expressão de sentimentos e, mais tarde, 

pouco a pouco, torna-se um meio de expressão das necessidades. Para Paveua e 



 
 

 
 

Sarfati (2006), as teses de Rousseau influenciaram a filosofia da linguagem, 

sobretudo na Alemanha, onde autores como Herder, Hegel, Schleicher se 

posicionaram e fizeram considerações sobre a função da linguagem. Em relação à 

questão da natureza da linguagem, Paveau e Sarfati revelam que, entre o começo 

do século até o momento da crítica neogramática, há o historicismo filosófico, o qual 

busca respaldo nas formulações naturalistas: ―do organicismo tipologizante de Linné 

ao organicismo evolucionista de Darwin.‖ (PAVEUA E SARFATI, 2006,  p. 35). Os 

referidos autores nos informam que essa é uma primeira fase de formação da 

ciência linguística; uma fase marcada por uma concepção de língua como 

organismo vivo. Por meio das ideias positivistas de Comte, o chamado romantismo 

(historicista e organicista) é substituído pela busca da natureza da linguagem: 

 
Os neo-gramáticos rompem progressivamente com os pressupostos 
filosóficos do romantismo, mas consagram, ao mesmo tempo, fora de 
toda perspectiva especulativa aparente, o primado da função 
comunicativa da linguagem (primado afirmado em detrimento da 
função representativa). (PAVEU E SARFATI, 2006, p. 35) 

 

Nesse sentido, vemos que a noção de representação do pensamento – defendida 

desde os tempos de Aristóteles – imputada à língua, a partir deste momento, é 

modificada para uma função comunicativa, mudando então a visão da natureza da 

linguagem.  

A partir dessas discussões, notamos que, apesar de serem negadas e 

substituídas pelos neogramáticos, as ideias naturalistas preparam o terreno na 

busca de solucionar as questões que preocupavam os estudiosos da época:  

 

A lingüística positivista toma emprestado ainda do naturalismo uma 
parte de suas referências conceituais (a ideia da lei fonética aparece 
como um analogon da noção de lei física) [...]. Considerada a 

impulsão que ela recebe, desde seus começos, do romantismo, do 
historicismo e do organiscimo, a lingüística defini-se, por longo 
tempo, como uma ciência natural (o ponto forte dessa 
conceitualização remete a Schleicher). A emergência gradual do 
positivismo autoriza a tematização de uma metodologia mais 
rigorosa. (PAVEU E SARFATI, 2006,  p. 35) 

 



 
 

 
 

Em busca desse método mais rigoroso, a linguística coloca em pauta os 

fundamentos científicos da gramática comparada ao questionar sua prática e muitos 

conceitos naturalistas serviram de inspiração para tal busca.  

O fato é que a tentativa naturalista de formar uma ciência da linguagem não 

foi aceita com tranquilidade pela comunidade científica da época. No século XIX, os 

estudos histórico-comparativos se desenvolveram fortemente, com autores como F. 

Bopp, W. Jones dentre outros que realizam comparações das línguas grega, latina, 

persa, germânica na busca por semelhanças entre elas, traçando um parentesco. 

Desse modo, o momento é marcado fortemente pelos estudos históricos da 

linguagem realizados por esse grupo. Em meados do referido século, os estudos 

histórico-comparativos se deparam com uma orientação naturalista com a 

publicação da obra de A. Schleicher e não a recebem sem resistência. O aluno de F. 

Bopp, Max-Müller, publica alguns artigos os quais combatem a teoria darwinista no 

tocante à filosofia da linguagem.  A partir da crítica de Max Müller, vislumbramos 

uma luta entre ciências, um combate iniciado em relação aos conceitos naturalistas 

sendo aplicados à linguística. A crítica de Max-Müller ao naturalismo está fundada 

em acusar as ideias de Schleicher de materialistas: 

 
Este modo de considerar a linguistica como um ramo da historia 
natural fez naturalmente com que Schleicher fosse accusado de 
materialismo por esses metaphysicos que não se podem resolver a 
considerar o homem sinão fóra do universo, do qual é entretanto 
parte integrante, por mais que digam  ou façam.  (RIALLE, 1875) 

 

 A partir da leitura de textos naturalistas, percebemos que muitos estudiosos 

da época não reconheceram essa concepção de eliminação de espécies na luta pela 

sobrevivência no que se refere à linguagem, como é o caso do linguista alemão 

Max-Müller, que nega a aplicação da teoria transformista na ciência da linguagem. O 

referido autor reconhece que a faculdade da fala foi uma barreira que os animais 

não foram capazes de transpor e isso pode ser visto como uma verdade 

incontestável. Entretanto, tal fato não foi suficiente para que ele aderisse às ideias 



 
 

 
 

naturalistas, preferindo dedicar-se à filosofia comparativa e aos estudos do sânscrito 

iniciados por Frans Bopp3, do qual foi aluno. 

 

3. O naturalismo e a fundação da ciência linguística  

Embora esteja claro que o naturalismo não foi aceito e ocupou uma posição 

de anonimato na fundação da ciência linguística, esse estudo busca compreender 

quais foram as contribuições para a fundação desta ciência tal qual nós a 

conhecemos. Ao estudarmos a escola naturalista, percebemos muitos pontos de 

contato entre ela e os estudiosos que inspiraram Saussure a propor os cursos em 

Genebra os quais culminaram no CLG. Nesse sentido, é fato que a escola 

naturalista não progrediu no início do século XX; Julien Vinson, o último 

representante da escola, lançou textos até 1922. O principal órgão de divulgação 

das ideias naturalistas, a Revista de Linguística e Filologia Comparada, teve 

publicações até 1916, sendo o estudo da linguagem sob o ponto de vista biológico e 

fisiológico abandonado. As atividades desta escola desenvolveram-se 

principalmente dentro da Sociedade de Antropologia e da Escola de Antropologia, 

mostrando realmente que não foi um rumo tomado pelos estudos linguísticos, como 

já se sabe. Os estudos antropológicos em autores como James Cowles Prichard 

(1843) e Honoré Chavée (1862), informa-nos Desmet (2007), chegaram a basear a 

classificação de raças em características linguísticas, algo negado por Paul Broca: 

 
Que les caracteres linguistiques ne présentent pas la même 
permanence que les caractères physiques pousse Broca (1866, p. 
293) à considérer les langues comme des créations arbitraires qui 
sont le produit de la volonté humaine : ―Il n‘est pas douteux que les 
langues, oeuvres de l‘homme, sont beaucoup moins stables que 
l‘organisation, oeuvre de la nature‖ (DESMET, 2007, p. 46)4. 
 

                                                             
3 Frans Bopp foi um dos criadores da gramática comparada. 
4 Os caracteres linguísticos não têm a mesma permanência que os caracteres físicos, 
acresce Broca (1866, p. 293) para considerar as linguas como criações arbitrárias que são o 
produto da vontade humana: "Não há dúvida de que as línguas,  as obras do homem são 
muito menos estáveis do que a organização, obra da natureza." (DESMET, 2007, p. 46,  
tradução nossa). 



 
 

 
 

Broca defende que a língua é uma criação arbitrária e produto da vontade humana. 

Essa ideia da arbitrariedade da língua está no CLG. Nisso, vemos o quanto esta 

escola estava atenta às questões de se propor uma ciência linguística. Podemos 

ainda citar, o naturalista Hovelacque, que reconhece o estudo da língua em sua via 

social e psíquica: 

 
Personne ne contestera non plus que la langue est un phénomène 
complexe qui interagit avec des facteurs à la fois physiologiques, 
psychiques et sociaux. Seulement, force est de constater que la 
linguistique a réservé une place nettement plus centrale à l‘étude de 
la langue comme phénomène psychique ou comme fait social qu‘à 
l‘examen de la langue comme réalité physiologique ou biologique 
(DESMET, 2007, p. 42)5.  

 

Ele ainda propõe o estudo imanente da língua:  

 

Cette classification de la linguistique parmi les sciences naturelles 
amène Hovelacque à opposer les termes traditionnellement 
confondus de linguistique et de philologie. Pour lui, la philologie ne 

peut être confondue avec la linguistique dans la mesure où elle fait 
définitivement partie des sciences historiques. Selon Hovelacque, la 
philologie est une science historique qui s‘applique à des documents 
et à des textes d‘une seule et même langue, nécessairement littéraire 
et qui utilise non pas la méthode d‘expérimentation mais la méthode 
dite critique ou d‘érudition. La linguistique, par contre, se concentre 
exclusivement sur l‘étude de la langue en elle-même et pour elle-
même:  
―La langue seule constitue son domaine: la langue en tant que produit 
inconscient, la langue en tant que manifestation humaine, en un mot 
la langue fonction naturelle (...). La langue elle-même, la langue seule 
lui importe, non son emploi ; il n‘a en vue que les éléments de la 
langue, leurs influences réciproques, leurs lois d‘évolution, puis les 
procédés morphologiques; la vie historique échappe à son étude 
(Hovelacque 1872, p. 107-108)‖ (DESMET, 2007, p. 50) 6. 

                                                             
5 Ninguém contesta que a linguagem é um fenômeno complexo que interage com fatores 
fisiológicos, psicológicos e sociais. Só que, é claro que a linguistica tem reservado um lugar 
mais central para o estudo da linguagem como um fenômeno psíquico ou como um fato 
social do que um exame da linguagem como uma realidade fisiológica ou biológica. 
(DESMET, 2007, p. 42,  tradução nossa) 
6
 Esta classificação da linguística entre as ciências naturais leva a Hovelacque  a se opor 

aos termos tradicionalmente confundidos da linguística e da filologia. Para ele, a filologia 
não pode ser confundida com a linguística, uma vez que é definitivamente parte das ciências 



 
 

 
 

 

Em outra passagem, ele enfatiza o estudo da língua pela língua, seu funcionamento 

e regras, quando diz que a linguística pesquisa e determina as leis normais próprias:   

 
(...) le linguiste étudie chez l'homme le phénomène du langage 
articulé et ses produits à la façon dont tout physiologiste étudie les 
autres fonctions, la locomotion, par exemple, l‘olfaction, la vision, ou 
encore la digestion, la circulation. Et non seulement il recherche et 
determine les lois normales propres à ce phénomène, mais encore il 
découvre et caractérise les altérations véritablement pathologiques 
qui se présentent maintes fois durante le cours de la vie des langues 
(HOVELACQUE, 1881, p. 09)7. 
 

 Hovelacque é sucessor de Schleicher e dá continuidade a ideia do 

estudioso alemão da divisão tripartida das línguas em isolantes, aglutinantes e 

flexionais  de acordo com sua estrutura morfológica. Para esses estudiosos, a língua 

passaria necessariamente, para alcançar o seu completo desenvolvimento, por cada 

uma dessas três etapas sucessivas, evidenciando seu crescimento desigual, em que 

algumas alcançaram o tipo flexional – a mais alta em organização – enquanto outras 

permaneceram isolantes ou aglutinantes. Essa tripartição identifica três sistemas 

linguísticos diferentes e inspira estudos futuros sobre as diferentes línguas como 

sistemas articulados e singulares, preparando os estudos da linguagem para uma 

análise interna das línguas, como bem fez Saussure e seus contemporâneos. Isso 

comprova o quanto o estruturalismo deve ao naturalismo.  
                                                                                                                                                                                              
históricas. De acordo Hovelacque, a filologia é uma ciência histórica que se aplica a 
documentos e textos de uma mesma língua, necessariamente literária e que não utiliza o 
método experimental, mas o chamado método crítico ou acadêmico. A Linguística, por 
contra, se concentra exclusivamente no estudo da língua em si e por si: ―A língua 
unicamente constitui seu domínio: a língua como produto inconsciente, a língua como uma 
manifestação humana, em uma palavra a língua funciona naturalmente (...). A língua em si, 
a língua unicamente importa para ela, e não o seu trabalho; ela não tem uma visão dos 
elementos da língua, suas influências recíprocas, suas leis de evolução e processos 
morfológicos; a vida histórica escapa ao seu estudo (Hovelacque 1872, p. 107-108).‖ 
(DESMET, 2007, p. 50,  tradução nossa)  
7 (...) a linguística estuda em seres humanos o fenômeno da linguagem articulada e seus 
produtos como a maneira que cada fisiologista estuda outras funções, a locomoção por 
exemplo, o olfato, a visão ou ainda a digestão, a circulação. E não somente ela pesquisa e 
determina as leis normais próprias para esse fenômeno, mas ela descobre  e caracteriza as 
alterações verdadeiramente patológicas que se apresentam muitas vezes no curso da vida 
das línguas (HOVELACQUE, 1881, p. 09, tradução nossa). 



 
 

 
 

 Para vislumbramos os pontos de contato entre o naturalismo e as ideias que 

formaram a nova ciência, o estruturalismo, construímos o seguinte quadro-síntese: 

 

Autor  Ideias  

Schleicher 
 

- As línguas independem da vontade do homem e possuem leis 
determinadas, regras próprias. E isso não se trata de uma ciência histórica, 
da filologia 
- Ao aplicar as ideias de Darwin à língua e trazer o conceito de língua-mãe, 
no caso o indo-europeu, Schleicher agrupava as línguas por critérios 
estruturuais, observando os sistemas, a organização interna das línguas. 
Ao tomar a organização morfológica das línguas, ele estabeleceu 
classificações tipológicas (como língua flexional, isolante, aglutinante).  

Rialle 
 

- A linguagem é uma série mais ou menos regular de sons e de 
combinação de sons que serve de meio de comunicação entre indivíduos 
da mesma raça. 
- A língua é um sistema de signos verbais convencionais e atualizado na 
memória; os signos possuem uma relação, ainda que remota, com os 
objetos representados e os nomes são dados aos objetos de um modo 
convencional. 
- A linguagem humana é articulada e convencional.  

Paul Broca 
 

- As línguas são criações arbitrárias, produto da vontade humana; tais 
criações são instáveis, mostrando que as formas variam.  

Hovelacque 
 

- A linguagem é um fenômeno psíquico e um fato social. 
- A linguística deve concentrar-se no estudo exclusivo da língua em si e por 
si, focando em seu funcionamento; não pode ser confundida com a 
filologia, que realiza estudos de natureza histórica. 
- A língua é uma manifestação humana que se dá naturalmente. Ela não é 
uma criação do homem, em que a vontade humana decide sobre ela.  
- A língua não consegue dar conta de suas evoluções, de suas alterações 
históricas; a língua, o sistema, não consegue dar conta dessas mudanças 
que ocorrem ao longo da história.   

 

O quadro acima  nos permite perceber que esses enunciados fazem parte da 

história do estruturalimo. Isso evidencia os discursos se cruzando, já-ditos sendo 

retomados. Nesse sentido, os dizeres que vemos sobre a fundação da linguística 

estão retomando, via memória discursiva, os discursos naturalistas e toda a 

discussão daquele século XVIII. O interdiscurso, as formulações ditas e já 

esquecidas, caídas no anonimato, voltam no CLG e nos manuais de linguística para 

rememorar esses embates ideológicos que os textos de Rialle, Hoveclaque dentre 

outros naturalistas nos permitem compreender. 



 
 

 
 

Em relação aos pontos divergentes entre naturalismo e estruturalismo, vemos 

que a linguística saussuriana defende a necessidade de uma ciência autônoma da 

linguagem que deveria diferenciar-se da visão histórico-comparativa e ser 

independente das ciências naturais e da psicologia, no caso, o naturalismo. Exceto 

esse ponto mais evidente, é possível verificar que o estruturalismo do começo do 

século estava em sintonia com as ideias naturalistas.  

O fato é que essa ideia de associar o estudo da língua ao estudo das raças, 

inferiores e superiores não agradou os estudiosos da época. Isso é claro. Por mais 

que as contribuições do naturalismo foram importantes, estar filiado ao discurso da 

seleção natural das espécies de Darwin, relacionando os assuntos da língua à 

biologia, negou o desenvolvimento dessa escola. Contudo, mesmo sendo um 

discurso negado e silenciado, não deixou de construir posições de sujeito - 

Hovelacque, Rialle, Schleicher, dentre outros – que defendiam esses discursos e 

analisavam a língua por via dessas práticas. A esse respeito, Desmet (2007) revela 

que o discurso naturalista jamais foi dominante e tais estudos foram criticados por 

linguistas histórico-comparatistas como Michel Bréal e Victor Henry. Autores como 

estes consideravam a antropologia como algo que não se poderia comparar à 

linguística, por ser de ordem totalmente diferente e deveria, portanto, estar fora do 

campo da linguística. Eles recusam a ideia do parentesco de línguas ao parentesco 

das raças. Desmet (2007) também lembra que  essa comparação entre a linguística 

e a antropologia é negada por  Ferdinand de Saussure no CLG por acreditar que 

língua e raça são de realidades diferentes e que não podem ser comparadas.  

Todo esse percurso histórico apresentado mostra as condições de produção 

que possibilitaram o surgimento de discursos sobre a linguagem no século XVIII e 

começo do século XIX. Com isso, notamos que tínhamos grupos diversos estudando 

a linguagem, com concepções diversas também sobre ela: naturalistas, 

neogramáticos, comparatistas, cada qual defendendo um discurso, sendo 

influenciados por ideologias diferentes em relação à ciência linguística. O nosso 

gesto de interpretação foi buscar tirar da evidência os sentidos sobre a fundação da 



 
 

 
 

referida ciência, observando os discursos silenciados e não contemplados pela 

história oficial sobre a instituição da linguística enquanto campo científico.  

 A história mostrou-nos embates ideológicos: o naturalismo defendia a língua 

enquanto um organismo vivo, influenciado pelo evolucionismo de Darwin; os 

neogramáticos propunham um estudo sincrônico quando discutiam as regularidades 

das leis fonéticas e uma linguística geral não-histórica, já os comparatistas 

defendiam o estudo histórico da língua. O comparatismo foi atacado pelo 

naturalismo e ambos foram negados pelos neogramáticos. Embates ideológicos que 

envolviam diferentes concepções de língua, métodos de estudo, posições de sujeito.  

 Ao mesmo tempo que os discurso desses grupos se repeliam, eles também 

tinham pontos de contato: naturalistas e neogramáticos concordavam que o estudo 

comparatista  era incapaz de definir um objeto e método de estudo e uma teoria para 

se fundar a ciência linguística e que era preciso fugir do estudo histórico. Pensando 

nisso, os sentidos sobre a fundação da linguística evidenciam que as formações 

discursivas envolvidas esse momento foram constituídas pela contradição, pela 

heterogeneidade, mostrando como as fronteiras entre uma escola e outra foram 

fluídas, tênues. Os sentidos sobre a fundação da linguística estão afetados pela 

história e por diferentes ideologias. Entretanto, muitas vezes, os manuais de 

linguística contam a história como se esse processo de fundação não tivesse seus 

apagamentos, silenciamentos, e tudo é dito de forma naturalizada, graças ao 

trabalho da ideologia ao produzir as evidências de que quem inaugurou os estudos 

sincrônicos da língua foi Ferdinand Saussure.  

 Outro ponto a se discutir é a posição de sujeito. As ideologias presentes 

neste momento histórico da fundação da linguística produziram diferentes posições 

de sujeito. Na visão de Pêcheux (2009) em que o indivíduo é interpelado em sujeito 

pela ideologia, vemos que ideologias botânicas, interpelaram indivíduos como Rialle, 

Hovelacque e outros naturalistas, e foi assim que a língua produziu sentidos e 

discursos sobre o naturalismo. Os textos de autores como Rialle e  Hovelacque 

demonstram a materialização de ideologias naturalistas. Dentro da noção de FD 

determinada por Pêcheux (2009) –  aquilo que, em uma dada conjuntura, determina 



 
 

 
 

o que pode e o que deve ser dito – vemos que, uma vez filiados a ideologia 

botânica, certamente os discursos dessa área seriam convocados. Outras posições 

de sujeito, como a de Max Muller, por exemplo, o qual foi contra o naturalismo, 

estavam influenciadas pelas ideologias comparatistas.  Por não se filiar a esta FD, 

os neogramáticos, não só negaram a naturalismo como também propuseram 

explicação para a fundação da linguística a partir de sua FD. Fica claro que os 

sujeitos envolvidos nesse momento histórico foram constituídos por diferentes 

interpelações ideológicas.  

 Embora fossem negados, os estudos naturalistas contribuíram 

sobremaneira na fundação da ciência linguística, como nós a conhecemos. A 

natureza da linguagem foi um discurso que o naturalismo ajudou a reformular: desde 

os tempos de Aristóteles, a linguagem tinha uma função representativa, sendo um 

discurso defendido durante séculos. A partir das rupturas propostas tanto pelos 

naturalistas quanto pelos neogramáticos, a natureza da linguagem passa a ter uma 

função comunicativa. Os comparatistas, confortáveis em suas práticas, são 

obrigados a se defenderem das ameaças naturalista e neogramática.  

 

Considerações Finais 

Os estudos naturalistas fazem parte de uma etapa epistemológica na 

disciplinarização da linguística; torná-la uma disciplina, uma ciência autônoma, 

passou também pelo naturalismo, um pensamento bem diferente ao proposto na 

época. Buscamos compreender o funcionamento da significação quando se 

promove um deslocamento nos modos de pensar/conceber o fazer científico nas 

ciências da linguagem. Com o estudo dos textos naturalistas foi possível perceber 

como se deu a designação de língua/linguística longe dos estudos estruturalistas, 

para inscrever o sentido em outro campo: a escola naturalista.  

Por mais que o naturalismo não tenha alcançado êxito em suas propostas, 

entre o começo do século até a chegada das críticas dos neogramáticos, eles 

podem ser considerados como participantes de uma primeira fase da linguística 

moderna em que se tem uma concepção de língua como organismo vivo. O 



 
 

 
 

estruturalismo e o naturalismo mostram formas de significar o mundo, defendendo 

um real da história a partir de filiações ideológicas diferentes. 
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Resumo  

Com base no discurso Kinikinau, este trabalho teve como objetivo problematizar o 

processo identitário dos indígenas e analisar como foram construídas as 

representações de escola e território. A partir do diálogo com os Estudos 

Culturalistas, a pesquisa ancorou-se na perspectiva transdisciplinar da Análise de 

Discurso de vertente Francesa (AD), da qual depreendemos as noções de discurso, 

sujeito, interdiscurso, formação e memória discursivas, representação e identidade. 

Para rastrear os efeitos de sentido e “escavar” as discursividades, utilizamos o 

método arqueogenealógico de Foucault (2008, 2012). Com base nos estudos de 

Authier-Revuz (1998); Coracini (2007); Foucault (2008, 2012); Pêcheux (1988); 

Bauman (2005); Canclini (2015) e outros, constatamos que os Kinikinau, estando em 

território de fronteira, atribuem novas representações aos espaços escola e 

território/terra, e, como imperativo à modernidade, articulam-se nos novos 

paradigmas sociais e ideológicos (re)significando suas práticas culturais como forma 

de resistência.  

Palavras-chave: Kinikinau. Identidade. Representação.   

 

INTRODUÇÃO 
 

O despertar... 

Pertencente ao grupo dos Chané-Guaná, os Kinikinau chegaram ao Brasil, 

vindos da região do chaquenha em, aproximadamente, 1850. Após a travessia, 

motivada por perseguições e conflitos por terra, esse povo buscou fixar-se e 

construir uma nova história. As perseguições, entretanto, agravaram-se em território 

brasileiro e o sonho por um território próprio tornou-se cada vez mais distante.  

mailto:lucena.ufms@hotmail.com
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Em decorrência disso, das constantes ameaças e obrigados a deixar cada 

lugar onde se fixavam, esse povo, na tentativa de sobreviver, assumiu a identidade 

Terena. E por volta de 1970, foram vítimas de um etnocídio ao terem sido 

considerados extintos por pesquisadores como Darcy Ribeiro e Cardoso de Oliveira. 

Hoje os Kinikinau residem na Aldeia São João, próxima ao município de 

Bonito/MS, juntamente com os Terena e os Kadiwéu, donos da Terra. Porém, temos 

informações de que há outros grupos residindo em aldeias Terena como, por 

exemplo, na Aldeia Mãe Terra em Miranda. Após três décadas de invisibilidade, os 

Kinikinau, determinados a retomar sua história, lutam para serem reconhecidos pela 

sociedade hegemônica e usufruir de seus direitos constitucionais enquanto cidadãos 

brasileiros.   

O gesto de se autodeclarar Kinikinau foi uma decisão impulsionada pela 

proposta de instalação de uma escola na Aldeia São João que, atendendo a 

demanda da comunidade, na qual a maioria é Kinikinau, foi denominada Escola 

Municipal Indígena Koinukunoen1.  

Logo, partimos da premissa de que o território e a escola estão 

intrinsicamente ligados, e de que ambos ultrapassam as concepções limítrofes de 

terra, de expansão territorial e de espaço educacional em que valores e 

conhecimentos universais são transmitidos à comunidade. Imbricada à relação terra-

escola, nossa hipótese é de que a escola da aldeia é concebida pelos Kinikinau, em 

especial, como um microterritório em que a “democracia” se estabelece 

oportunizando momentos de construção identitária quando a língua, os valores e os 

saberes são ensinados.   

Aparato Teórico  

As discussões sobre questões indigenistas, motivadas por conflitos e lutas, 

têm provocado uma efervescência de novas discursividade sobre os povos 

indígenas e seus direitos. Em razão dos novos contextos político e sócio-histórico 

                                                           
1 Koinukunoen significa Kinikinau.  
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em que se encontram essas comunidades, e com base na recorrente luta, em 

especial, dos Kinikinau pelo reconhecimento étnico e territorial, que vivem em terras 

alheias, e em uma situação de “harmonia-conflituosa” com os Kadiwéu, essa 

pesquisa torna-se imperativa.  

Inscrito na perspectiva transdisciplinar da Análise do Discurso de Linha 

Francesa, com base no processo de referenciação linguística e no método 

arqueogenealógico foucaultiano (2008; 2012), este trabalho tem como objetivo 

problematizar o processo de constituição identitária do indígena e analisar 

discursivamente como são construídas as representações de escola e território que 

se presentificam no discurso dos Kinikinau.  

Na análise do discurso (AD), o sujeito é descentrado, clivado pelo 

inconsciente, e se constitui no/pelo discurso (ORLANDI, 2009). Seu dizer, seu 

discurso, que de fato se constrói como uma ilusão, já que o sujeito não é dono 

daquilo que diz (PECHÊUX, 1999, p. 173), é concebido por essa teoria como “o 

lugar privilegiado de manifestação da ideologia” (BRANDÃO, 2012, p. 11), lugar em 

que emergem os conflitos, as relações de poder do sujeito e suas crenças.  

Linguagem e exterioridade se articulam intrinsicamente por meio de uma 

relação que corrobora a função social assumida pela língua, o que nos leva a refletir 

sobre as escolhas discursivas do sujeito. Em virtude disso, pautando-nos nas 

relações de saber-poder, utilizamos o método arqueogenealógico de Foucault (2008, 

2012), que nos permitiu problematizar os processos de subjetivação dos sujeitos e 

escavar os enunciados em busca de regularidades que façam emergir a ordem das 

escolhas discursivas desse sujeito. Já que “é preciso então rachar, abrir as palavras, 

as frases e as proposições para extrair delas os enunciados”. (DELEUZE, 2005, p. 

61). 

Como procedimento metodológico para a coleta de dados, utilizamos 

entrevistas e narrativas de fatos e histórias dos Kinikinau que foram gravadas e 

transcritas, com autorização dos sujeitos. Dessas entrevistas foram selecionados 

recortes que, a nossa visão, permitiu um gesto de analítico ao qual nos propomos, 

ainda que sintético. 
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ANÁLISE DISCURSIVA 

Um gesto analítico... 

Para realizarmos esse gesto analítico, ainda que sintético, selecionamos 

excerto denominado de R1, que foi retirado de uma entrevista em que o sujeito, ao 

qual nós iremos referir de (SP1) a partir de agora, narra a luta pelo reconhecimento 

étnico e territorial e o respaldo da escola nesse processo.  

Durante sua enunciação, o sujeito, constantemente, interrompe seu dizer, 

uma constante que, representadas pelas reticências, sugerem uma tentativa de 

modalizar o discurso. Essas ocorrências desnudam a contínua negociação entre o 

consciente e o inconsciente do sujeito. Sujeito esse que, se constrói na relação com 

a história, “descentrado”, “cingido” (ORLANDI, 2009), acredita ser fonte do próprio 

dizer e ter o “poder” de controlar, apagando, selecionando ideias em detrimento de 

outras de forma inconsciente, os efeitos de sentido que seu enunciado pode gerar, 

chamados por Pêcheux (1988, p. 172-173) de esquecimento nº1 e esquecimento nº 

2.  

Em virtude da busca pela completude, uma ilusão necessária aos olhos da 

AD, o sujeito clivado pelo inconsciente, falho, mostra-se como tal, por meio das suas 

palavras que são “porosas”, permitindo deslizes, falhas e múltiplas interpretações 

(AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 26).  

Tais aspectos são perenes em seu discurso, e podem ser analisados nos 

efeitos de sentido das vozes dos próprios sujeitos, como se segue: 

R1: [...] eh.:: depois dessa luta... conseguimos esse 
reconhecimento... a nossa identidade né? 
conseguimos:: fazer a nossa identidade... ATÉ a cédula 
[...] de identidade pra... pra sê como Kinikinau... é o que 
nos falta agora: é só o território... então a escola pra 
gente foi... um grande caminho... é o primeiro PAsso... 
para o nosso reconhecimento... [...] 
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O sujeito dá início ao seu discurso com a expressão “éh::” exprimindo uma 

“forma de hesitação” (MARCUSCHI, 1999, p. 165), como uma maneira de, ao 

mesmo tempo que hesita, preencher uma possível pausa em seu dizer. A esse fato 

também pode ser atribuído a busca por uma cronologia dos acontecimentos, uma 

organização das informações, uma linearidade dos acontecimentos, a que ele, via 

memória discursiva, deseja nos relatar possibilitando uma “completude” que, por sua 

vez, é ilusória.  

Em meio às memórias embaralhadas, que se esvaem entre as fissuras 

provocadas pela busca em ordená-las criam, o dizer de si e de sua história não se 

concretiza como uma tarefa fácil, pois, ao desarquivar aquilo que se julga pertinente, 

esse sujeito permite (inconscientemente) que outras fagulhas, fragmentos emerjam 

numa tentativa de organizá-las coerentemente, uma “coerência a que a vida não se 

presta”, (CORACINI, 2011, p. 43).  

Em seguida, o uso do “depois” desempenha a função de marcador temporal, 

em que o sujeito, ao utilizá-lo objetiva ordenar fatos inscritos na história de seu povo.  

Portanto, o item lexical “depois” vem demarcar, a fim de sequenciar a história dos 

Kinikinau, que é trazida à baila por meio da anáfora encapsuladora “dessa luta”, que 

tem como função uma “retomada resumitiva” (CAVALCANTE, 2014, p. 80), fazendo 

referência a busca pelo reconhecimento étnico e territorial dos Kinikinau.  

Como se trata de um povo que desde a era chaquenha já sofria constantes 

perseguições, sobretudo, por questões de terra, os Kinikinau se caracterizam por ser 

um povo que se adapta com facilidade. Mas, essa adaptação não significa uma 

aceitação cabal das condições a que lhes foram, e ainda são impostas, muito pelo 

contrário. Esse povo, apesar de, após a guerra da Tríplice Aliança (Guerra do 

Paraguai) num grupo já bastante reduzido devido às lutas, aos extermínios 

ocorridos, e de terem se aglutinando aos Terena vislumbrando sobreviver, em 

nenhum momento deixaram de lutar pela visibilidade de seu grupo, mesmo tendo 
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sido considerado extinto2 na década de 70, como afirma o sujeito em instantes 

anteriores ao recorte. 

Essa situação se torna perceptível, conforme exposto anteriormente, por meio 

da anáfora encapsuladora “dessa luta”. Diante disso, faz-se necessário o 

deslocamento do sentido da palavra luta, que tem acepção dicionarizada de 

“combate corpo a corpo; conflito armado; batalha; guerra” (BECHARA, 2012, p. 968). 

No entanto, o sentido veiculado pelo dicionário, apesar de bastante associado aos 

indígenas por meio da mídia, não representa a luta a qual SP1 se refere.  

A definição dicionarizada dessa palavra fazia, de fato, muito sentido para o 

índio de 500 anos atrás, mas não se aplica ao indígena de hoje, informado e 

tecnológico. Sendo assim, o sentido dessa palavra expressa no discurso de SP1, 

está vinculado a luta contra a extinção de seu povo, que sofria um processo de 

(des)identificação, já que eram registrados como Terena pela FUNAI, mesmo 

estando ciente das diferenças étnicas existente; e a violação de seus direitos, 

travando uma luta ideológica contra o Estado. 

Sabemos que há uma constante disputa de poder entre os índios e o Estado, 

em que este último, nos ano 80, a partir da Constituição Federativa de 1988, abriu 

espaço aos indígenas e garantiu, em lei, seus direitos. Porém, a lei enquanto 

arquivo, entrelaça-se com resultantes estratégias e conhecimentos, fazendo com 

que uma rede de formações discursiva se conserve em uma sociedade, e como 

“todo arquivo responde a estratégias institucionais de organização e conservação de 

documentos e acervos, e através delas, de gestão da memória de uma sociedade” 

(ZOPPI-FONTANA, 2005, p. 97). A lei se apresenta como uma virtualidade, isto é, 

como uma “modalidade virtual” (ZOPPI-FONTAN, 2005, 93), que se dá apenas no 

papel, não se concretizando.  

Posto isso, a luta descrita pelo índio, não é mesma descrita pelo branco, já 

que ambos discursivizam esse termo envolvidos por diferentes espaços sócio 

                                                           
2 A auto identificação como Terena foi a maneira, encontrada pelos Kinikinau, de sobreviver em meio 
as guerras e perseguições por causa de terra. No entanto, com o passar do tempo esse povo foi 
sendo esquecido pela sociedade hegemônica e, conseguinte, considerado extinto por renomados 
pesquisadores.  
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históricos culturais. Episódios que frisam bem a diferença na representação de luta 

para os índios e para os brancos são as retomadas, a luta para reaver terras 

tradicionais, por exemplo. Essa retomada de territórios tradicionais se processa pela 

sequência de ocupação, plantio e construção de moradias, caracterizada como luta, 

busca para que seus direitos sejam garantidos. Em contrapartida, a iniciativa de 

retomada é vista pelo branco como uma afronta, uma violação dos seus direitos 

constitucionais, já que a maioria das retomadas são realizadas no seio de uma 

expectativa de aprovação judicial, como uma forma de pressionar a agilidade 

processual.  

Ao tolher a ação de retomada, o branco tenta inviabilizar a ocupação, que, 

apesar de embasada em um direito constitucional, não possui respaldo legal 

eficiente, e impedir, mesmo que com o uso da violência, os índios de reaver suas 

terras tradicionais. Terras que emanam história e memórias de seu povo.  

O branco, sujeito civilizado, hábil nas leis, representado de tal forma pela 

sociedade hegemônica como padrão de cidadão, ao usar a força, assume uma 

posição difundida via mídia de agressor, selvagem, “silvícola”, carregada do 

interdiscurso governamental, que estava vinculada, até então, apenas ao índio.  

Em decorrência disso, o índio, por meio dos conhecimentos, que lhes foram 

imposto pela escola para civilizar e torná-los sujeitos fabricados por uma ideologia, 

“corpos dóceis” (FOUCAULT, 2009, p. 109), direciona esses conhecimentos a seu 

favor, como uma forma de resistência. Hoje, o índio da descoberta, ou melhor, da 

“invasão” (ORLANDI, 2008, p. 42), atravessa o momento da informatividade, da 

tecnologia, do excesso de informação, a era da “sobremodernidade” (AUGÉ, 2006 p. 

103), que se torna necessária para a sua sobrevivência, possibilitando sua 

visibilidade em espaços globais.  

Nessa perspectiva, “esse reconhecimento” mencionado por SP1 está 

condicionado ao reconhecimento étnico e territorial ainda negado pelo Estado. O 

prefixo -re emana o efeito de sentido de retornar ou retomar o conhecimento, tendo 

em vista que a ação do verbo base conhecer, que denota o início de um processo, 

liga-se ao de retomar a terra, o seu território de origem. Para tanto, o “conhecimento” 
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requerido por esse povo não é apenas o de sua existência, mas o conhecimento 

resultante da convivência, que propicia a compreensão de suas especificidades.  

A questão conflituosa incide no “reconhecer cultural e no des-conhecer 

(apagar) histórico” (ORLANDI, 2008, p.19) dos povos indígenas, fazendo com que 

os discursos hegemônicos ganhem força e se enalteçam, ocultando os fatos 

históricos cruciais para entender a situação atual.  

Outra característica perene nos discursos indígenas é a coletividade, 

reafirmada constantemente com o uso dos dêiticos pessoais “nossa”, “nosso”, “a 

gente”, que corroboram o sentimento de coletividade dos Kinikinau. Esse sentimento 

de pertença é uma constante nos discursos dos índios, em especial dos Kinikinau, 

como podemos observar no recorte.  

Imbricada a essas relações se dá os processos identitários desses sujeitos, 

que envolvidos em uma situação diaspórica, enfrenta conflitos por estar em terras 

alheias, esfacelamento da língua, que é um aspecto fundamental na identificação de 

um povo, e o contanto iminente com outras culturas, tradições e línguas.  

À medida que esses sujeitos são atravessados por culturas, tradições e 

línguas de outros sujeitos e de outros povos, a sua identidade, enquanto um 

movimento, um construto interminável, é híbrida. De fato, todas as identidades são 

hibridas (CANCLINI, 2015), mas é importante frisar que os movimentos de 

construção, os processos que vão numa constante identificação (HALL, 2005) 

construí as identidades se dão de diferentes maneiras. Isso é atribuído ao contexto 

sócio histórico ideológico em que os sujeitos estão inseridos.  

Sendo assim, no bojo das discussões sobre constituição identitária, torna-se 

pertinente ressaltarmos que, diante da localização da aldeia São João, ao 

estabelecer limite territorial fronteiriço com o Paraguai a oeste, noroeste e ao Sul; ao 

leste com o município de Bodoquena; sudoeste Bonito e Noroeste Corumbá, a 

variável fronteira é imprescindível.  

Apresentando marcas de uma constituição heterogênea, a fronteira 

oportuniza um rico processo identitário aos sujeitos, visto que vivem “entre-línguas” 

(GUERRA, 2010, p. 45), entre culturas. 
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Na esteira dos estudos culturalistas e “pós-coloniais” (MIGNOLO, 2003), a 

fronteira é perene nos processos identitários, pois esta não é concebida sob o 

pensamento colonial dualista como limite que separa dois objetos. Mas sim como 

um movimento de “natureza porosa” (NOLASCO, 2013, p. 67), que descontrói 

dualidades e erige uma consciência transformadora, uma “nova consciência” 

(ANZALDÚA, 2005, p. 707), que está fortemente vinculada à ideia de sobrevivência, 

já que a sobrevivência irá depender da capacidade de adaptação e transformação 

do sujeito-fronteira. Assim, a fronteira gera situações de contato, promove a 

transculturação, o movimento entre culturas, tradições, territórios e línguas, e o 

sujeito que atravessa e é atravessado por essa(s) fronteira(s) é perpassado e 

constituído por “culturas híbridas” (CANCLINI, 2015).  

Em seguida, no recorte, SP1 afirma ter alcançado a “cédula [...] de identidade” 

caracterizada como anáfora indireta, com função de “introduzir um novo referente” e 

de “dar continuidade a relação referencial” (MARCUSHI, 2005, p. 58) por meio da 

expressão “nossa identidade”. Essa expressão “cédula [...] de identidade”, 

documento instituído como direito legal de todos os indivíduos, ressalta a busca do 

estado em unificar, homogeneizar o sujeito como brasileiro, pertencente a uma única 

nação.  A cidadania brasileira, portanto, é alcançada por meio desse documento. 

Diante dessa imposição, a tomada do discurso do branco pelo índio ao 

discursivizar sobre o direito de ter a cédula de identidade, sugere o efeito de sentido 

de que esse sujeito também busca uma identidade una, fixa, estável, já não mais 

viabilizada na pós-modernidade, sendo as identidades complexas, “instáveis” e 

“provisórias” (HALL, 2005, p. 38). Mas, ao mesmo tempo, demonstra a tomada de 

poder sobre o qual ele pode exigir seus direito.  

Assim, para ele o documento de identidade expedido pela FUNAI, é que vai 

viabilizar a sua identificação. A presença da conjunção comparativa “como” na 

expressão “pra ser como Kinikinau” traz à baila o conflito identitário, a constante 

negociação, pois, para ser Kinikinau há a necessidade de legitimação por parte de 

uma instituição governamental, com isso, o sentimento de pertença fica consorciado 

ao Estado e não, somente, ao indígena.  
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A forma contracta do marcador discursivo “né?” usado na expressão “a nossa 

identidade né?” articula junto à função argumentativa, uma entonação interrogativa, 

a ser classificada como efeito de “busca de aprovação discursiva” (URBANO, 1999, 

p. 227 apud SETTEKON, 1977). Essa expressão, característica da oralidade, é 

utilizada com o foco estratégico para induzir o interlocutor a corroborar o que o 

sujeito enunciador afirma.  

Em face do uso da cédula de identidade, o processo de identificação também 

está relacionado à terra, como já explanado, entretanto, a representação de território 

para os Kinikinau se diverge da representação de terra do branco. A expressão “o 

que nos falta agora: é só o território” aponta, novamente, a ilusão de completude do 

sujeito, expressa pela palavra “falta”, e nos permite problematizar o termo “território”, 

que a partir do dicionário designa “terreno extenso, área geográfica”. (BECHARA, 

2011, p. 1089).  

A representação de território para o branco está atrelada a concentração 

limítrofe de terras, de poderio, posse, que, por sua vez, abrem caminhos políticos e 

econômicos em uma sociedade extremamente capitalista como a nossa.  

Os povos indígenas gritam pela atenção estatal, exigindo seus direitos ao 

território, as terras de origem. No momento em que SP1 afirma que “é o que nos 

falta agora: é só o território...”, ele ratifica a função fundamental do território. 

Manifesta, via discurso, a relação expressiva e sentimental que há entre seu povo e 

o seu território de origem. 

A questão do pertencimento perpassa a relação com outros povos e, 

principalmente, com o território. Raffestin (1993) esclarece que: 

Os agentes sociais, ao se apropriarem de um território, 
“territorializam” o lugar, isto é, produzem o espaço com os seus 
fazeres e saberes, gerando o sentimento de pertencimento que é, 
portanto, socialmente construído e constitutivo da territorialidade, 
reforçando a noção de que os territórios são artefatos sócio-culturais 
e históricos, produtos e produtores de agentes sociais.  

 

Portanto, compreende-se que a relação construída com o território vai além 

da delimitação de extensão e poder. As representações de território emergem a 
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partir das condições sócio-históricas e culturais em que os sujeitos se encontram, e 

por isso as representação de terra para os índios se divergem da do branco.  

O índio concebendo a terra como mãe, provedora de sua existência e seu 

equilíbrio. Fica nítida que a relação de pertencimento é inefável. Diante disso, o 

efeito de sentido da expressão “território” nos faz considerar a importância desse 

espaço, enquanto terra, para a formação desses indígenas. E, à medida que o SP1 

faz uso do item lexical “só”, não com sentido excludente, atribui ao território o papel 

basilar de revitalização para o povo.  

Mas em contrapartida, ao deslocarmos esse sentido observamos que a 

importância de reafirmar a necessidade de se ter um território, de se afirmar como 

“dono”, como “possuidor” é discurso do branco, embasado em uma formação 

discursiva capitalista.  

À vista de dar prosseguimento, SP1 utiliza o articulador discursivo “então”, 

marcado por uma função “informativa e argumentativa” (RISSO, 2002, p. 425), que 

de acordo com a autora (op. cit, p. 421) não está “obliterado nesse emprego”, e que 

ao assumir a função de “advérbio conjunto”, se alicerça em uma relação com 

conectivos como “e, e depois, (d)aí” que também se presentificam no corpus, que 

suscita, concomitantemente, uma função de continuidade, progressão tópica e uma 

condição anafórica. Esse articulador funcionando ainda como um elemento que 

estabelece uma relação remissiva com algo já enunciado, vislumbra o referente “a 

escola”.  

O referente “escola”, discursivisado por SP1, no dicionário apresenta a 

acepção de “estabelecimento de ensino, grupo de seguidores de uma corrente 

doutrinária ou teórica” (BECHARA, 2012, p. 590). A escola em questão, tratada 

como uma das mais antigas instituições se aproxima da escola proposta durante as 

missões colonizadoras, em que a doutrina educacional instituída pelos missionários 

no Brasil, realizada em consonância ao processo colonizador, executava um 

agenciamento das práticas discursivas desses sujeitos.  

No passado, a educação era imposta aos índios, e num árduo processo eles 

deveriam, de acordo com os objetivos das missões, abandonar suas práticas e 
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adequar-se a sociedade hegemônica a fim de se constituir como sujeito. Isso 

caracterizava o processo civilizatório. Entretanto, mesmo num clima de hostilidade 

por parte dos índios, os missionários conseguiram catequizar alguns índios, “mas 

bastava que eles voltassem à convivência com os outros índios para que 

retornassem aos seus costumes e crenças”. (SECAD, 2007, p. 10). 

Vendo que suas estratégias não alcançariam o êxito esperado, mudanças 

coercitivas foram realizadas. A primordial foi a construção de uma proposta escolar 

que abolisse a “integração”, termo que maculou a imagem da sociedade brasileira, 

para dar espaço à “inclusão”. A proposta de uma educação inclusiva que 

aproximaria os indígenas do branco, e proporcionaria igualdade, ensino, 

conhecimentos e práticas universais respeitando as diferenças foi delegada a 

escola. 

Em consonância a esse discurso, a escola passou a ser um direito 

institucionalizado, que poderia ou não ser requisitado nas comunidades indígenas. 

Ou seja, para ter acesso a todos esses recursos os índios precisavam curvar-se ao 

sistema, e aceitar a governamentalidade. Portanto, a escola, enquanto um sistema 

de controle, de manipulação da sociedade hegemônica, tornou-se uma forma de 

calar o sujeito, que induzi-lo a adequar-se para fazer parte de um determinado 

grupo.  

A escola, como sistema institucional que fomenta o processo educacional é 

um micropoder. Para Foucault (2012, p. 41) “é uma maneira política de manter ou 

modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles 

trazem consigo”. Visto que a escola é concebida como um mecanismo de resistência 

veiculadora de “saber-poder” (FOUCAULT, 2012), ela também é, portanto, 

responsável por moldar, recortar os sujeitos de uma sociedade.   

Nesse recorte, percebe-se, ainda, que o referente “escola”, descrito 

anteriormente, é recategorizado pela anáfora direta “um grande caminho” pautada 

num processo de “progressão tópica” (CAVALCANTE, 2014, p. 62).  

A escola da aldeia, que até o ano de 2000 era uma extensão de uma escola 

Kadiwéu, foi nomeada, em 2004, ano em que foi inaugurada, de Escola Municipal 
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Indígena Koinukunoen, que significa Kinikinau. A relação desse povo com a escola é 

muito forte, tendo em vista que é, somente, no ambiente da escola que eles sentem 

a liberdade de se autoafirmarem  Kinikinau. 

Nesse sentido, apesar de estar associada à instituição governamental e 

consolidada a perspectiva de “identidade legitimadora” (CASTELLS, 2001), o nome 

da escola grafada em língua indígena Koinukunoen3 mobiliza uma interpretação 

distinta de escola. Os Kinikinau compreendem que o âmbito escolar, enquanto 

território em que a “democracia” se estabelece oportunizando momentos de 

(des)(re)construção identitária quando a língua Kinikinau é ensinada, quando valores 

e saberes desse povo junto aos conhecimento universais são transmitidos aos 

alunos, é o que os fortalecerá, que ampliará a visibilidade diante da sociedade 

hegemônica na busca por seu território. Esse mecanismo de resistência veiculado 

pelo “saber-poder” (FOUCAULT, 2012) é que molda os sujeitos de uma sociedade. 

A guisa de conclusão, compreendemos que SP1 concebe o território como 

lugar que engendra identidades, em que pessoas, culturas e saberes são cultivados; 

ambiente de pertencimento, e que, em plano secundário, proporciona a subsistência. 

Com isso, a falta desse território que norteia o processo identitário de um povo é 

suprida pela presença da escola. Mais que um espaço físico, a escola é a 

representação de um microterritório Kinikinau em terras Kadiwéu, em que “esse 

reconhecimento”, expresso pela anáfora indireta, torna-se possível.  

 
CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 
 

Como a ave fênix da antiga tradição egípcia que durava séculos e, 
uma vez queimada, renascia das próprias cinzas, os Kinikinau 
contrariam as expectativas da iminência de desaparição, utilizando-
se da educação escolar, dentre outros espaços, como locus de 
reelaboração, afirmação e legitimação da identidade étnica. (SILVA E 
SOUZA, 2003, p. 150). 

 

                                                           
3 Koinukunoen na língua indígena significa Kinikinau. 
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Os Kinikinau, após quase três décadas de “extinção”, buscam renascer e 

revitalizar seus aspectos culturais, tradicionais e linguísticos. Mas, o primordial como 

vimos no recorte, é reaver seu território tradicional, pois tudo parte dele.   

Com base nas análises apreendidas, ainda que sintéticas, observamos que 

esse povo, enfrentando uma situação de “harmonia conflituosa” recorrente da 

conivência em terras alheias, luta pela garantia e cumprimento de seus direitos 

assegurados em lei. Apoia-se nos conhecimentos universais, que tanto os são 

impostos na escola dita “diferenciada”, e faz ecoar, por meio do coro endossado pela 

retomada, a voz, que por décadas foi silenciada.  

O fato de estarem em condição diaspórica, mas se manterem ativos na busca 

pelo reconhecimento territorial, por meio da escola, demonstra a tomada de poder e 

jogo de entrelaçamento que esse povo faz entre seus valores e os valores do 

branco, numa interpelação que os possibilita ganhar visibilidade e espaço na 

sociedade hegemônica.  

Pois, mesmo estando a margem, envolvidos por uma sociedade empenhada 

em calar a voz desse povo, os Kinikinau transformaram as imposições feitas pelo 

Estado em ferramentas de resistência, munindo-se, assim, de todas as 

possibilidades para se fortalecer e superar a exclusão. 

Lançando olhar sobre as representações que emergem do recorte no discurso 

de SP1 sobre escola e território, percebemos que ambas demonstram a face e 

circunscrevem os sujeitos Kinikinau. Já que mesmo expressando valer-se dos 

discursos do branco, até mesmo por uma questão de sobrevivência, a sua relação 

com o passado é perene. O passado é recorrente nas escolhas do presente que, por 

sua vez, vislumbram o futuro do povo.  

Observamos, com isso, que a escola é o caminho pelo qual os Kinikinau 

seguem, de forma estratégica, a fim de alcançar seu território. Nesse sentido, escola 

e território são dissociáveis.  
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Resumo 
 

O ensino de Língua Estrangeira com base em gêneros discursivos é uma 
perspectiva referida em documentos norteadores da Educação Básica no país, como 
os Parâmetros, as Diretrizes e as Orientações Curriculares Nacionais. Considerando 
os gêneros em sua forma escrita, como materialização da linguagem e transmissão 
de um discurso repleto de escolhas discursivas e situacionais, abordá-los na 
Educação Básica, tanto como objetos de estudo quanto recursos pedagógicos, exige 
uma reflexão quanto ao nível de leitura que se desenvolve no aprendiz. Para tanto, 
neste estudo, com base nos níveis de leitura de Adler e Doren (1974) e no conceito 
de Leitura Crítica como abordagem no ensino de LE, apresentamos concepções de 
texto, textualidade e contexto no que tange à composição dos gêneros discursivos 
escritos como práticas sociais discursivas. Em seguida, com base nas análises de 
gênero de Fairclough (2003) e na visão de uma pedagogia de gêneros que 
sustentam os currículos nacionais, associamos o processamento de gêneros por 
meio de uma leitura analítica em aspectos estruturais e dialógicos, buscando 
relacionar o ensino de línguas à análise crítica de gêneros. 
 
Palavras-chave: Língua Estrangeira; Leitura Crítica; Análise Crítica do Discurso. 
 
 
Introdução 

 

Os gêneros discursivos são produtos do processo discursivo que se situam 

funcionalmente no contexto em que são desenvolvidos e se caracterizam por 

funções comunicativas, institucionais e cognitivas, além de aspectos linguístico-

estruturais, visão esta que privilegia a natureza funcional e interativa da língua como 

atividade social, histórica e cognitiva (BAKHTIN,1997).  

Nesta ordem, os gêneros escritos ocupam um papel importante de 

materialização da linguagem, uma vez que representam o discurso advindo de 

variadas formas de interação da língua em uso entre os falantes, ou seja, uma 
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prática social regida por convenções igualmente sociais. Assim, ao considerar o 

texto, logo se faz necessária a observação de seu contexto de produção para 

atribuição de sentido (KOCH, 2012). 

Sob a visão de uma linguística textual, propomos com este artigo considerar 

alguns aspectos do ensino por meio de gêneros escritos, considerando o processo 

de leitura ativa em nível crítico (Adler e Doren, 1974) em consonância com a 

importância da leitura crítica refutada nos estudos de Freire (1987/1989), Coradim 

(2008), Brahim (2000) e Oliveira (2012). 

Inicialmente apresentamos a concepção de texto (GUIMARÃES, 2009) e 

princípios de textualidade, processamento e níveis de leitura (GARCIA DA SILVA, 

2012; PRATES, BETARELLO & FINELLI, 2016), partindo para estudos e definições 

acerca dos gêneros discursivos (MARCUSCHI, 2003; MOTTA-ROTH, 2005; 

FAIRCLOUGH, 2003; DA SILVA e RAMALHO, 2013). A seguir, desenvolvemos uma 

breve análise das propostas curriculares com base em gêneros para o ensino de 

Língua Estrangeira (doravante LE) com vistas na Leitura Crítica, sob o viés da 

Análise Crítica do Discurso (doravante ACD). 

 

 

Texto, textualidade e níveis de leitura 

 

A princípio, na linguística textual, o conceito de texto por Guimarães (2009) 

vem de uma associação metafórica da palavra “tecido”. Assim sendo, o texto é 

composto por uma trama de palavras e expressões agrupadas entre si por meio de 

coesão, componente capaz de conectá-las sequencialmente, e da coerência, a qual 

garante a semântica a partir dos vocábulos empregados. 

De acordo com Koch (2000, 2002 apud FERREIRA e DIAS, 2005), o conceito 

de texto depende das concepções de linguagem, língua e sujeito que são 

assumidas. Na concepção de língua e linguagem como representação do mundo e 

do pensamento, o texto é concebido como uma estrutura fechada que deve ser 

capturado, fotografado passivamente pelo leitor. Na concepção de língua e 
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linguagem como estrutura, o sujeito é visto como um ser assujeitado, inconsciente, e 

o texto, como código, sendo o leitor um indivíduo totalmente passivo, decodificador. 

Na concepção de língua e linguagem como forma interação o texto se constrói na 

interação entre interlocutores, estes vistos como sujeitos ativos, que constroem e 

são construídos pelo texto.  

Nesta ordem, diversos aspectos pertinentes ao texto de ordem situacional, 

cognitiva, sociocultural e interacional compõem este espaço de análise, uma vez que 

o discurso, como um evento comunicativo, depende da inter-relação de seus 

participantes, inseridos numa comunidade, em uma dada situação e regidos por 

respectivas convenções. Assim, como afirmou Koch (2002), a relação entre texto e 

contexto surge como elemento crucial para a compreensão do sentido a ser 

atribuído a este discurso produzido.  

Por este viés, ao considerar neste estudo o texto em sua modalidade escrita 

como forma de materialização da linguagem, o sentido passa a pertencer não 

somente ao texto em si, mas ao seu receptor, o leitor. Como afirmou Eco (1986, p. 

35, apud GUIMARÃES, 2009), o texto “representa uma cadeia de artifícios de 

expressão que devem ser atualizados pelo destinatário”, e assim sendo, o papel do 

leitor é de preencher lacunas e atribuir sentindo ao texto a partir do discurso de seu 

autor. 

Neste sentido, Garcia da Silva (2012) ponderou sete princípios da 

textualidade para que manifestações linguísticas se configurem como texto em seu 

processamento. 

 

Quadro 1. Princípios e processamentos da textualidade (GARCIA DA SILVA, 2013). Autoria 
própria. 

 
Princípio Processamento 

Coesão Conexão entre elementos linguísticos. 

Coerência Composição de sentido pelos componentes do mundo textual. 

Intencionalidade Intenção do locutor por meio de suas atitudes para com o 

interlocutor. 
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Aceitabilidade Reconhecimento de segmentos linguístico-discursivos pelo 

interlocutor. 

Situacionalidade Fatores ou normas sociais em determinada situação. 

Informatividade Medida de (im)previsibilidade do texto (quanto mais previsível, menos 

informatividade). 

Intertextualidade Relação de um texto com outros textos. 

 

Mediante tais princípios, a materialização da linguagem ocorre, gerando uma 

representação de significados e compondo sentidos, que dependem da interação 

entre o texto e o receptor – leitor – para sua interpretação. Nesse sentido, o receptor 

percorre uma variedade de caminhos semânticos por meio da linguagem, num 

processo de interpretação e composição do mecanismo textual (GARCIA DA SILVA, 

2012). 

A partir destes sete princípios aliados ao processo de interpretação textual, a 

leitura tem como fim concretizar o processamento da textualidade, ou seja, conduzir 

à compreensão da mensagem veiculada pelo discurso. De acordo com Adler e 

Doren (2010, apud PRATES, BETARELLO & FINELLI, 2016), a leitura acontece por 

meio dos seguintes níveis: (1) elementar: básico e aprendido na escola, permite 

identificar elementos textuais e ler o que está escrito; (2) inspecional ou pré-leitura: 

superficial, permite extrair informações do texto em tempo estabelecido; (3) analítico: 

elevado, consiste na leitura completa do texto, permitindo sua compreensão e 

conhecimento de seus objetivos, ideias, estruturas, argumentos e conclusão; e (4) 

sintópico ou comparativo: ativo, envolve a leitura de vários outros textos sobre um 

determinado assunto e permite criticar o texto lido. 

Assim sendo, os autores afirmam que o processo de obtenção da mensagem 

presente no texto acontece a partir da interligação desses níveis e argumentam que 

cada tipo de texto envolve a aplicação de estratégias e níveis diferentes de leitura 

pelo leitor (PRATES, BETARELLO & FINELLI, 2016). Para tanto, cabe neste estudo 

delinear alguns conceitos relacionados então aos gêneros escritos e tipos de texto.   
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Gêneros discursivos e tipos textuais 

 

A comunicação verbal só é possível por meio de um gênero e de um texto, 

posição esta defendida por Bakhtin (1997), Bronckart (1999) e autores que 

corroboram com a visão da língua sobre aspectos discursivos e enunciativos. 

Regida pela interação social e natureza funcional e indo além de componentes 

estruturais e formais, a língua é vista neste âmbito como uma atividade social, 

histórica e cognitiva, constituinte da realidade, sendo os gêneros constituídos a partir 

da interação sócio-discursiva. 

 Ao diferenciar gêneros textuais de tipos textuais, Marcuschi (2003) menciona 

que: 

 

[...] usamos a expressão gênero textual como uma noção 
propositalmente vaga para referir os textos materializados que 
encontramos em nossa vida diária e que apresentam 
características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, 
propriedades funcionais, estilo e composição característica. 
(MARCUSCHI, 2003. p.3) 

  

O autor define tipos textuais como construções teóricas a partir da natureza 

linguística de seus componentes, como léxico e sintaxe, dando origem a estes tipos 

(narração, argumentação, exposição, injunção, descrição). Já os gêneros escritos, 

conforme definido por Marcuschi, são inúmeros e necessitam da concepção de 

domínio discursivo para sua análise. Tal domínio constitui práticas discursivas das 

quais determinados gêneros são próprios ou até mesmo exclusivos, como o caso 

das jaculatórias, gêneros de “composição curta com poucos enunciados, voltada 

para a obtenção de graças ou perdão” (MARCUSCHI, 2003. p.4) praticados com 

fervor por pessoas religiosas. 

Neste sentido, os gêneros discursivos “englobam as atividades humanas 

constituídas pela linguagem num determinado grupo social” (MOTA-ROTH, 2005. 

p.4), o que mais uma vez evidencia a relação entre o contexto e a linguagem. Assim 
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sendo, definir gêneros discursivos e catalogá-los numa lista não é uma tarefa 

possível, uma vez que estes são fenômenos sociais, históricos e culturais, não 

caracterizados por estruturas linguísticas, mas por atividades discursivas. Portanto, o 

domínio de um gênero textual implica dominar como se estabelecer objetivos 

linguísticos em uma situação também específica. Os gêneros constituem ações de 

linguagem que requerem do agente/produtor competências para executar decisões, 

em que ele escolherá aquele que lhe parece adequado ao contexto e à intenção 

comunicativa (BRONCKART, 1994 apud DELL’ISOLA, 2012). 

Sob a perspectiva de Fairclough (2003, p.24), os gêneros são concebidos 

como “maneiras relativamente estáveis de agir e relacionar-se em práticas sociais, 

que implicam relações com os outros e ação sobre os outros”. Em outras palavras, 

interação entre os sujeitos nas práticas sociais indicam relações de poder, ora 

exercido ora sofrido em uma situação de prática. Nesta ordem, as práticas sociais 

envolvem tanto aspectos linguísticos quanto elementos não discursivos - como 

interação, relações pessoais e mundo material - caracterizando o discurso, além de 

linguístico como também social (FAIRCLOUGH, 2003). 

Por este viés, Fairclough (2003) associa os três aspectos do significado dos 

gêneros aos três eixos de Foucault (1994). 

Quadro 2. Relação entre significados (FAIRCLOUGH, 2003) e eixos (FOUCAULT, 

1994). Autoria própria. 

Significado Eixo Gêneros 

Ação Poder Relação de ação sobre os outros: relações de poder. 

Representação Saber Controle sobre as coisas: conhecimento. 

Identificação Ética Relações consigo mesmo: identidades sociais e 

pessoais. 

 

Cada eixo foucaultiano é visto de maneira dialética e interligada, ou seja, se 

articulam entre si e para tanto, os significados do discurso devem ser analisados sob 

a mesma perspectiva. Fairclough (2003) alerta para que discursos e representações 

particulares sejam vistas como tal, em situações igualmente particulares de uso.  
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Corroborando esta visão, Chouliaraki & Fairclough (1999) enfatizaram o 

caráter regulatório dos gêneros discursivos com relação a aspectos sociais e 

relações de poder e caracterizadores da forma pela qual o sujeito se insere, age e 

exerce controle social (DA SILVA e RAMALHO, 2013). Tal visão coincide com o que 

Fairclough (2003) pondera sobre o papel dos gêneros na sociedade moderna, 

sustentando estruturas institucionais facilitadas por meio de relações que são 

possíveis de ocorrer devido à tecnologia e comunicação contemporânea. 

E pensando em estruturas institucionais, o ensino de LE na Educação Básica 

tem apostado nos gêneros como base didático-pedagógica para fazer com que os 

aprendizes desenvolvam competências e conhecimento por meio da linguagem em 

si. Para tanto, em documentos nacionais da educação, o conceito de gêneros 

aparece de algumas maneiras diferentes que serão abordadas adiante. 

 

 

Gêneros discursivos escritos e ensino de línguas 

 

Desde os estudos desenvolvidos por José Luiz Meurer na Universidade 

Federal de Santa Catarina no início da década de 90, as pesquisas na área de 

ensino da linguagem escrita com base nos gêneros se disseminaram no Brasil. O 

conceito de gênero teve papel fundamental no país na elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (doravante PCN), que visavam colaborar com a prática de 

ensino dos professores, com novas abordagens e metodologias, e 

consequentemente, na aprendizagem dos alunos. 

Neste documento, o conceito de gênero aparece como base para a proposta 

pedagógica de ensino de Línguas, tanto Portuguesa quanto Estrangeira, e a 

linguagem é vista sob uma perspectiva social, garantindo ao aprendiz a ampliação 

de conhecimentos e competências ativadas por meio da linguagem (BRASIL, 2000). 

É importante observar que, conforme identificado por Motta-Roth (2006), o 

termo gênero nos PCN é utilizado de três formas diferentes: tipo de texto, estratégia 

retórica e evento comunicativo institucionalizado em um grupo social. A autora 
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exemplifica por meio de trechos do documento, diferentes momentos em que os 

gêneros são assim referidos, destacando o terceiro como mais próximo da 

perspectiva de usos sociais da linguagem e não meramente como um sistema de 

regras. Ao considerar o gênero como evento comunicativo, a linguagem passa a ser 

concebida “como uma forma de estar no mundo, um modo de agir sobre si e sobre 

os outros e, assim, produzir significado” (MOTTA-ROTH, 2006. p.500). 

É neste âmbito que surge a importância da relação entre texto e contexto nos 

PCN, no que tange às escolhas lexicais e gramaticais de acordo com o uso social da 

linguagem. A autora destaca a importância da educação linguística visando à 

interlocução, ou seja, o desenvolvimento de competências para se analisar os 

contextos de uso da linguagem e assim, analisar os discursos produzidos em 

determinadas situações e grupos sociais (MOTTA-ROTH, 2006).  

Nesta ordem, ao se tomar o discurso como uma produção social, a autora 

coloca em jogo o ensino por meio da gramática normativa, também questionado 

pelos PCN, ao afirmar que: 

 

[...] o contexto passa a ser critério para se escolher o que e 
como dizer ou escrever. O ensino de gramática deve estar a 
serviço dessa capacidade de analisar o contexto e de escolher 
as possibilidades a partir das ofertas do sistema da língua e 
não o contrário. (MOTTA-ROTH, 2006. p.501) 
 

 Assim, ao relacionar os aspectos de produção ao contexto em que o discurso 

é gerado, a autora destaca a importância da noção de gêneros discursivos para o 

ensino de línguas relacionado a vivência do aprendiz em atividades escolares que 

promovam práticas de uso social da linguagem. Tais práticas devem ocorrer na 

escola, com vistas à formação de um cidadão letrado. 

 Neste âmbito, Marcuschi (2003) questiona a proposta de gêneros discursivos 

nos PCN com relação à produção de gêneros pertencentes somente ao domínio 

discursivo do universo escolar. O autor aponta a necessidade de essas práticas 

serem mais relacionadas a usos culturais autênticos, sem se fecharem para o 

contexto de aprendizagem para cumprir somente uma proposta de ensino. 
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Posteriormente, as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(doravante OCN) criadas em 2006, reafirmaram os gêneros como recurso 

pedagógico no ensino de línguas e ainda, atribuíram o sentido produzido pelos 

textos às dimensões constituintes dos gêneros discursivos (Brasil, 2006:36). Assim 

sendo, tanto o objeto de estudo quanto o recurso pedagógico são os gêneros, o que 

assim como nos PCN, “guiam o ensino”.  

Nesse sentido, como afirmou Marcuschi (2005), o ensino de línguas por meio 

de gêneros envolve o trabalho: 

 

“com a compreensão de seu funcionamento na sociedade e na sua 
relação com os indivíduos situados naquela cultura e suas 
instituições”, “com as espécies de textos que uma pessoa num 
determinado papel [na sociedade] tende a produzir” (apud MOTTA-
ROTH, 2008. p. 373). 

 

Portanto, ao adotar a perspectiva dos gêneros proposta nos documentos 

norteadores do ensino de LE, não basta concebê-los como mero material de estudo, 

ou em outras palavras, fonte de onde se retirar conceitos estruturais da linguagem 

ali materializada em forma de texto. Além de um discurso, torna-se necessário que 

façam parte do ensino e aprendizagem de LE as escolhas lexicais e formas 

estruturais presentes nos gêneros escritos, bem como seu contexto de produção 

(participantes, propósito, objetivo e argumentos).  

As Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Estrangeira Moderna do 

Estado do Paraná (DCE-LEM) visam contribuir para a formação de sujeitos críticos, 

por meio do estudo de textos que possibilitam explorar as práticas de leitura, escrita 

e oralidade, além de incentivar a pesquisa e a reflexão (PARANÁ, 2008).  

É notório que os textos se encontram no meio social de diversas formas, 

diferentes estilos e composições. Segundo Marcuschi (2002/2005), os gêneros 

textuais são textos materializados em situações comunicativas recorrentes, que 

encontramos em nossa vida diária. Isso caracteriza o que Mikhail Bakhtin (1997) 

denomina de gêneros discursivos, uma vez que os textos podem ser considerados 
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manifestações da língua, e esta, quando utilizada, se efetiva em forma de 

enunciados (orais e escritos). 

Há uma pluralidade de línguas em muitos textos que permeiam os contextos 

sociais. A escola, enquanto espaço que deve propiciar a formação de sujeitos 

críticos e reflexivos, bem como apontam os documentos oficiais, acompanha (ou 

deve acompanhar) as propostas de ensino que orientam os trabalhos pedagógicos a 

partir de gêneros escritos.  

Alguns dos fundamentos teórico-metodológicos que referenciam as DCE-LEM 

(2008) e “os princípios que orientam a escolha pelo plurilinguismo como política 

educacional, como uma das possibilidades de valorização e respeito à diversidade 

cultural” (PARANÁ, 2008 apud CARLOS & BORDINI, 2012, p. 6-7), situam-se, entre 

outros, no resgate da função social e educacional do ensino de LE no currículo da 

Educação Básica e no respeito à diversidade (cultural, identitária, linguística), 

pautado no ensino de línguas que não priorize a manutenção da hegemonia cultural 

(CARLOS & BORDINI, 2012).  

As DCE-LEM (2008) propõem um trabalho com gêneros textuais, “com leitura 

crítica na (re)construção de novos significados, uma vez que o Conteúdo 

Estruturante da LE Moderna se pauta no discurso como prática social” (CARLOS & 

BORDINI, 2012). 

O trabalho com a Língua Estrangeira Moderna fundamenta-se na 
diversidade de gêneros textuais e busca alargar a compreensão dos 
diversos usos da linguagem, bem como a ativação de procedimentos 
interpretativos alternativos no processo de construção de significados 
possíveis pelo leitor (PARANÁ, 2008, p. 58). 

 
Desta forma, as metodologias de ensino devem focar em questões 

linguísticas, sociopragmáticas, culturais e discursivas, bem como as práticas do uso 

da língua: leitura, oralidade e escrita. Os textos a serem trabalhados são tanto de 

natureza verbal quanto não-verbal, uma vez que ambos incitam o pensamento 

reflexivo do aluno (CARLOS & BORDINI, 2012). 

  

Propõe-se que, nas aulas de Língua Estrangeira Moderna, o 
professor aborde os vários gêneros textuais, em atividades 
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diversificadas, analisando a função do gênero estudado, sua 
composição, a distribuição de informações, o grau de informação 
presente ali, a intertextualidade, os recursos coesivos, a coerência e, 
somente depois de tudo isso, a gramática em si (PARANÁ, 2008, 
p.63). 

 
 

Nota-se que há a preocupação com a materialização ou estrutura da língua, 

porém, os encaminhamentos metodológicos no ensino e aprendizado de língua 

estrangeira priorizam a função social da língua, preocupam-se com as questões que 

envolvem os gêneros, uma vez que estes circulam nas esferas sociais e permite-

nos, em maior ou menor grau, seja pelo nível pragmático ou cognitivo, ter contato 

com textos que fazem parte do contexto em que nos situamos. 

Assim, o conteúdo das aulas de LE com base nos gêneros discursivos 

denominados textuais necessita envolver a análise de aspectos de contexto e uso 

dos discursos. Para tanto, utilizando-se de níveis de leitura como o analítico e, até 

mesmo, o sintópico, referidos anteriormente (ADLER e DOREN, 1974), o 

desenvolvimento de uma leitura ativa e crítica torna-se fundamental para que o 

aprendiz compreenda a mensagem presente no texto e seja capaz de posicionar-se 

com relação a este conteúdo recebido. 

 

 

Leitura Crítica e análise crítica de gêneros 

 

Inicialmente, ao abordar o conceito de Leitura Crítica (doravante LC), nos 

trabalhos de Freire (1987/1989) há um encaminhamento metodológico para esta 

forma de leitura. Ao incorporar a realidade do aprendiz ao contexto de ensino, o 

autor conduziu a uma visão de leitura, a qual implica a análise do contexto de 

produção e de leitura dos textos. Para Freire, a leitura é precedida de conhecimento 

de mundo e vai além da compreensão da palavra escrita e, portanto, ler criticamente 

envolve relações entre texto e contexto. 

Nesse sentido, Coradim (2008) refere-se à LC no ensino de LE como uma 

“abordagem de textos que objetivam preparar os alunos para o mundo, mostrando-
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os como questionar, refutar as ideias conduzidas pelos autores” (CORADIM, 2008, 

p.20). E para que aconteça tal preparação, Oliveira (2012) considera o papel do 

próprio leitor quanto a sua capacidade de posicionar-se criticamente: 

 

[...] O leitor deve entender o significado implícito como também o 
explícito; deve avaliar a fonte de onde o texto provém; deve diferenciar 
fatos relevantes de irrelevantes, saber fazer previsão e antecipar fatos, 
testar hipóteses acerca do que lê; deve ser capaz de diferenciar 
tratamentos marcados pela tendenciosidade e preconceito; e, 
finalmente, deve julgar, em suas conclusões, se o autor privilegiou 
todos os fatos apresentados (Bond, G.L. & Wagner, E.B. 1966; 
Spache, G.D. 1964). (OLIVEIRA, 2012. p.23) 

 

Partindo desse pressuposto, incorporar esses gêneros textuais no ensino de 

LE tem como objetivo investigações mais profundas acerca do discurso transmitido 

pelo texto e ainda, o desenvolvimento de uma consciência crítica do aprendiz por 

meio do desenvolvimento de estratégias que exijam do receptor/leitor uma atuação 

mais ativa. 

 Diante desta necessidade, cabe aqui ressaltar que a ACD surge como uma 

abordagem científica de caráter transdisciplinar, para estudos críticos da linguagem 

como prática social (DA SILVA e RAMALHO, 2016). Tal abordagem compreende a 

relação permanente entre linguagem e sociedade, sendo a primeira constituída 

socialmente, trazendo consequências e diversos efeitos de ordem política, social, 

moral, material e cognitiva (FAIRCLOUGH, 2003, p. 14).  

Assim sendo, os gêneros discursivos não são objetos de pesquisa da ACD, 

uma vez que são vistos como discurso e associados aos modos de interação em 

práticas sociais (MEURER, 2005). Nesta ordem, corroborando com a visão de 

Brahim (2000) de que a LC ultrapassa o nível de compreensão de informações do 

texto e permite ao leitor enxergar as ideologias nele presentes, o ensino de LE com 

base nos gêneros exige uma análise discursiva que contemple reflexões acerca do 

texto em sua prática social. 

Nesse sentido, os “gêneros implicam atividades específicas, ligadas a práticas 

particulares e com propósitos específicos” (DA SILVA e RAMALHO, 2016. p. 14). Os 
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gêneros constituem ações de linguagem que requerem do agente/produtor 

competências para executar decisões, em que ele escolherá aquele que lhe parece 

adequado ao contexto e à intenção comunicativa (BRONCKART, 1994 apud 

DELL’ISOLA, 2012). Ou seja, cada gênero representa escolhas relacionadas à 

determinada esfera de comunicação, e estas são materializadas de acordo com a 

intenção do momento discursivo.  

Deste modo, a proposta de macro e microanálise de Fairclough (2003, apud. 

DA SILVA e RAMALHO, 2016), que toma como base significados acionais, 

representacionais e identificacionais, ou seja, gêneros, discursos e estilos, 

respectivamente, permite uma associação de gêneros particulares como práticas 

sociais de uso da linguagem por meio de interação discursiva. 

Na macroanálise, Fairclough (2003) associa três dimensões da interação 

discursiva: (a) a atividade discursiva, a qual está relacionada ao propósito dos 

participantes do discurso; (b) as relações sociais, as quais podem acontecer de 

variadas formas entre estes participantes e que, portanto, possibilitam abertura para 

gêneros de poder; e (c) a tecnologia da comunicação, que ampliaram as práticas 

sociais e formas de comunicação contemporâneas. 

Já na microanálise, Fairclough (2003) considera aspectos de organização 

textual os quais moldam os gêneros, sendo as categorias “intertextualidade” e “tipos 

de troca”, analisadas por Da Silva e Ramalho (2016). A primeira consiste nas vozes 

presentes nos textos, que se articulam e, devido ao fato de poderem legitimar, 

naturalizar e superar relações de poder veiculadas no discurso, muitas vezes 

representam lutas hegemônicas. A segunda envolve diferentes tipos de relações 

entre os participantes dos gêneros, delimitando funções da atividade discursiva em 

nível primário (afirmação, pergunta, oferta e ordem), as quais por sua vez, 

determinam escolhas quanto aos modos oracionais. 

Tanto a macro quanto a microanálise do discurso proveniente das interações 

nas práticas discursivas da linguagem configuram os gêneros como ações sociais 

(DA SILVA e RAMALHO, 2016). Para tanto, ao considerar o discurso como prática 

social, a ACD se distancia do estigma de que os gêneros são estruturas 
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homogêneas e fixas, conforme já discutido na sessão 3 deste artigo, e permite uma 

visão abrangente de discurso e aspectos paralelos a ele. 

Para Motta-Roth (2008), “a pedagogia de gênero prevê um debate sobre as 

situações de produção, distribuição e consumo do texto, os textos em si e seus 

efeitos.” (MOTTA-ROTH, 2008. p. 372).  Neste âmbito, unir os pressupostos 

presentes nos documentos norteadores do ensino de LE por meio de uma 

pedagogia de gêneros envolve dialogismo, intertextualidade, intencionalidade e 

modalidade. Aliada a aspectos analíticos da ACD, a LC permite em termos de 

abordagem pedagógica, este trabalho reflexivo de leitura analítica em sala de aula, 

capaz de atar tais vertentes, numa versão específica de consumo da leitura no 

contexto da Educação Básica. 

 

 

Considerações Finais 

 

 Neste trabalho, buscamos trazer definições acerca dos gêneros discursivos 

pela perspectiva da ACD, com relação a conceitos e aspectos de análise de 

contexto e produção de discurso como prática social mediada pela linguagem. Nesta 

ordem, visando conciliar a visão de gêneros como objeto de estudo e recurso 

pedagógico na Educação Básica, sob uma visão de pedagogia crítica e consumo 

ativo do leitor em nível analítico, associamos ao conceito de LC a possibilidade de 

se fazer a análise crítica do discurso presente em gêneros discursivos escritos 

abordados em contexto escolar, bem como no ensino de línguas. 

É possível afirmar, então, que não há como desconsiderar o estudo de 

gêneros discursivos no ensino e na aprendizagem de línguas, visto que os textos 

que circulam na sociedade têm em seus propósitos comunicativos intenções sociais 

que são reconhecidas e identificadas pelos usuários, estes que escolhem e utilizam 

seus discursos de acordo com o contexto de uso, atribuindo-lhes valores ideológicos 

que determinam a sua cultura. A leitura crítica desses textos, portanto, possibilita 
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aos sujeitos não só ampliarem seus conhecimentos, mas significá-los e estabelecer 

relações discursivas, dialógicas, interativas nos diversos campos e eventos sociais.   
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Resumo  

O objeto discursivo da pesquisa que nos propomos a desenvolver é Inês de Castro a 
partir de materialidades discursivas artísticas que perpetuam o discurso sobre o mito 
inesiano nos diferentes espaços da cidade de Alcobaça, em Portugal. Com a 
pesquisa pretendemos evidenciar a arte como constituidora de mitos e a memória 
em (dis)curso como o que sustenta esses mitos, constituindo efeitos de sentidos de 
intemporalidade em diferentes materialidades discursivas, o que significa dizer que é 
indiferente pensar em presente, em passado ou futuro. Filiamo-nos à Análise de 
Discurso Brasileira (Pêcheux e Orlandi e teóricos que com eles fazem a teoria), mas 
convocamos a História e a Arte. A constituição do arquivo de análise estrutura-se 
por textos-imagens (fotografias), das seguintes materialidades: o túmulo escultural 
gótico de Inês e Pedro, situado no Mosteiro de Alcobaça, feito entre os anos de 1358 
e 1367. Imagens das peças em cerâmica, desenvolvidas por fabricantes da cidade 
no “Percurso Camoniano”: Pedro e Inês em Cerâmica de Alcobaça. E por fim, 
registros do espaço denominado Jardim do Amor, na mesma Cidade. Os resultados 
finais são compostos pela análise das produções e das observações de como a 
teoria e as análises feitas contribuem para a constituição de efeitos de sentido de 
construção e de permanência das memórias inesianas, salientando-se que os 
espaços „narram‟ o drama de Inês de Castro. 

 
Palavras-chave: Análise de discurso.Espaço urbano. Mito.  

Introdução  

Inês de Castro perpassa os domínios da História, enquanto ciência, 

preocupada com a veridicção e nos domínios da literatura e nas outras artes como 

personagem com „sobrevida‟, além da história e da ficção. Ao longo de sete séculos, 

a história que sustenta o mito e os efeitos de sentidos que se constituíram em 

(dis)curso, por meio de diferentes materialidades, fazem com que Inês de Castro 

signifique diferentemente, indo de santa e heroína a depravada, intrigueira, sendo-

lhe imputado o crime de amar o então Infante D. Pedro.  As questões a serem 
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respondidas com essa pesquisa são: Como se constitui como discurso o mito de 

Inês de Castro? Quais memórias sustentam/legitimam a representação do mito Inês 

de Castro nas diferentes materialidades artísticas nos espaços urbanos da cidade?  

Para responder a essas questões, trabalhamos no entremeio entre a Análise de 

Discurso, a Arte e a História, não nos atendo à interdisciplinaridade, mas aos 

espaços que essas disciplinas permitem adentrar por meio do discurso. 

Trata-se de construir futuros para o passado a partir do presente, conforme 

Catroga (2009, p. 20) por meio da poética da ausência, mais especificamente, por 

meio de linguagens, que dão corporeidade ao objeto discursivo mitologizado nos 

espaços públicos de Alcobaça. Segundo Venturini (2017, p. 139), “a poética da 

ausência pode ser definida como o modo de tornar presente que não existe mais”. A 

relevância de Inês de Castro como um ausente-presente no espaço público para 

este estudo consiste em dar visibilidade a passagem de um objeto histórico da 

crônica ao mito, por meio da arte, sinalizando que o ausente, muitas vezes apagado 

do discurso, torna-se presença pelas linguagens e discursividades artísticas e 

históricas. 

Os registros no discurso da história em torno de Inês de Castro são 

escassos, podendo-se sinalizar que na perspectiva da história há poucas certezas, 

uma vez que ela teve existência pela relação amorosa com D. Pedro, pelo fato de ter 

sido morta por degolamento a mando do Rei D. Afonso IV, a sua visibilidade e 

constituição como mito se deve ao fato de D. Pedro „trabalhar‟ para legitimá-la como 

rainha de Portugal. As razões para esse pseudo apagamento de Castro da história 

são mais políticas do que morais ou religiosas. A passagem da crônica ao mito 

ocorreu pelos detalhes que foram acrescentados pela criação estética, que não 

possui compromisso com a veracidade, mas com a representação imaginária e com 

os efeitos estéticos.  

Há que se destacar o fato de esta pesquisa ser um recorte da dissertação 

em andamento, no Programa de Pós-graduação em Letras, da Unicentro, e que 

pensamos as análises como um modo de dar visibilidade à construção discursiva do 

objeto ausente – Inês de Castro -  por meio de narrativas que, de certa forma, 
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buscam responder às questões que ficaram em aberto, ressignificando-as a partir do 

olhar dos sujeitos afetados pelo mito do amor eterno ou pelas questões políticas que 

perpassam esse discurso. O acontecimento que gerou o mito Inês de Castro ocorreu 

no século XIV, por isso, as condições de produção que cercam a vida e a morte na 

Idade Média devem ser retomadas. Não se pode analisar um discurso do passado, 

mesmo que os horizontes de expectativas estejam no presente, pelos mesmos 

códigos e normas da atualidade, mesmo que as materialidades artísticas sejam 

intemporais. 

Filiamo-nos à Análise de Discurso Brasileira, e à Filosofia da Arte.  A Análise 

de Discurso tem uma metodologia diferenciada e as noções a serem mobilizadas 

são determinadas pelo corpus e pelos recortes. Nesse recorte, a constituição do 

corpus estrutura-se por textos-imagens (fotográficas) do túmulo escultural gótico de 

Inês e Pedro, situado no Mosteiro de Alcobaça, construído entre os anos de 1358 e 

1367. Textos-imagens das peças em cerâmica, desenvolvidas por fabricantes da 

cidade no “Percurso Camoniano”: Pedro e Inês em Cerâmica de Alcobaça. E por fim, 

por textos-imagens que dão visibilidade ao espaço denominado Jardim do Amor, na 

mesma Cidade. 

A constituição discursiva do mito inesiano. 

Analisamos e significamos Inês de Castro como mito, com base nos estudos 

filosóficos de Ernst Cassirer (1944), que traz em sua teoria diálogos entre mito e arte 

e nos permite realizar esse estudo a partir da Filosofia, a qual segundo Cassirer 

(1944), contribui para desmascarar o mito, se o seu significado se esconde por meio 

de símbolos e imagens, mas é preciso sublinhar que faremos os deslocamentos 

necessários para analisar esse objeto pela perspectiva discursiva.  O mito aparece 

em primeiro como caos, com ideias que não fazem sentido, sem rima e razão 

(CASSIRER, 1944). É preciso destacar, entretanto, que vamos deslocar o mito 

“como desmascarado”, tendo em vista que a Análise de Discurso, disciplina de 

entremeio, não trabalha com significados prontos, mas com processos discursivos 

que encaminham para efeitos de sentidos.  
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Na perspectiva discursiva, a história de Inês e Pedro pode ser analisada como 

tendo „muitos‟ significados e esses nem sempre são visíveis, tendo em vista que 

nessa perspectiva não buscamos significados, mas os modos de como 

determinados efeitos de sentidos se constituem pela língua na história. Dessa forma, 

a Inês que imaginariamente significada nas materialidades discursivas que vem da 

arte, constitua-se por processos distintos que a significam diferentemente, de modo 

que uma mesma materialidade constitui distintos efeitos para o mesmo sujeito, 

dependendo da posição-sujeito que esse sujeito assume. É bem verdade que em 

cada uma delas há diferentes narrativas que atravessaram a história por diferentes 

manifestações poéticas e nenhuma das materialidades e narrativas estão isentas da 

interpelação ideológica e do atravessamento pelo inconsciente.  

Apesar de na história oficial serem poucas as informações sobre a vida de 

Inês de Castro, talvez devido às condições da mulher na Idade Média, vimos que ela 

é bastante presente na cidade de Alcobaça e nas manifestações artísticas em geral 

e isso contribui para que seja vista como mito. O discurso que a significa e ressoa 

nas diferentes temporalidades e em espaços urbanos distintos sofreu 

encaminhamentos institucionais e, por isso efeitos discursivos também 

diferenciados, atendendo a interesses  ligados ao imaginário do Rei D. Afonso IV e 

D. Pedro, em relação Inês de Castro. Isso ocorreu porque a passagem  de Castro 

pela vida da corte de Portugal, no século XIV foi bastante significativa, pois 

transformou a vida nesse espaço e lugar e fez com que D. Pedro deixasse de 

colocar em primeiro lugar o Reino de Portugal. Um dos exemplos desse 

acontecimento está no fato de ele não se casar novamente depois da morte de D. 

Costança, ficando Portugal sem rainha, nesse período. O discurso em torno de sua 

imagem ressoa em diferentes temporalidades e espaços urbanos e, para as análises 

propostas para esse trabalho, delimitamos os três seguintes: túmulo escultural gótico 

de Inês e Pedro (1358 à 1367); Imagens das peças em cerâmica, no “Percurso 

Camoniano; e  o espaço denominado Jardim do Amor, todos situados na cidade de 

Alcobaça, em Portugal.  
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A falta de informações escritas sobre Inês de Castro e as muitas publicações 

literárias, nas artes plásticas e em outras artes fez reacender o interesse por ela, 

tornando-a relevante para uma dissertação, ainda mais quando o discurso sobre ela 

suscita polêmicas, contradições e mesmo antagonismos. Ela é apagada da história 

não por ter sido amante de D. Pedro, mas porque circulou discursos em torno de 

conspirações, segundo os sujeitos que interpretam a partir desse lugar a sua vida, 

por ser irmã dos Castros. Inês representava um perigo para Portugal e, por isso, foi 

considerada intrigueira e alcoviteira por um grupo de sujeitos ligados à corte. 

Nogueira (2008), afirma que as crônicas presentes no fim da Idade Média, sobre as 

mulheres, quando eram citadas, explicitavam  a malignidade das rainhas. Sendo 

assim, somos influenciados nos modos de observar seus discursos por meio das 

formas das diferentes materialidades que se fazem presente no espaço da cidade de 

Alcobaça, a qual possui o cenário que tem como desfecho a elevação do mito de 

uma rainha, que foi coroada depois de morta: os túmulos construídos a mando do rei 

D.Pedro, para perpetuação da memória desse romance, e o qual tornou-se um 

suporte para a construção da cultura em torno da imagem da mulher Inês.  

Em termos de discurso, ser coroada rainha depois de morta rompe com as 

memórias em torno da coroação de rainhas, as quais recebiam esse título pelo 

casamento ou se fossem filhas de um rei e esse viesse a falecer e não houvesse 

uma esposa para ser rainha. Nos termos de Pêcheux (2012) trata-se de um 

acontecimento discursivo, pois rompe com a estabilidade da memória e instaura 

novos efeitos de sentidos e a construção de filiações outras, instaurando o novo. 

Podemos dizer que há aí o que Pêcheux (2012, p. 43) chama da existência de: 

 

[...] um outro tipo de real [...] e também um outro tipo de saber, que 
não se reduz às „coisas a saber‟ ou a um tecido de tais coisas. Logo: 
um real  constitutivamente estranho à univocidade lógica [...].  
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É assim que a partir da morte trágica de Inês de Castro, do translado de 

Coimbra à Alcobaça e da sua elevação à Rainha de Portugal, constitui-se uma nova 

cadeia de significados, que escapa à lógica, à repetição, ao já sabido.  

No primeiro recorte da nossa análise, os túmulos de Pedro e Inês, ressoam 

diferentes narrativas relativas à coroação da rainha depois de morta, mesmo que 

seja possível entender que o fato é inverídico,  ainda assim seus discursos 

continuam presentes e repetidos por memórias construídas acerca do monumento. 

Podemos entender que embora o mito seja fictício, ele é uma ficção devido à 

imaginação, como um modo de ver, o que não pode ser visto.  devido a isto 

poderíamos compreender então que é por meio dos processos memorialísticos, 

históricos e inconscientes, que o mito permanece significativo até os dias de hoje, 

nas produções artísticas e nas narrativas urbanas.  

Os sujeitos  filiados em formações discursivas, no que se refere a Castro 

dividem-se entre  aqueles  interpelados pela ideologia política afetada pela política 

portuguesa e aqueles sujeitos tomados pela emoção que resulta de uma morte 

trágica, motivada por um amor não aceito pela nobreza. Constitui-se assim duas 

direções em torno do mito: o da alcoviteira/intrigueira/perigo para a coroa portuguesa 

e a de vítima de um amor interrompido pela morte trágica, mas que se eternizou. De 

um lado e de outro se constituem relações identitárias que desencadeiam o desejo 

de eternizar. Assim, como refere Venturini (2009, p. 142) “quem cria o mito é o povo, 

que vê nele o que lhe falta e o coloca como objeto faltoso (objeto a ou objeto do 

desejo”.  

Como na perspectiva discursiva os sentidos sempre podem ser outros, de 

acordo com Orlandi (2015), não se pode filiar esses sentidos a uma ou a outra 

posição sujeito ou formação discursiva, mas entender que as filiações identitárias se 

constituem pelo viés da tragédia amorosa, que emociona. Em relação ao afirmado 

de que o povo constitui o mito, é importante sinalizar que de acordo com 

Vasconcellos  (2004, p. 5) a lenda de Inês de Castro não surgiu a partir do povo,  
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mas dos artistas e dos literatos, dentre eles, Camões que a imortalizou. Segundo o 

autor “É certo que o povo não acolheu com simpatia nem desculpou com tolerâncias 

as ligações adulterinas, incestuosas e desvairadas de Pedro e Inês”. Podemos dizer, 

então, que se rompe mais uma repetição, dessa vez ou talvez como sempre, o povo 

não fica do lado do suposto mais fraco, mas do poder.  

Cabe nessa interpretação, considerar as condições sócio-históricas da Idade 

Média, a condição da mulher nesse período, a forte influência das religiões e, 

também, as leis que regiam as famílias, dentre elas de que compadres não podiam 

ter envolvimento amoroso e, diz a história que Pedro e Inês eram compadres. A 

afirmação de Vasconcellos (2004) instaura, então, mais um rompimento da memória, 

mas é preciso dizer que, passado tanto tempo e tantas obras 

rememorando/comemorando o casal, que os efeitos de sentidos se alteraram e 

ressoa o sofrimento, o povo enfim, começou a emocionar-se.  

Há que se referir, ainda, que o mito na arte, por meio das diferentes relações 

que constitui, recebe influências míticas, que auxiliam na compreensão dos fatos 

relacionados à suas origens, formações sociais e históricas. Cassirer (1944, p.98), 

nos diz que: “Não há fenômeno natural e nenhum fenômeno da vida humana que 

não seja capaz de uma interpretação mítica e que não requeira tal interpretação”.1 

Segundo Cassirer (1944, p. 184), “Linguagem e ciência são abreviaturas da 

realidade; a arte é uma intensificação da realidade. Linguagem e ciência dependem 

de um mesmo processo de concretização”2. Portanto, as manifestações artísticas 

não apresentam realidades, mas a recriação delas, do que decorrem diferentes 

modos de interpretá-las. Assim, podemos pensar na relação da arte com o mito e na 

formação de um inconsciente coletivo, responsável pela crença naquilo que está 

sendo representado. A dependência da humanidade no mito para conseguir se 

expressar, se justifica devido a:  

                                                           
1
 “There is no natural phenomenon and no phenomenon of human life that is not capable of a 

mythical interpretation, and which does not call for such an interpretation” (Tradução nossa). 
2
“Language and science are abbreviations of reality; art is an intensification of reality. 

Language and science depend upon one and the same process of concretion.” (Tradução 
nossa). 
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A humanidade não poderia começar com um pensamento abstrato 
ou com uma linguagem racional. Ela teve que passar pela era da 
linguagem simbólica do mito e da poesia. As primeiras nações não 
pensavam em conceitos, mas em imagens poéticas; eles falavam em 
fábulas e escreviam em hieróglifos. (CASSIRER, 1944, p.196)3 
 

O mito inesiano sustenta-se por meio das manifestações que ressoam a 

memória, entendemos pelo viés discursivo que essa memória, está sempre em 

transformação, ou seja está sempre suscetível a revitalizações, e é esta memória 

que é materializada no discurso em torno de um sujeito-mulher que foi assassinada 

por interesses políticos da época, as duas principais razões para o mandato de sua 

morte, segundo Salles (2008), foi o receio da perda de poder para os irmãos de Inês, 

e a disputa de poder entre pai e filho, neste caso entre o rei D. Afonso IV e D. Pedro, 

além do fato de que Inês não era filha de reis.  

A memória para a AD, ressoa e se constitui pelo sujeito, sob os processos de 

repetibilidade, em que ele é interpelado pela ideologia e pela repetição e afetado 

pelo inconsciente, tendo a ilusão de ser a origem do saber, isto garante a construção 

da memória discursiva, ligada ao social, evidenciando assim que a “memória de que 

se ocupa a AD não é de natureza cognitiva, nem psicologizante”. (INDURSKY, 2011, 

p.70-71) 

 A memória materializada nos espaços urbanos, apresentam repetibilidades, e 

nos evidenciam a formação da memória social. Os sentidos que se fazem presentes 

nos três espaços estão sempre sendo administrados, mas ao mesmo tempo se 

fazem parecer que já estão sempre lá. Os dizeres presentes nestes espaços não 

devem ser apenas considerados como suportes de mensagens a serem 

decodificados, mas segundo Orlandi (2015, p.28) : “São efeitos de sentidos que são 

produzidos em condições determinadas e que estão de alguma forma presentes no 

modo como se diz, deixando vestígios que o analista de discurso tem de apreender.” 

  

                                                           
3
“Mankind could not begin with abstract thought or with a rational language. It had to pass through the 

era of symbolic language of myth and poetry. The first nations did not think in concepts but in poetic 

images; they spoke in fables and wrote in hieroglyphs.”(CASSIRER, 1944, p.196) 
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No texto-imagem 01, as discursividades referentes aos três espaços do 

corpus, apresentam nas laterais os túmulos de D. Pedro e Inês de Castro. Segundo 

Marques (1996), o rei havia casado com Inês, em 12 de junho de 1360, na vila de 

Cantanhede, em uma cerimônia íntima, a qual jurou sobre o evangelho a 

legitimidade de sua esposa, devido a este motivo, o fez transladar seu corpo da 

cidade de Coimbra à Alcobaça, para que então pudesse ser coroada e que as 

homenagens fossem realizadas. Ainda sobre a oficialização de uma união realizada 

de maneira sigilosa, Nogueira (2008) aponta que esta declaração foi confirmada 

posteriormente por religiosos, e desta forma possibilitou que um documento viesse 

se tornar um monumento – os túmulos, o qual está escrito sobre a tumba de D. 

Pedro: “Até o fim do mundo”.  

           
      Texto-imagem 1 - Túmulos; Jardim do Amor e Percurso Camoniano. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARQUES (1996, p.51 e 75); Arquivo Pessoal. 

 

No meio do texto-imagem 01, temos na parte superior a imagem do Jardim do 

amor, duas esculturas em pedra e uma em aço, a obra titula-se “Os tronos reais” e 

foram esculpidos pelos artistas Thierry Ferreira e Renato Silva, em 2015. O 

propósito da construção desse jardim simbólico faz parte de uma campanha turística 

a qual promove o incentivo aos turistas conhecer justamente a história de amor de 

Pedro e Inês, pois, em vários lugares da cidade e também nos meios de 

comunicação, temos o seguinte enunciado: “Alcobaça: dê lugar ao amor”, se 

analisarmos os efeitos de sentido dos túmulos com a campanha do jardim e de 
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outros lugares urbanos, vemos que ressoa a ideia de celebrar o amor, ao contrário 

de máta-lo por interesses egoístas, como de fato aconteceu à Inês.  

O que se repete e constitui memória nas duas obras, uma de 1360 e a outra 

de 2015, faz parte do que entendemos por memória discursiva, a qual é tratada 

como interdiscurso, que torna possível os dizeres e retorna o que já foi dito, o  

romance e a necessidade de celebrar o sentimento e ao mesmo tempo relembrar 

como o poder, de certa forma ainda presente, pode destruir com diferentes histórias. 

Diante dessa interpretação recorremos a Orlandi (2015), para dizer que não 

podemos procurar por uma verdade atrás do texto. O analista realiza gestos de 

interpretação a partir do que se repete nos discursos e o que determina os 

procedimentos analíticos é a questão de pesquisa e os recortes realizados no 

arquivo, e que vão constituir o corpus.   

O posicionamento discursivo apontado por Orlandi (2015) como parte da 

metodologia da Análise de Discurso nos impede de falar em verdade ou em real, 

mas em pontos de deriva capazes de produzir outros modos de interpretação. 

Mesmo assim, é importante sinalizar que continua ressoando nos espaços urbanos 

de Alcobaça uma Inês de Castro martirizada e morta por ter se apaixonado por D. 

Pedro. Esse mito do amor eterno se sustenta por meio de ritualizações e de obras 

que fazem retornar o sofrimento, o amor e o desejo de manter vivo o amor até 

depois da morte. A sustentação para essa interpretação vem do túmulo e de um 

enunciado escrito nele lido como “Até o fim do mundo”, porque é quando o mundo 

acabar e Pedro e Inês ressuscitarem é que eles vão se encontrar e porque os 

túmulos estão um na frente do outro o encontro se dará “olhos nos olhos”  

 No último recorte analisado, a peça é parte de um percurso denominado 

“Camoniano” pois, suas 10 obras são baseadas nos trechos da obra “Os lusíadas” 

de Luís Vaz de Camões. A peça escolhida é de autoria das artistas  Márcia Brilha e 

Marta Furtuoso e o percurso todo foi pensado em parceria com as empresas de 

cerâmica da cidade, a qual se tornaram referência na produção. A interpretação que   
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as artistas deram para os escritos do poeta do século XVI, nos faz perceber a 

memória ressoando novamente em materialidades distintas, as quais deixam em 

evidência a importância da temática não somente para os artistas, mas ampliando 

para o comércio local e a valorização de sua matéria prima: a cerâmica. 

 

Considerações finais 

Com a análise discursiva realizada em torno dos textos-imagens analisados e 

do discurso em circulação sobre Inês de Castro, constituem-se  evidências que não 

há dúvidas da existência das relações entre a históra e a historicidade presentes nas 

obras, configurando-se, então, um discurso marcado pela saturação. Devemos 

ressaltar que “essa ligação não é direta, nem automática, nem funciona como uma 

relação de causa-e-efeito.” (ORLANDI, 2015, p.66), ou seja, não vemos os 

conteúdos da “história”, mas os discursos que ressoam com as materialidades, 

provenientes de distintas condições de produção, e a sua ligação com a 

exterioridade. Além disso, a presença do texto, para Orlandi (2015) é heterôgenea, 

pois pode utilizar-se de diferentes matérias e tipos de linguagem. 

Na perspectiva da AD, o objeto analítico permanece sempre aberto a novas 

abordagens e seus sentidos não se esgotam (Orlandi, 2015). As análises envolvem 

a memória, a arte, o mito inesiano e o espaço urbano, apresentando suas possíveis 

leituras em textos-imagens recortados de um grande acervo de manifestações 

artísticas da mesma temática. Esse é um projeto aberto a discussões, ainda que se 

trata de um objeto que abre para diferentes possibilidades interpretativas e, 

mudando o analista, mudam também os efeitos de sentidos, pois a repetição em  

AD, nos remete ao deslizamento de sentidos e a ressignificação possível por meio 

de novas materialidades. 
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MULHERES EMPREENDEDORAS ARRIMOS DE FAMÍLIA 
 

Greicy Juliana Moreira (UEM), magistragreicy14@gmail.com 
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Resumo  

As mulheres conquistaram seus espaços no mundo do trabalho, mas ainda ganham 
menos do que os homens e acumularam multitarefas. Assim, o presente trabalho 
visa realizar uma pesquisa social científica com sete atrizes sociais: 
empreendedoras, gestoras das cooperativas de reciclagem, contratadas pela 
prefeitura de Maringá. Nesse sentido, a análise linguístico-discursiva, de cunho 
qualitativo tem o intuito de: investigar o universo da mulher gestora, empreendedora 
e arrimo de família; Verificar como elas entendem-se como profissionais; 
Compreender quais são as maiores dificuldades apresentadas no contexto 
profissional X pessoal. Para tanto, foi desenvolvida à luz da Análise Crítica do 
Discurso, balizada nas vertentes empreendidas por Fairclough (2001), van Dijk 
(2008), Halliday (1976) e demais autores, que desenvolvem estudos sobre análise 
discursiva de cunho social, ou seja, consideram essencial para análise crítica o 
contexto, a partir do qual o discurso se materializa.  
 
Palavras-chave: Mulheres Gestoras. Arrimos de Família. ACD 

 

Introdução  

 

 As mulheres, no mundo contemporâneo, possuem papel de destaque são 

gestoras com excelência. Conquistaram seus espaços, mas ainda ganham menos 

que os homens.  

  Elas transcenderam, efetivamente, as fronteiras do lar, deixaram de exercer 

apenas aquela função matriarcal de cuidar da casa e dos filhos e foram para o 

ambiente profissional, porém acumulou jornadas de trabalho: profissional e familiar. 

Nesse sentido, proposta deste trabalho é apresentar um estudo sobre as 

mulheres1, multitarefadas, gestoras de cooperativas de reciclagem, ambientadas na 

cidade de Maringá e mantenedoras do lar financeiramente. 

                                                           
1 Pesquisa autorizada pelo Conselho de ética/UEM 

mailto:UEM),%20magistragreicy14@gmail.com


 
 

2 
 

Corrobora para a viabilidade desse projeto as conclusões de uma Nota 

Técnica: “Mulheres e trabalho: breve análise do período 2004-2014”, publicada pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, março de 2016, a qual ressalta a 

necessidade de se investigar essa problemática e assim minimizar os problemas 

sociais enfrentados por esse universo. 

 

Ainda assim, muito há que se dizer sobre as desigualdades entre 
homens e mulheres neste espaço tão valorizado nas sociedades 
capitalistas contemporâneas. E, em especial, muito há que se dizer 
sobre as desigualdades existentes entre as próprias mulheres, pois, 
mesmo que exista um marcador comum que as coloque em piores 
condições no espaço do trabalho, a contribuição do feminismo negro, 
por exemplo, foi decisiva no processo de fragmentação deste sujeito 
dito universal, evidenciando que, para além de algo que une as 
mulheres, existe muito que as separa e as hierarquiza e isso, cada 
vez mais, precisa ser visibilizado e enfrentado. (IPEA, 2016, p.3). 

 

A partir desses levantamentos, podemos inferir que existem fatores diversos 

para o exercício dessa multiplicidade de funções, como por exemplo, situação 

socioeconômica, ou seja, existe a necessidade de trabalhar para sustentar a família, 

ou mesmo, por uma questão de posição social, ser aceita como profissional de 

destaque no mercado.   

Outro aspecto relevante é que,  além de trabalharem entre e oito e dez horas 

diárias, ainda precisam, ao chegar em casa, realizar as atividades domésticas, 

funções de mãe, dona de casa e esposa. 

Apesar de haver diversos casos de sucesso, exercer jornadas duplas e ou 

triplas, em quaisquer que sejam os contextos socioeconômicos, têm seus reflexos 

para revelação da identidade social e posição de sujeito manifestada pela mulher. 

Coaduna-se a esses apontamentos, o fato de que a divergência salarial e as 

jornadas duplas, são apenas algumas das dificuldades apresentadas nesse 

contexto, pois a mulher possui um discurso preconceituoso referente a sua 

capacidade gestora, mesmo exercendo com primazia suas funções profissionais e 

familiares.  
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 Ainda sobre essa questão, estudos revelam um aumento acentuado, nos 

últimos anos, de trabalhadores que desempenham atividades em cooperativas de 

lixo.  Estimativas do Movimento (MNCR) apontam para um número de 800 mil 

colaboradores.  Além disso, de acordo com dados estatísticos, a mulher é maioria 

nesse universo, cerca de 70%, e muitas delas ocupam cargos de gestoras.  

Outro fator de destaque  é  que, elas desenvolvem atividades profissionais em 

um ambiente de vulnerabilidade e exclusão social, pois retiram dos recicláveis, 

considerado por outras classes sociais como lixo, o recurso financeiro familiar. 

Soma-se a isso, o fato de que muitas delas, maioria pardas ou negras, em seus 

discursos, não se identificarem como profissionais, subjetivando sua posição social. 

 

As catadoras, em muitos casos arrimos de família, são verdadeiras 
lideranças comunitárias que agregam, conciliam e organizam outros 
trabalhadores em seu entorno. A função de administradora familiar 
vai de encontro com a necessidade das organizações 
autogestionárias (cooperativas e associações) que hoje vem sendo 
incluídas formalmente nas políticas públicas e fomentadas pelos 
Governos.  É recorrente a atuação das mulheres do trabalho de 
triagem e classificação dos materiais, trabalho que é considerado 
núcleo principal do processo produtivo das organizações de 
catadores, por isso também é a função que recebe maior pressão 
interna dentro do empreendimento, além de ser uma atividade pouco 
valorizada frente a funções consideradas “mais pesadas” como a 
operação de maquinário, deslocamento, carregamento e transporte 
de materiais funções considerados masculinas.  É recorrente 
observar o trabalho feminino sendo pago com valores inferiores aos 
dos homens. (MCNR, 2014, online) 

  

Assim, a proposta deste pré-projeto é de grande relevância, uma vez que 

averiguar a construção e representação da identidade discursiva/social e posição de 

sujeito da mulher de múltiplas funções, contribuirá para reconstrução da identidade 

feminina e resolução de problemas desse universo vulnerabilizado. 

Sendo assim, salientamos que, mesmo existindo várias pesquisas e 

literaturas de muitos autores renomados, os quais compartilham dos estudos sobre o 

universo feminino como objeto de estudo e realizam investigações sobre as relações 
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entre linguagem, gênero e poder, não existe, no entanto, publicações semelhantes 

ao recorte do corpus delimitado, publicados nos periódicos da CAPES.  

Portanto, analisar a posição de sujeito  da mulher gestora e mantenedora 

financeira do lar das cooperativas de reciclagem de lixo, na cidade de Maringá, será 

uma pesquisa singular.  

Em suma, esse projeto vai ao encontro dos anseios teóricos, metodológicos e 

analíticos da ACD, pois ao estudarmos esses processos discursivos e divulgarmos 

nossa pesquisa, contribuiremos, efetivamente, como interventor social. Ou seja, 

instrumento político para formulação de ações e políticas públicas em prol do 

universo feminino, auxiliando na diminuição das diferenças de gênero e promovendo 

melhorias sociais, com destaque para as mulheres em contexto vulnerável, 

melhorando suas condições de vida.  

 

A Mulher no mercado de trabalho   

 

O início da mulher no mercado de trabalho deu-se pelo fato de terem que 

assumir a posição de gestora do lar, quando seus maridos foram para os campos de 

guerras.  

Posteriormente, com a ascensão do sistema capitalista no século XIX, a 

mulher assumiu postos de trabalhos nas fábricas e obteve alguns direitos enquanto 

trabalhadoras. No entanto, esses direitos sempre foram inferiores aos recebidos 

pelos homens. 

O Índice Global de Desigualdade de Gênero, divulgado pelo Fórum 

Econômico Mundial, em 2015,  o qual examinou as diferenças de oportunidades 

para homens e mulheres em 144 países nas áreas de saúde, educação, paridade 

econômica e participação política, aponta que o Brasil ficou na rabeira, é  85º 

colocado, ou seja, o segundo pior país em ranking de desigualdade salarial entre o 

sexo masculino e feminino. No estudo divulgado, também, constatou-se que a 

igualdade de gênero, no mundo, só será possível mais ou menos em 2095, “porque 
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brasileiras têm um desempenho melhor que os brasileiros nos indicadores de saúde 

e educação, mas ainda enfrentam acentuada discrepância em representatividade 

política e paridade econômica, destaca o relatório” (Fórum Econômico Mundial 

(2015). 

Levantamentos apontados pelo Ministério do Trabalho revelam que em 10 

anos o percentual de participação delas no mercado profissional cresceu quase 4%, 

saltando de 40,8% em 2007 para 44% em 2016 (PORTAL BRASIL, 2017) 

Mas, é válido ressaltar que um estudo divulgado pela Serasa Experian 

apontou que 8% da população feminina do Brasil são empreendedoras e possuem 

idade média de 44 anos (SERASA, 2015). Além disso, essa pesquisa revela que 

elas representam 43% dos  proprietários de negócios empreendedores no país, 

sendo 72,9% como gestoras de micros e pequenas empresas e 0,2% em empresas 

de grande porte. Outro fator relevante exposto é que 52,1% das empresas estão 

localizadas na Região Sudeste e em segundo lugar a região Sul com 19%. 

Nesse sentido, podemos observar que as mulheres empreendedoras estão 

em ascensão em diversos segmentos econômicos como, por exemplo, indústria, 

comércio, prestação de serviços, sejam eles formais ou informais. 

Mamede (2016) diz que uma pesquisa qualitativa também muito relevante 

para nosso estudo, realizada com mais de 1300 mulheres, organizada pela Rede 

Mulher Empreendedora e patrocinada pelas empresas Avon, Itaú e Facebook, no 

território nacional, revelou o perfil da mulher empreendedora brasileira arrimo, suas 

dificuldades profissionais e pessoais. Assim, podemos inferir que o crescimento da 

mulher no mercado de trabalho tem favorecido a luta dessa classe pela igualdade de 

direitos entre os sexos, pois uma vez que conquistam posições elevadas no 

mercado profissional, elas têm mais propriedade  para lutar por posições e salários 

melhores. 

A Nota Técnica publicada pelo IPEA , em março de 2016, revela que as  

mulheres sempre desempenharam e desempenharão  excesso de atividades, tanto 

no contexto profissional, como no familiar.  
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Ou seja, mesmo as mulheres de mais alta renda, as sem filhos, as 
chefes de domicílio, todas sempre vivenciarão uma dupla jornada 
bastante intensa e exaustiva, significativamente superior àquela 
experimentada pelos homens nas mesmas posições (IPEA, 2016 , p. 
22). 

 

Essa habilidade feminina de desempenhar multitarefas pode ser 

exemplificada, no Brasil, pela empreendedora Francisca Rabelo, 45, ex-catadora de 

lixo, que virou empresária do ramo de reciclagem, na zona leste de São Paulo, Itaim 

Paulista. Serrana (2014), divulgou em uma reportagem que a Sra. Francisca disse 

para a redação do jornal  que a ideia de catar lixo e transformar em renda familiar, 

surgiu quando o marido perdeu o emprego e ela, por sua vez, precisou buscar 

sustento para a família, virou gestora e mantenedora do lar com renda oriunda dos 

reciclados.  

Belloni (2015), observa que, no Brasil, essa capacidade feminina é expressa 

por Zica, Heloísa Assis, ex-faxineira, gestora e empreendedora, que desenvolveu 

um produto para cabelos cacheados, dando origem à marca de sucesso nacional, 

Beleza Natural. 

 Costa (2016), diz que nos Estados Unidos, tem destaque a empresária de 

sucesso, Joy Mangano, foi mãe solteira de três filhos, enfrenta jornadas duplas e, 

mesmo assim criou um império de televendas. Recentemente teve sua vida 

retratada num filme de  Hollywood “Joy - o nome do sucesso”, 2015. 

Vieira (2016),  disserta sobre uma pesquisa realizada pelo IBGE, na qual 

aponta outro aspecto relevante é que,  além de trabalharem entre e oito e dez horas 

diárias, ainda precisam, ao chegar em casa, realizar as atividades domésticas, 

funções de mãe, dona de casa e esposa. 

Tene (2015), diz que,  em Maputo, durante a Conferência Internacional sobre 

Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres (CIGEM), co-organizada pela 

Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e a Cooperação Italiana, foi revelado o fato 

de a divergência salarial e as jornadas duplas serem apenas algumas das 

dificuldades apresentadas nesse contexto, pois há  falta de cultura de gestão de 

negócios entre mulheres, reflexo da posição social comumente atribuída a elas.  
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  Assim, muito há que se dizer sobre as desigualdades entre homens e 

mulheres neste espaço tão valorizado nas sociedades capitalistas contemporâneas. 

E, em especial, muito há que se dizer sobre as desigualdades existentes entre as 

próprias mulheres, pois, mesmo que exista um marcador comum que as coloque em 

piores condições no espaço do trabalho, a contribuição do feminismo negro, por 

exemplo, foi decisiva no processo de fragmentação deste sujeito dito universal, 

evidenciando que, para além de algo que une as mulheres, existe muito que as 

separa e as hierarquiza e isso, cada vez mais, precisa ser visibilizado e enfrentado. 

(IPEA, 2016, p.3). 

Com o intuito de corroborar com a pesquisa, no próximo capítulo, 

apresentaremos informações sobre o aporte teórico utilizado para desenvolver as 

análises dos discursos femininos. 

 

Fundamentação Teórica 

 

 A fundamentação teórica dessa pesquisa está pautada nas vertentes da  

Análise do Crítica do Discurso, doravamente ACD, a qual defende o discurso como 

prática social, balizada sob os escopos teóricos de Faircough (2001) e van Dijk 

(2001, 2008). A escolha deste viés analítico justifica-se por entender que o estudo 

crítico do discurso, analisado a partir do contexto social é de extrema relevância 

para análise do corpus escolhido. 

ACD surgiu na década de 80, com maior destaque  a partir dos anos 90. Seus 

preceitos são opostos à análise do discurso da elite francesa. Nesse particular, é 

importante ressaltar que as análises desenvolvidas sob os aspectos da ACD são 

mais profundas do que as correntes tradicionais, uma vez que, enxergam o discurso 

como reflexo do meio no qual está inserido, revelando particularidades da população 

analisada. 

Como podemos constatar, a abordagem principal da ACD considera o 

discurso como prática social, simultaneamente dividido em: Identidades Sociais, 
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Relações Sociais e Sistema de Conhecimento e Crença. Assim, age como 

reprodutor e transformador de realidades sociais.  

Nas revisões de literatura sobre o assunto, verificamos que as bases 

epistemológicas da ACD está na teoria social. Dentre muitos autores que 

compartilham das ideias expressadas por essa teoria em questão, destacam-se 

significativamente Norma Fairclough – precursor;  Teun Van Dijk - por sua vertente 

sócio-cognitivas;  Halliday- com as acepções da  Linguística Sistêmico Funcional; 

Mikhail Bakhtin – linguagem como forma ideológica. Além das produções intelectuais 

de pensadores como  Karl Marx - e o Marxismo Ocidental e Foucault - com a teoria 

do discurso além da linguagem, com aspectos do exercício do saber e poder. 

Essa teoria-metodológica busca, a partir das análises discursivas, favorecer 

construções de propostas sobre ações de  intervenções para situações de opressão. 

Estudiosos nessa área asseveram que os analistas críticos do discurso almejam 

revelar a maneira como as práticas linguísticos-discursivas estão estreitamente 

relacionadas com as composições sociopolíticas mais expressivas de poder e 

dominação”.   

Nesse sentido, coloca o contexto, no qual o discurso se manifesta, como 

primordial para realização de qualquer análise discursiva,, pois é a partir das 

práticas sociais, do exterior para o interior, que o discurso se configura. 

Para ilustrar e somar a essa acepção da ACD, relembramos a noção 

bakhtiniana de discurso. Bakhtin (2003) defende que o enunciado constitui-se  como 

decorrência do uso da língua no campo social. Assim, para entendermos o texto, é 

imprescindível analisarmos a contexto de produção, o momento sócio-histórico, no 

qual foi produzido e as posições enunciativas assumidas pelos interlocutores em 

seus intuitos do dizer.  

Em função disso, ACD analisa como o discurso se manifesta em uma 

determinada população influenciada por aspectos sociais, como por exemplo, 

governo, nível econômico, crença e valores.  

Dessa forma, a teoria-metodológica da ACD ultrapassa as barreiras  

linguísticas e gramaticais. Assim, é considerada  transdisciplinar, pois abrange as 
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áreas de análise do discurso, ultrapassando a língua e adicionando os elementos 

externos dos textos orais e escritos: contextos sociais, políticos e históricos. Outro 

aspecto relevante é que além de utilizar conhecimentos de outras áreas diversas,  

produz, novos conhecimentos a partir da interdiscursividade. 

Fairclough (2001), linguista britânico, em sua obra  Discurso e Mudança 

Social advoga que os textos refletem e constroem formas de:: 

 Formas de Representar; 

 Formas de Agir; 

 Formas de ser. 

São diferentes significados que os textos criam, reproduzem ou alteram. Além 

disso, segundo com o autor, o papel da semiose nas práticas sociais não pode ser 

tomado como dado, mas precisa ser estabelecido através da análise.  

 Uma revisão bibliográfica seletiva sobre as acepções desse linguista crítico 

mostra que ele aloca o discurso como fundamental instrumento ideológico na lutas 

de classes e poder.  

O método analítico proposto por esse linguista é composto por três áreas de 

análises essenciais, as quais  auxiliam a compreensão do papel social do discurso: 

análise de textos orais e/ou escritos, análises das práticas discursivas e análise 

social.  

Somado a esse conceito da ACD, consideramos também em nossa pesquisa 

as acepções da Linguística Sistêmica Funcional – LSF, considerada por Fairclough 

como essencial para auxílio da ACD, por ter como interesse central a relação entre 

linguagem e demais aspectos da vida social, ou seja, ser orientada para o aspecto 

social do texto. 

LSF pondera a linguagem em três dimensões de análise denominadas de 

Metafunções: Textual - aspecto organizacional do texto verbal e não verbal;  

Interpessoal - entendimento das relações entre as vozes presentes no texto, além 

das interações entre vozes e interlocutores e, por último a Ideacional – forma como o 

texto constrói ideias, considerando ilustrações e aspectos gráficos capazes de 

revelar como as semioses não verbais podem atuar na construção do texto. 
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Portanto, os pressupostos teóricos-metodológicos da ACD e da LSF 

corroboram como parâmetro essencial para o desenvolvimento desse projeto, 

auxiliando na conquista do objetivo maior, concretização de uma pesquisa de cunho 

social para favorecer com os resultados obtidos o universo feminino vulnerabilizado.  

 

3. Metodologia  

 

 Esse projeto qualitativo-interpretativo apoia-se na perspectiva teórica de 

Fairclough e van Dijk e demais autores, que consideram o discurso como 

manifestação de prática social, maneira de ação sob mundo e sociedade. 

 Para comporificar nosso corpus, convidamos sete atrizes sociais a partir das 

seguintes variáveis:  

• Mulheres empreendedoras, gestoras das recicladoras de lixo filiadas à 

Prefeitura; 

• Mantenedoras financeiras do lar; 

• Espaço territorial: Maringá-Pr. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas narrativas semi-

estruturadas, gravadas em áudio.  

 Utilizamos para realização das análises das amostras discursivas, históricas e 

socialmente organizadas, alguns aspectos do modelo Tridimensionall da ACD, 

proposto por Fairclough, além das acepções da LSF, base linguística para a teoria 

social do discurso, conforme o modelo analítico, etapas e sub-etapas, desenvolvido 

Chouliaraki & Fairclough (1999) para realização de uma Análise Crítica do Discurso 

com efetividade, o qual tomaremos  como parâmetro: 

1) Foco em um problema social dentro de perspectiva semiótica; 

2) Identificação de obstáculos sociais para o problema em questão; 

2.1) Análise das práticas sociais e discursivas em que o problema está inserido; 

3) Avaliação dos interesses da ordem social em não resolver o problema; 

4) Propostas de possibilidades de mudanças para que os obstáculos identificados 

sejam superados; 
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A metodologia adotada, portanto, é condizente com a ideia de produzir 

conhecimento, por meio de atividade reflexiva, que favoreça mudanças sobre 

problemas sociais estabelecidos em dada época e sociedade marcada, assim como 

destaca Barros (2008) “Permeia a proposta teórica faircloughiana a premissa de que 

as situações opressoras podem ser mudadas, uma vez que são criações sociais e, 

como tal, passíveis de transformações sociais”. 

 

Considerações finais 

 

 Este trabalho, portanto, apresentou uma explanação sobre o caminho trilhado 

para o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa-interpretativa, realizada com as 

atrizes sociais, como subsídios para dissertação de mestrado. 

Nesse sentido, os pressupostos teóricos-metodológicos da ACD e da LSF 

corroboram como parâmetro essencial para o desenvolvimento do projeto, 

auxiliando na conquista do objetivo maior, concretização de  uma pesquisa de cunho 

social para favorecer com os resultados obtidos o universo feminino vulnerabilizado.  

Assim, com os resultados do presente estudo será possível conhecer um 

pouco sobre o universo feminino no mundo corporativo, mais especificamente como 

essas mulheres empreendedoras entendem-se como profissionais e quais são as 

maiores dificuldades encontradas em contextos distintos. 
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Resumo 

Este trabalho, ancorado na análise de discurso pecheutiana, debate o percurso de 
constituição de um corpus de pesquisa e suas limitações específicas. A discussão é 
elaborada a partir da pesquisa que desenvolvo, que objetiva investigar os sentidos 
de “empoderamento” no discurso feminista em ambiente on-line e, para isso, parte 
da seleção de sites indicados como feministas pelo site de pesquisas Google. Como 
referencial teórico, trago os estudos de Pêcheux (2010), Courtine (2006; 2009), Dias 
(2012) e Pequeno (2014). Considerando as noções de condições de produção e 
arquivo, apresento aqui o momento inicial de construção do corpus em sua relação 
com as especificidades do ambiente digital. Dada a importância que essa etapa 
inicial pode assumir nos contornos e no desenvolvimento da pesquisa, são 
debatidos alguns dos possíveis critérios a serem adotados pelo analista no momento 
da seleção do corpus. Se, de acordo com Courtine (2009), a construção do corpus já 
corresponde a um estado determinado das condições de produção, o desafio que 
permeia a discussão é o de criar um corpus a partir de uma reflexão crítica sobre 
essa relação. 

Palavras-chave: Corpus. Condições de Produção. Espaço digital. 

 

Introdução  

 

A pesquisa em Análise do Discurso tem a peculiaridade de não trabalhar com 

objetos dados a priori. A construção do corpus de pesquisa é também tarefa do 

analista e já constitui, de certo modo, um momento inicial de análise. Ao identificar 

que muitas vezes essa constituição ocorre de modo aleatório ou fortemente 
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subjetivo (atendendo aos interesses particulares daquela pesquisa, deslizando para 

o risco de construir um corpus que apenas confirme as hipóteses iniciais), me lancei 

o desafio de investigar uma metodologia de construção do corpus que atendesse às 

particularidades da Análise do Discurso. Esse desafio se entrelaça à construção do 

corpus de minha pesquisa de doutorado, que investiga os sentidos de 

empoderamento no discurso feminista em ambiente digital. 

Desse modo, este artigo apresenta, num primeiro momento, as reflexões 

teóricas que norteram minha investigação, com base em Pêcheux (2010), Courtine 

(2006, 2009), Dias (2012) e Pequeno (2014) e, num segundo momento, as etapas 

iniciais da construção do meu corpus de pesquisa. 

 

Arquivo e corpus em Análise do Discurso 

 

Ao problematizar os modos de ler o arquivo, Pêcheux ([1982] 1994, p. 51) 

parte da definição inicial de arquivo como “campo de documentos pertinentes 

disponíveis sobre uma questão”. A definição, abrangente, é produtiva quando 

pensada junto à memória discursiva e ao recorte efetuado por esta no interdiscurso: 

os arquivos não são objetos dados de antemão, tampouco reflexos de uma realidade 

ou momento históricos. O recorte do arquivo seria o primeiro movimento de 

constituição do corpus, etapa na qual, segundo Courtine (2006), é necessário atribuir 

um limite ou campo de olhar sobre um conjunto de textos a fim de delimitar seu 

horizonte. Dentro desse limite, uma segunda separação deve ser efetuada, 

obedecendo a um princípio de segmentação que divida o que será interno ao corpus 

e o que permanecerá circundando seu exterior. Finalmente, trabalha-se sobre os 

segmentos recortados de forma a ordená-los, compará-los, deslocar o olhar sobre 

os textos selecionados. Uma vez constituído o corpus, a análise deve se basear 

sobre a pluralidade de funcionamentos nele identificáveis. 
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Courtine (2009) chama atenção para os riscos que permeiam o momento da 

construção do corpus, momento no qual a noção de formação discursiva se 

entrelaça à de condições de produção. Para Courtine, a própria seleção do corpus 

discursivo já corresponde a um estado determinado das condições de produção do 

discurso. O autor, exemplificando com discursos políticos, afirma que, enquanto 

alguns discursos podem jamais vir a ser objeto de análise, outros são bastante 

recorrentes nos corpora discursivos. Assim, as condições de produção atuam como 

uma espécie de filtro na constituição do corpus, homogeneizando as sequências 

discursivas que o constituem através de uma série de restrições, correndo o risco de 

um apagamento da contradição e de um silenciamento do interdiscurso. 

É nesse sentido que Courtine apresenta como definição teórica para as 

condições de produção do discurso que estas estejam “sob a dependência da 

relação que uma FD mantém com a ‘pluralidade contraditória’ de seu interdiscurso” 

(COURTINE, 2009, p. 76). Nessa perspectiva, ao se pensar sobre as condições de 

produção do discurso, deve-se enfocar menos as relações estabelecidas entre as 

formações imaginárias que os lugares determinados numa estrutura social atribuem 

a si mesmo e ao outro e mais as formações discursivas nas quais estes se inserem, 

bem como o interdiscurso, recortado de modo específico e afetado pela história e 

pela contradição em cada uma dessas formações. 

Finalmente, o autor (COURTINE, 2009), com base em Gardin e Marcellesi 

(1974), aponta três critérios como fundamentais para a constituição do corpus: a 

exaustividade, a representatividade e a homogeneidade. Contemplar a 

exaustividade significa não deixar dados à sombra (atitude que pode suscitar que os 

resultados da pesquisa apenas confirmem as hipóteses iniciais); quanto à 

representatividade, esta é atingida ao não tomar acontecimentos únicos, pontuais, 

como regra geral. A homogeneidade parece ser o critério mais desafiador, visto que 

poderia ser excluída pelos contrastes discursivos. O que Courtine sustenta é a 

manutenção de uma coerência discursiva mesmo na análise de discursos 

contraditórios. 
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Tomando como parâmetro as reflexões de Courtine e considerando, portanto, 

a importância das condições de produção, esta reflexão sobre a construção do 

corpus se vale dos trabalhos de Dias (2012) e Pequeno (2014), voltados ao estudo 

do discurso especificamente no espaço digital. 

Para Dias (2012), o ciberespaço é um espaço de linguagem que possibilita 

novos modos de circulação dos sentidos, e isso instauraria um deslocamento dos 

sentidos. Essa questão, especificamente em minha pesquisa, é interessante para 

refletir por exemplo, sobre o que está sendo chamado de “a quarta onda do 

feminismo”. Marcada principalmente pelas mobilizações no ciberespaço, a 

emergência dessa onda nos faz questionar o quanto ela desloca ou não sentidos já 

estabelecidos sobre feminismo, além de nos fazer pensar também na própria divisão 

do feminismo em ondas, divisão desde sempre questionável. 

Pequeno (2014), por sua vez, discute o funcionamento dos filtros e algoritmos 

no espaço digital, concluindo que o filtro é aquilo que determina e constrói a 

possibilidade de circulação do sentido on-line, fazendo um recorte na memória 

metálica e aperfeiçoando um processo particular de constituição dos sujeitos. Uma 

vez que minha pesquisa terá como corpus textos publicados no ambiente digital, é 

primordial levar em consideração a limitação imposta por esse funcionamento. O 

que acessamos on-line não corresponde à totalidade do conteúdo que circula 

nesses espaços, mas apenas àquilo que os filtros e algoritmos, através de um 

recorte específico, permitem que vejamos. 

É com base nesses autores que desenvolvo a reflexão sobre o corpus de 

minha pesquisa, buscando, nesse exercício, a construção de um arquivo inicial que 

possa constituir um corpus resultante de um olhar crítico sobre questões específicas 

implicadas em sua construção, como levantadas pelos autores. 

 

Métodos para a construção de um corpus: o caso da análise de 

empoderamento 
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Num primeiro olhar para o campo discursivo onde desenvolvo minha 

pesquisa, a primeira especificação das condições de produção que considero 

necessária é a emergência daquilo que está sendo chamado de Quarta Onda do 

Feminismo. Matos (2014, p. 10) propõe como uma das características dessa nova 

onda “a ampliação e diversificação da base das mobilizações sociais e políticas, 

sobretudo dentro de um novo enquadramento ou moldura transnacional, global, 

além de uma moldura resignificada nacionalmente”. Rocha (2017), por sua vez, 

aponta o ambiente digital, a tecnologia da informação e o ciberativismo como 

características e ferramentas de propagação dessa Quarta Onda. É por considerar 

que as diferentes demandas e modos de mobilização dessa onda encontram um 

terreno fértil no ciberativismo que meu arquivo será constituído por textos 

encontrados on-line.  

Essa justificativa, porém, esbarra num aspecto estrutural das condições de 

produção que afetam a pesquisa: o ambiente digital ainda tem seu acesso restrito, 

não abrangendo a totalidade da população. Em pesquisa divulgada pela Conferência 

das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento em outubro de 2017, foi 

constatado que 120 milhões de brasileiros têm acesso à Internet, o que representa 

apenas 59% da população (VALENTE, 2017). Esse acesso é marcado fortemente 

por diferenças socioeconômicas. Pesquisa divulgada no mesmo ano pelo Núcleo de 

Informação e Comunicação do Comitê Gestor da Internet apontou que 29% das 

casas com famílias com renda de até um salário mínimo têm acesso à Internet; esse 

percentual sobe para 97% em famílias cuja renda é de até 10 salários mínimos. 

Enquanto 98% da classe A têm acesso à Internet, apenas 23% das classes D e E 

dispõem desse acesso (VALENTE, 2017). 

A análise desses dados reforça a importância do critério de 

representatividade: é preciso estabelecer desde o começo da pesquisa que esta não 

investiga os sentidos de empoderamento para o discurso feminista como um todo, 
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mas pontualmente para o discurso feminista que se apresenta no meio digital. Este, 

por sua vez, é frequentemente considerado uma janela aberta, uma via de acesso e 

circulação de informações sem barreiras. É preciso se desfazer dessa perspectiva e 

cotejá-la aos dados que confirmam que o ambiente digital não tem suas portas 

abertas para todos. Para Courtine (2009), a constituição de um corpus está 

relacionada às contradições entre posições ideológicas de classe; em minha 

pesquisa, essa contradição se exemplifica pela exclusão categórica desde o primeiro 

recorte: não farão parte do arquivo os discursos que não acessam o ambiente 

digital. Quem pode falar empoderamento na Internet? São estes os discursos que 

ficam registrados nesse ambiente, que nele circulam e a partir dele podem ser 

analisados. Pensando nas possíveis relações de dominância apontadas por 

Pêcheux ([1969] 2010), pode-se considerar como hipótese que um sentido de 

empoderamento seja potencialmente dominante nesse espaço de circulação, 

silenciando sentidos outros que não permanecem registrados no ambiente on-line. 

Num segundo olhar para esse campo discursivo, buscando um recorte inicial 

que constituísse meu arquivo, esbarrei nas condições de produção próprias da 

pesquisa on-line, qual seja, a filtragem de resultados correspondentes ao meu 

histórico de usuária. Como estudado por Pequeno (2014), nossa atividade virtual é 

recortada por algoritmos que constituem nosso perfil de usuário, e essas 

informações funcionam como um filtro daquilo que devemos ou não devemos ver. 

Desse modo, uma mesma pesquisa efetuada por dois usuários diferentes poderá 

apresentar resultados muito distintos. 

Ao pesquisar por “empoderamento” no Google, fui levada a um levantamento 

da editora Positivo, responsável pelo dicionário Aurélio, que estabelecia a palavra 

“empoderamento” como a mais pesquisada no dicionário no ano de 2016 

(BRUNETTI, 2016). O jornal Nexo publicou no mesmo período matéria atestando o 

crescimento das buscas por essa palavra no Google, crescimento que começou em 

2013 e teve seu ápice em 2016 (FREITAS, 2016). Foi a partir dessas matérias que 

comecei a rascunhar meu arquivo, em busca de textos que partissem do discurso 
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feminista e tivessem a palavra “empoderamento”. Eu poderia pesquisar diretamente 

por “empoderamento”, mas isso me direcionaria para sites que não necessariamente 

são identificados (por eles mesmos ou por terceiros) como feministas. Então decidi 

buscar por sites feministas e só depois pesquisar dentro deles como a palavra 

“empoderamento” está funcionando. Como o espaço digital é potencialmente 

imenso, mas na prática é recortado por algoritmos que limitam o que cada usuário 

pode ver, meu desafio foi o de simular um usuário que buscasse por sites feministas.  

Existem ferramentas já utilizadas por pesquisadores em tecnologia que 

neutralizam os algoritmos, mas como a inspiração do meu recorte foi justamente a 

profusão de pesquisas, fosse de usuários do Google ou do dicionário, não me 

pareceu produtivo fazer uma pesquisa com essas ferramentas, já que poderiam 

gerar resultados diferentes daqueles de uma pesquisa comum. Assim, o desafio foi o 

de fugir dos meus algoritmos, pois a hipótese é que, como eu já tenho um histórico 

de pesquisas sobre assuntos relacionados a gênero, feminismo e militância, os 

resultados seriam filtrados de modo muito específico. 

Pedi a usuários de diferentes partes do país (Bahia, Rio de Janeiro, 

Pernambuco e Paraná) que pesquisassem pela seguinte sequência de palavras no 

Google: “lista sites feministas”. Alguns usaram navegação anônima, outros estavam 

logados em suas contas Google. Pedi que me enviassem prints da primeira página 

de resultados; como ilustração dos resultados obtidos, apresento uma navegação 

anônima no Rio de Janeiro e uma navegação logada no Paraná. 
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Figura 1 – Resultado de pesquisa com navegação logada 

 

Fonte: Captura de tela enviada à autora. 
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Figura 2 – Resultado de pesquisa com navegação anônima 

 

Fonte: Captura de tela enviada à autora. 

 

É possível observar que os primeiros resultados são praticamente os 

mesmos, e isso se repetiu em todas as pesquisas que me enviaram; o máximo de 

alteração que houve foi na ordem em que os sites aparecem. O site Blogueiras 

Feministas, por exemplo, foi um resultado intrigante, porque apareceu em algumas 

pesquisas e em outras não, tanto para usuários logados como para usuários em 

navegação anônima, o que conduz à reflexão sobre o recorte efetuado pelo filtro, 

como aponta a pesquisa de Pequeno (2014). Adotei esses resultados como critérios 
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para navegar nos sites indicados, que foram também os mesmos que apareceram 

para mim quando fiz uma pesquisa com navegação anônima, supondo que, devido à 

frequência de aparição para outros usuários, esses resultados poderiam ser um 

pouco mais gerais, não restritos ao meu perfil de usuário. Mas um problema no qual 

essa pesquisa esbarra é que os perfis dos usuários que me auxiliaram são 

consideravelmente homogêneos: embora situados em diferentes partes do país e 

em diferentes faixas etárias, todos têm ensino superior completo e alguns estão na 

pós-graduação em áreas de humanas. Este pode ser um tema para uma reflexão 

futura, que pense o espaço digital em sua relação com as estruturas 

socioeconômicas, como abordado pelos dados das pesquisas anteriormente citada. 

Esse trabalho de cotejamento entre diferentes usuários e diferentes 

navegadores teve o objetivo de tentar fugir de resultados que refletissem meu 

histórico particular de pesquisas, e também para me impedir de pesquisar apenas 

nos sites que eu já conheço ou que eu já considero como feministas. Isso gerou um 

arquivo bem amplo, que penso que pode me auxiliar a fugir do risco de apenas ver 

as hipóteses iniciais confirmadas por um corpus construído de modo muito subjetivo. 

Uma vez reunidos os resultados das pesquisas, entrei nos sites que 

apareceram e a partir daí conferi as listas indicadas por eles. Dessas listas, cheguei 

a um total de 26 sites e 40 páginas do Facebook. A partir daí, registrei a 

popularidade dos sites e páginas usando os sites Similar Web, que calcula o número 

médio de acessos dos sites, e Likealyzer, que calcula o número de curtidas de 

páginas do Facebook. Essa informação pode vir a ser útil para pensarmos na 

dominância e relevância de certos sentidos; por exemplo, hipoteticamente falando, 

uma sequência discursiva recortada de um site com uma média de cinco mil acessos 

mensais pode não ser tão significativa no discurso feminista em ambiente digital 

quanto uma recortada de um site cuja média mensal de acessos é de um milhão. 

A fase atual da pesquisa é a do refinamento desse grande arquivo em um 

corpus de sequências discursivas. Tomando como recorte temporal os anos de 
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2016, ano significativo para a palavra empoderamento, como apontam as matérias 

já citadas, e 2017, ano seguinte ao destaque dessa palavra nas pesquisas, estou 

acessando os sites e páginas e pesquisando em seus mecanismos de busca a 

palavra “empoderamento”. Até o momento foram rastreados 12 sites. Reunindo os 

resultados da busca por “empoderamento” em cada um deles, incluindo as imagens 

e links que acompanham alguns dos textos, o arquivo atual conta com mais de 

trezentas páginas. Nas próximas etapas da pesquisa, darei continuidade ao 

rastreamento de textos e, uma vez que estiver finalizada a coleta de todos os textos 

que atendem aos critérios lexical e temporal estabelecidos, começarei a análise das 

sequências discursivas em que a palavra “empoderamento” aparece.  

Meu olhar se voltará principalmente à materialidade linguística e às posições 

que a palavra ocupa. Buscarei regularidades, determinações, heterogeneidades, 

pré-construídos, entre outras categorias do escopo teórico da Análise do Discurso 

que possam vir a ser produtivas. Nesse sentido, meu trabalho caminha na mesma 

direção do de Freda Indursky (2013), que apresenta uma análise do discurso dos 

presidentes militares. Ainda que os objetos de análise sejam muito diferentes, as 

pesquisas se aproximam no sentido de tomar uma palavra e analisar como ela 

assume diferentes referentes e sentidos a depender da posição de onde é 

enunciada. 

A título de ilustração, apresento algumas sequências de dois dos sites que já 

foram rastreados, quais sejam, Think Olga e Lugar de Mulher. 

 

Think Olga Lugar de Mulher 

Somos comunicadoras e nossa 
missão é o empoderamento 
feminino por meio da informação. 

Obviamente o processo de 
empoderamento da mulher gerado 
pela descoberta do feminismo que 
vem em ondas como o maaaaar interfere 
nas escolhas dela e isso influencia sua 
vida em todas as esferas. 
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Elas elegeram livros que as 
ajudaram em seu processo de 
empoderamento e comentaram o 
impacto que os títulos provocaram 
em suas vidas. 

Aí tenho que escutar, de amigas e 
colegas que compartilham também da 
luta feminista e do discurso do 
empoderamento, que “você romantiza 
demais as relações”, “você tem que 
assumir seu corpo”, “você tem que se 
amar antes de esperar que alguém te 
ame”, “você não pode ceder à ditadura 
da magreza só porque tem medo de ficar 
solteira o resto da vida”. 

Mas o corpo definido não é o fim; é 
um meio, o veículo de um caminho 
de fortalecimento e 
empoderamento. 

Não fosse o feminismo e todo esse 
empoderamento que ele nos trouxe, 
continuaria aqui me sentindo infeliz com 
meu corpo e me achando feia por isso.  

E, sendo o empoderamento 
feminino nos negócios uma das 
bases da Olga, faz todo o sentido 
apoiarmos essa importante ação. 

Para ela a questão da afetividade vem 
com o tempo, mas o caminho é 
empoderamento. 

Empoderamento feminino é uma 
expressão que, felizmente, está na 
moda. 

Todas as amigas que tenho hoje são 
fundamentais na minha vida, num 
estado permanente, de 
empoderamento e resistência pra 
continuar onde quer que eu vá. 

 

As sequências, cujo processo de análise ainda não iniciei, funcionam como 

ilustração da diversidade de funções implicada em cada ocorrência da palavra. Ela 

aparece ora determinada, ora sozinha, ora como complemento, ora como núcleo... 

Outra diversidade que se marca é a das redes de relações que ela estabelece: com 

o corpo, com a afetividade, com os negócios, com o feminismo. Estas são as pistas 

linguísticas que servirão como base para investigar os sentidos de empoderamento 

no discurso feminista no ambiente digital. 

 

Considerações finais  
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O esforço deste artigo foi o de justificar os métodos de seleção de um corpus 

específico a partir dos fundamentos teóricos da Análise do Discurso. Para tanto, as 

proposições de autores tradicionais foram articuladas às contribuições de autores 

que, contemporaneamente, refletem sobre o digital em sua relação com o referencial 

teórico da Análise do Discurso. Essa articulação permitiu uma reflexão crítica sobre 

o arquivo inicialmente delimitado para minha pesquisa, identificando tanto suas 

limitações quanto suas possibilidades. 

Sendo essa teoria um campo que exige que se coteje o tempo todo teoria e 

prática, num movimento incessante de idas e voltas, o primeiro gesto que permitirá 

posteriormente o desenvolvimento da análise, qual seja, a construção do arquivo e 

do corpus, não poderia se abaster desse cotejamento. Foi esse trabalho de 

cotejamento, desde os primeiros traços da pesquisa, que busquei demonstrar aqui. 
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A CONSTRUÇÃO DO SER CRIANÇA E ADULTO EM “O PEQUENO 

PRÍNCIPE”: UM ESTUDO TEXTUAL DO FILME DE ANIMAÇÃO E DA 

OBRA LITERÁRIA 

Lilian Regina Gobbi Bachi (UEM), lilianbachi@outlook.com 
Edson Carlos Romualdo (UEM), ecromualdo@uol.com.br 

 

Resumo 

Nossa pesquisa propõe um estudo sobre as noções de criança e de adulto 
analisando, a partir da Linguística Textual, as relações de intertextualidade entre a 
obra literária O Pequeno Príncipe de Antoine Saint Exupéry, publicada em 1943, e o 
filme de animação O Pequeno Príncipe de Mark Osborne, lançado em 2015. 
Pretendemos mostrar como a intertextualidade é fundamental na construção da 
narrativa, das noções de criança e adulto e da própria coerência da animação. Para 
respondermos a esse objetivo estudaremos o contexto sócio histórico em que o filme 
foi lançado e buscaremos bases teóricas nos estudos do texto. Previamente, 
verificamos na produção de Osborne dois momentos que ilustram a apresentação e 
a transformação da criança. É nesse movimento de construção percebido em seu 
filme que nos apoiaremos para examinar as semelhanças e diferenças entre as duas 
obras.  
 

Palavras-chave: O pequeno príncipe. Intertextualidade. Coerência. Criança/Adulto. 

 

Introdução  

O conceito de texto na Linguística Textual, que se restringia à linguagem 

verbal, atualmente abarca outras linguagens, proporcionando que o arcabouço 

teórico da disciplina seja também utilizado, com as devidas adaptações e 

deslocamentos, para analisar outras materialidades. Assim, nossa pesquisa propõe, 

como objetivo geral, um estudo sobre as noções de criança e de adulto analisando, 

a partir da Linguística Textual, as relações de intertextualidade entre a obra literária 

O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint Exupéry, publicada em 1943, e o filme de 

animação O Pequeno Príncipe, de Mark Osborne, lançado em 2015.  
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A narrativa fílmica narra a história da Menina e do Aviador.  Nesta narrativa, o 

aviador - vizinho idoso da menina – conta a ela a história de O Pequeno Príncipe, de 

Antoine Saint Exupéry. O aviador é a personagem ponte que relaciona, de forma 

direta, as duas narrativas. Assim, pretendemos mostrar como a intertextualidade é 

fundamental na construção da narrativa, das noções de criança e adulto e da própria 

coerência da animação. Para chegarmos a essa resposta estudaremos o contexto 

sócio histórico em que o filme foi lançado e buscaremos bases teóricas nos estudos 

do texto, na teoria literária e nos estudos sobre animação.  

Averiguaremos também como a noção de criança é constituída ao longo dos 

séculos de diferentes maneiras. Previamente, verificamos na produção de Osborne 

dois momentos que ilustram a apresentação e a transformação da criança e do 

adulto. É nesse movimento de construção percebido em seu filme que nos 

apoiaremos para examinar as semelhanças e diferenças entre as duas obras.  

Nosso trabalho centra-se, então, na Linguística Textual, a partir de uma 

concepção dialógica da língua, com ênfase na abordagem sócio-histórica. Dentre os 

autores pesquisados, baseamo-nos principalmente nos trabalhos de Koch e Bakhtin. 

Tais autores nos permitem apresentar e discutir a conceituação de texto, 

intertextualidade, coerência e dialogismo numa perspectiva linguística e literária. 

Além disso, abordaremos questões a respeito da teoria literária e cinematográfica, 

fazendo comparações para observar as semelhanças e diferenças entre esses dois 

campos. Para tanto contaremos com o apoio teórico de Franco Jr. (2003), Corseuil 

(2003), Reis (1997 e 2013), entre outros. Averiguaremos, ainda, nos trabalhos de 

Ariès, (1973), como a noção de criança foi constituída ao longo dos séculos de 

diferentes maneiras. 

Primeiramente, cabe delimitar qual será o recorte dado para a análise do 

corpus. As materialidades escolhidas para corporificar o objeto de análise são a obra 

literária O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, publicado em 1943, e a obra 

cinematográfica O Pequeno Príncipe, de Mark Osborne, estreada em 2015. Torna-
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se necessário destacar que, nas referidas obras, serão analisados textos e imagens. 

Pretendemos abranger as obras por completo. Sendo assim, a análise acontecerá 

sobre os 27 capítulos que compõem o livro e 110 minutos de reprodução fílmica. 

Especificamente, buscaremos: i) analisar o conceito de criança construído sócio 

historicamente para verificar qual/quais pode(m) ser atribuídos ao filme; ii) investigar 

como os conceitos de texto, coerência e intertextualidade são fundamentais para 

compreendermos o filme de animação; iii) analisarmos, a partir da intertextualidade 

da narrativa fílmica, a construção das noções de criança e adulto presentes nesta 

obra em contraponto com o livro. 

 

Percurso histórico sobre a infância 

Na maior parte da história não houve uma divisão clara entre as fases do ser 

humano, após não precisarem mais dos primeiros cuidados maternos, as crianças 

com mais de sete anos eram vistas como pequenos adultos partilhando da vida 

destes. No período que compreende a Idade Média, as crianças frequentavam os 

mesmos lugares de pessoas adultas, enfrentavam as mesmas situações e 

responsabilidades, vestiam-se como os adultos, faziam os mesmos trabalhos e 

ingressavam na vida sexual. 

Por um longo período ao longo da história, a vida era relativamente igual para 

todas as idades, a existência autônoma da infância como uma categoria diferenciada 

do gênero humano era completamente ignorada. Apenas a partir do século XVII a 

palavra infância passou a designar a primeira idade de vida: a idade da necessidade 

de proteção. Levin (1997) relata que neste século, além de necessitarem de 

cuidados, às crianças eram dispensadas uma rígida disciplina e a difusão da cultura, 

a fim de transformá-las em adultos socialmente aceitos. Assim, à infância era 

limitando todo e qualquer movimento infantil destinado ao prazer e ao aprendizado.  
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Já no século XX, conforme nos afirma Castro (1996), a criança e o adolescente 

são tutelados e menorizados, seu desenvolvimento segue um fluxo de aquisições, 

conquistas e habilidades previstas e esperadas. 

Em nosso tempo, a criança viu-se integrada em uma noção de desenvolvimento, 

a qual passou a mostrá-la como um ser cujo crescimento é um desdobrar-se numa 

sucessão de fases intelectuais e emocionais. 

O que parece ocorrer na contemporaneidade, é um retrocesso à Idade Média, 

ao invés de mais resguardadas, as crianças estão emancipando-se cada vez mais 

cedo. Podemos observar que, de certo modo, a infância passa a adquirir 

características semelhantes à concepção que perdurou até o século XVIII. Afinal, as 

crianças de hoje passam a se comportar, vestir e viver de acordo com o mundo 

adulto, muitas realmente têm deixado ou perdido sua infância para tornarem-se 

pequenos adultos.  

A educação do século XXI pressupõe uma consciência global, o que demanda 

conhecimento, além da alfabetização, das novas tecnologias e sistemas de 

comunicação, economia e política sempre em nível mundial. Isso requer uma 

preparação técnica mais especializada e exige da criança maior dedicação nessa 

preparação para futuramente estar apta ao mercado de trabalho. O que acaba por 

levar pais a impor uma série de atividades durante o dia para as crianças, deixando 

de lado o direito de escolha dessas crianças. Seu tempo acaba sendo escasso, 

invadido por adultos. Isso contribui para que a criança se torne submissa ao que os 

instrutores dessas diferentes atividades consideram melhor, privando-se da 

oportunidade de explorar livremente os próprios desejos e impulsos. 

Especialistas em crianças e vida familiar perguntam se as mudanças no modo 

como os adultos contemporâneos trabalham, vivem e recebem informações não 

estariam transformando a infância em algo obsoleto, numa relíquia cultural 

antiquada. “As fronteiras entre a infância e a fase adulta estão cada vez mais 

tênues” (ADATTO,1998, p. 5) 
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Texto, Coerência e Intertextualidade: breve definição   

Cada perspectiva teórica, mesmo dentro da Linguística Textual (LT), vê o 

objeto de diferentes maneiras. Neste sentido, faz-se necessário esclarecer que 

adotamos nesta pesquisa os estudos de Ingedore Koch para delimitar estes 

conceitos.  

Para esta autora, o texto não é uma estrutura acabada, mas o resultado 

parcial de nossas atividades comunicativas, ele é “uma manifestação verbal 

constituída de elementos linguísticos selecionados e ordenados pelos 

comunicadores” (KOCH, 2016, p. 27), tal manifestação permite aos sujeitos 

estabelecerem a interação social de acordo com as práticas de cada grupo. A 

interação, por sua vez, só ocorre quando os sujeitos estabelecem os mesmos 

sentidos a partir de determinado texto.  

Koch (2016) defende que o sentido não está no texto, mas se constitui a partir 

dele. Um texto é ou não coerente para os interactantes dependendo de suas 

relações com o grupo social e com o contexto em que este está inserido.  

O lugar mesmo de interação é o texto cujo sentido não está lá, 
mas é construído, considerando-se, para tanto, as sinalizações 
textuais dadas pelo autor e os conhecimentos do leitor, que, 
durante todo o processo de leitura, deve assumir uma atitude 
responsiva ativa (KOCH e ELIAS, 2008, p. 12) 
 
 

A autora trabalha com a produção de sentidos partindo dos interlocutores que 

fazem uso de estratégias inúmeras para interpretar os possíveis sentidos que o 

produtor intenciona produzir e, muitas vezes, vão além desses sentidos. É, portanto, 

a coerência que permite aos parceiros de comunicação identificar um texto como tal.   

Sobre o conceito de coerência a autora define que  

diz respeito ao modo como os elementos subjacentes à 
superfície textual vêm a constituir, na mente dos interlocutores, 
uma configuração veiculadora dos sentidos. A coerência [...] é 
resultado de uma construção feita pelos interlocutores, numa 
situação de interação dada, pela atuação conjunta por uma 



 
 

6 
 

série de fatores de ordem cognitiva, situacional, sociocultural e 
interacional (KOCH, 2016, p. 52) 

 

 Neste sentido, entendemos que os elementos linguísticos são importantes 

para estabelecer a coerência de um texto, pois são eles que ativam os 

conhecimentos extraverbais do sujeito.  

 
A estruturação desses elementos, a maneira como se 
relacionam para estabelecer sentidos, as marcas utilizadas 
para esse propósito, o campo semântico a que as palavras 
pertencem, os meios que possibilitam retomar as informações 
dadas, ligando a elementos novos numa sequência lógica, 
enfim, considerar todo o contexto linguístico, ou cotexto, 
auxiliará ativamente na produção da coerência 

(BERVEGLIERI, 2016, p. 22). 

 
 

Entre os elementos linguísticos que contribuem para a coerência dos quais 

Koch (2016) trata em seu texto, nos interessa para esta análise a intertextualidade. 

Para atribuirmos sentido a um texto, partimos sempre de outros textos. Da mesma 

forma, segundo a autora, todo texto é constituído de outros textos, ele é, portanto, 

um objeto heterogêneo que estabelece uma relação entre interior e exterior, deste 

exterior, faz parte outros textos, com os quais dialoga, os quais retoma, faz alusão 

ou aos quais se opõem.  

Para que os sujeitos signifiquem um texto a partir de sua intertextualidade 

com outro(s) textos, é necessário que tenham conhecimentos desse(s) outro(s), 

caso contrário, os sentidos são produzidos em outra direção.  

Koch (2016) divide o conceito de intertextualidade em duas esferas: a) sentido 

amplo: tudo aquilo que se entende por intertextualidade, ou seja, um texto 

constituído por outros textos que falam através dele; b) sentido restrito: a 

intertextualidade não ocorre apenas entre textos, mas também entre conteúdos, 

formas, intertextualidade por citação (implícita ou explicita), pela tomada do outro 
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como sustentação ou como medida de ridicularização e intertextualidade pelas 

“enunciações eco”.  

A partir das definições aqui apresentadas a respeito dos conceitos de texto, 

de coerência e de intertextualidade, compreendemos que os sentidos de um texto, 

seja qual for sua natureza, constitui-se num processo de interação entre os 

interlocutores em consequência da relação entre os diferentes fatores da linguagem. 

Entendemos, ainda, que estes conceitos não existem sozinhos, mas se imbricam 

numa relação de coexistência e sustentação.  

Deste modo, acreditamos importante apresentar o modelo de coerência 

textual, desenvolvido por Koch e Travaglia (2010), o qual sistematiza no diagrama 

que segue os fatores que contribuem para a produção de sentidos textual.  

Figura 1: Diagrama para observação dos fatores que possibilitam a coerência. 

 

Fonte: Koch e Travaglia (2010) 
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Partindo do modelo proposto pelos autores, compreendemos a coerência 

como uma estrutura macro que organiza a produção textual. Nos interessa, para 

esta pesquisa, mostrar como a intertextualidade é peça fundamental na construção 

da narrativa, das noções de criança e adulto e da própria coerência da animação. 

 

Uma possibilidade de análise 

 Com a Revolução Tecnológica não podemos mais entender o texto apenas 

como materialidade verbal, como já dissemos, o conceito de texto na Linguística 

Textual, que se restringia à linguagem verbal, atualmente abarca outras linguagens, 

proporcionando que o arcabouço teórico da disciplina seja também utilizado, com as 

devidas adaptações e deslocamentos, para analisar outras materialidades.  

 Nesse sentido, passamos a observar o texto como algo que vai além da 

composição linguística, o vemos também como toda e qualquer imagem, cores, 

formas, luz, sombra, sons, enfim tudo aquilo que faz parte das composições textuais.  

 Assim, nosso trabalho analisa não apenas os textos verbais que compõem 

uma e outra obra de nosso corpus, constituindo um processo de intertextualidade 

entre elas, como também as imagens e cores representadas nas obras.  

 Nosso primeiro movimento de análise é tomar os conceitos de criança 

construídos sócio historicamente para verificar qual/quais pode(m) ser atribuídos ao 

filme. Assim, elegemos alguns recortes para participarem desta análise: 

Tabela 1:  Falas de personagens que conceituam a criança. 

2:24’: Eu acho que o mundo se tornou adulto demais. (idoso) 

08:21’:Não se preocupe eu tenho um plano de vida para você! Mas você vai estar 

totalmente sozinha, totalmente! (mãe) 

31:26’: Um amigo? Não, não, não. Também não. Talvez aqui! Se estudar bastante e se 

você seguir à risca este plano vai poder passar um tempo com seu novo amigo. No verão, 

às quintas-feiras, de 13hrs às 13:30hrs. Ok! (mãe) 
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35:08’: Eu não sei se quero ser adulta. (menina) 

46:30’: Está errada, eu gosto disso tanto quanto eu gosto de você. Você é isto! Está é a 

sua vida e eu sou a única assumindo responsabilidade por ela. (mãe) 

1:07:36’: Por que é tão pequena? – Porque sou criança! – Oh!!! Isso é terminantemente 

proibido aqui. (vaidoso) 

1:16:17’: Aqui usamos uma abordagem mais acelerada para se tornar adulto. (diretor) 

Fonte: Osborne (2015) 

 As teorias do desenvolvimento humano, apoiadas nos pressupostos 

desenvolvidos por Freud, Skinner, Piaget e Vygotsky, não só descreveram a 

natureza humana, como constituíram uma realidade social e institucionalizaram o 

processo de desenvolvimento do ser humana em direções determinadas. A 

tipificação dos diferentes estágios de desenvolvimento, especificando cada idade da 

vida, acaba por definir o lugar social dos sujeitos dentro da sociedade.  

Durkheim (1978) propôs elementos fundamentais para desenvolver a 

educação moral das novas gerações, que deverão ser capazes de adequar-se às 

regras do jogo social, político e econômico. Portanto, educar a criança passa a 

significar moralizá-la no sentido de inscrever na subjetividade desta estes três 

elementos da moralidade. 

O que percebemos nos recortes que propomos, é uma institucionalização do 

ser criança. A ele não é permitido a inocência e o fantasiar, tão próprios da 

concepção de infância que vimos no século XX e que foram tão bem representadas 

na obra de Saint Exupéry.  

Assim, retomamos mais uma vez Adatto (1998, p. 5) quando diz que “as 

fronteiras entre a infância e a fase adulta estão cada vez mais tênues”. para 

concordar com o autor. O que nos parece é que há uma volta ao tempo e que a 

noção de criança na atualidade passa a ser, como já dissemos, aquela mesma da 

Idade Média, em que adultos e crianças partilhavam das mesmas atividades.  
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É evidente que com o Estatuto da Criança e do Adolescente, algumas 

atividades tornaram-se impróprias aos menores, no entanto o filme é a 

representação muito próxima da realidade de muitas crianças e que têm suas vidas 

mediadas por regras de boa conduta e que são preparadas para um futuro 

promissor.  

Caminhando adiante em nossa análise, nosso segundo movimento é 

investigar como os conceitos de texto, coerência e intertextualidade são 

fundamentais para compreendermos o filme de animação. Diante disto, observamos 

que uma primeira evidência do diálogo entre as obras é o seu título. No entanto, 

apesar de usar o mesmo título da obra de Saint Exupéry, entre outros elementos, e 

denunciar sua intertextualidade com esta, o cineasta contempla uma nova história 

que num primeiro olhar muito pouco se assemelha ao seu texto de partida. 

 Apenas com uma análise mais atenta é que podemos perceber que a 

intertextualidade vai muito além da encenação de partes do livro no filme. Reunimos 

na tabela que segue, alguns elementos que mostram as divergências entre livro e 

filme que, por sua vez, são marcas de intertextualidade entre eles.  
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Tabela 2: Tabela de divergências entre as obras 

 

Fonte: Saint-Exupéry (2015) e Osborne (2015) 

 Na Tabela 2, o que percebemos é que o autor do filme, Mark Osborne, busca 

em sua obra não a representação da criança e do adulto que Saint Exupéry 

representou em 1943, mas sim uma atualização destes seres. Ao consideramos o 

diagrama proposto por Koch e Travaglia (2010), no qual temos a intertextualidade 

como elemento que constitui a coerência, então percebemos como a animação 

cinematográfica se apoia na obra literária para constituir esta noção de criança e de 

adulto.  

 Enquanto a segunda nos apresenta uma criança que tem uma visão simplista 

sobre o mundo, a qual percebe a felicidade e o amor nas estrelas, nas rosas; a 

segunda por sua vez traz uma noção de infância repleta de responsabilidades, em 

que a criança não é reconhecida por um nome e sim por um número. Tudo à sua 
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volta é monitorado e guiado pelos números, os mesmos números dos quais o 

pequeno príncipe de Saint Exupéry tanto reclamava. A menina, ao contrário do 

menino da obra literária, não possui liberdade para conhecer e viver a fantasia da 

infância.  

 Quanto ao adulto, Mark Osborne o representa de forma “avessa” àquele 

aviador que conheceu seu príncipe no deserto do Saara durante uma pane em seu 

avião. Este adulto do filme é um ser infantilizado, assemelhado ao pequeno príncipe 

literário. Um senhor que “habitava um planeta um pouco maior que ele e que 

precisava de um amigo” (SAINT EXUPÉRY, 2015, p. 20). O adulto de Saint Exupéry 

não tinha tempo para as fantasias do menino, pois estava ocupadíssimo tentando 

encontrar uma maneira de voltar para casa.  

 Embora não pareça haver ligação entre uma e outra obra, quando olhamos 

apenas para estes recortes, é possível observarmos como o filme de animação 

trabalha com a intertextualidade buscando nas diferenças entre as obras os 

sentidos. Podemos depreender disso, que a intertextualidade pode ocorrer ora de 

forma mais explícita, ora de forma mais implícita, conforme nos afirma Barthes 

(1974):  

o texto redistribui a língua. Uma das vias dessa reconstrução é 
a de permitir textos, fragmentos de textos que existiram ou 
existem ao redor do texto considerado, e, por fim dentro dele 
mesmo, todo texto é um intertexto; outros textos presentes 
nele, em níveis variáveis, sob formas mais ou menos 

reconhecíveis (apud KOCH 1998, p. 46). 
   

 

 Para a Linguística Textual, um texto não existe e nem pode ser compreendido 

isoladamente, ele estará sempre dialogando com outros textos. Nessa perspectiva, 

Romualdo (2000, p. 60) observa que: “Há a necessidade de estarmos trabalhando 

sempre com mais de um texto, buscando suas relações com outros textos existentes 

na cultura, qualquer texto remete implicitamente para outros textos”. 
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Na guisa dos últimos movimentos desta análise, partindo de nossa prévia 

observação acerca dos dois momentos que ilustram a apresentação e a 

transformação da criança e do adulto no filme, comparamos esse processo com o 

que aparece na obra literária e buscamos, na intertextualidade entre as obras, 

provar como Mark Osborne percorre um caminho inverso daquele traçado por 

Antoine Saint Exupéry para criar em seu espectador a mesma noção dada na obra 

literária a estes sujeitos. Com esse levantamento, elaboramos a tabela que segue: 

 

Tabela 3: Processo de transformação dos personagens 

 

Fonte: Osborne (2015) 
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 Ao ler O Pequeno Príncipe de Antoine Saint Exupéry, o que temos claramente 

é uma criança contando ao adulto suas imaginações acerca de uma viagem a vários 

mundos.  

Ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 
329, 330. Começou, pois, a visitá-los, para procurar uma 
ocupação e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei 
sentava-se, vestido de púrpura e arminho, num trono muito 
simples, posto que majestoso (SAINT EXUPÉRY, 2015, p. 36). 

 
 Na obra, a criança é livre para imaginar suas aventuras. Sua maior alegria é 

poder ver o pôr do Sol quantas vezes quiser. Por outro lado, o pequeno príncipe 

julga as pessoas grandes muito estranhas por suas atitudes “infundadas”.  

 
- E de que te serve possuir as estrelas? 
- Servem-me para ser rico. 
- E para que te serve ser rico? 
- Para comprar outras estrelas, se alguém achar. 
[...] 
“É divertido”, pensou o principezinho. “É bastante poético. Mas 
sem muita utilidade (SAINT EXUPÉRY, 2015, p. 48). 

  

 Já o adulto, por sua vez, é representado sempre como aquele que não tem 

tempo a perder, que tem sempre coisas muito importantes a fazer e que precisa ser 

sempre útil e sério. “O quarto planeta era o do homem de negócios. Estava tão 

ocupado que não levantou sequer a cabeça à chegada do príncipe” (SAINT 

EXUPÉRY, p. 21).  

 Ao contrapor as características desses sujeitos presentes nas duas obras, 

percebemos que ao escrever o texto cinematográfico, o autor produz inicialmente 

uma inversão dos papéis, atribuindo à menina um caráter sério e responsável e ao 

idoso um perfil infantil. No recorte que tentamos fazer na Tabela 3, buscamos nos 

orientar pelas características físicas atribuídas a esses personagens e ao 

comportamento de ambos ao longo da narrativa.  

 Assim, nosso olhar recaiu sobre as cores utilizadas pelo cineasta para 

representar os personagens: a menina aparece no início do filme vestida com 
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roupas cinzas, sempre em tons opacos, seu quarto é todo cinza e com pouca 

iluminação, ao passo que o vizinho está sempre vestido com tons coloridos e 

radiantes, sua casa é repleta de cores, iluminada pelo sol e com muitos brinquedos.  

 A atitude da menina imita a da mãe, ela a tem como espelho e deste modo 

muito mais do que obedecer ao plano de vida que a mãe criou para ela, a criança 

quer de fato ser como a mãe: uma pessoa séria, bem-sucedida e útil. Já o idoso, se 

alegra com as pequenas coisas, em observar a natureza, em ter um amigo. Ele tem 

uma conduta despreocupada, sem obrigações ou responsabilidades.  

 Ao longo da narrativa, no entanto, o que observamos é uma transformação 

dessas noções. Ainda na Tabela 3, vemos que à medida que a menina se aproxima 

da história d´O Pequeno Príncipe, a qual seu vizinho lhe apresenta, ela vai 

ganhando cores, suas roupas passam a ter tons coloridos, a focalização da luz 

passa a recair sobre a garota, ela deixa de ver a mãe como o exemplo ideal e 

começa a ter alegria em fazer “coisas de criança”.  

 Ao mesmo tempo, o vizinho, no contato com a menina, deixa de ter um 

aspecto infantil e passa a ganhar um caráter de idoso. Passa a sentir o peso da 

idade e perceber suas limitações e responsabilidades. Ele perde, em certa medida, o 

encanto da fantasia do pequeno príncipe, que dá lugar à expectativa da morte.  

 Feitas estas leituras, nos fica evidente a ligação entre as obras por meio da 

intertextualidade, mais ainda, confirmamos o que nos diz Bakhtin a respeito do 

dialogismo  

O texto só ganha vida em contato com outro texto (com 
contexto). Somente neste ponto de contato entre textos é que 
uma luz brilha, iluminando tanto o posterior como o anterior, 
juntando dado texto a um diálogo. Enfatizamos que esse 
contato é um contato dialógico entre textos (BAKHTIN, 2009, p. 
128). 
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 Como nos afirma o referido autor, é possível perceber a relação dialógica que 

há entre os textos que constituem o corpus desta análise. Embora sejam diferentes, 

as duas obras compartilham do mesmo tema, o livro é retomado dialogicamente pelo 

filme e devido à nova situação comunicativa na qual é usado passa a atender a 

novos objetivos e a construir outros sentidos.  

 

Considerações finais  

À Linguística Textual interessa não somente os efeitos de sentido provocados 

ao se assumir uma voz alheia, mas, sobretudo, evidenciar como esse fenômeno 

ocorre na composição de um dado texto, contribuindo, assim, para a produção da 

coerência textual. Desse modo, nossos esforços nesta análise foram na direção de 

comtemplar tal perspectiva.  

Diante das novas concepções de texto, nossa empreitada o assumiu o como 

uma materialidade multimodal e procurou nas diferentes formas de linguagem 

presentes no corpus o fio condutor entre as obras que o compõem e que deu a 

direção que leva à coerência na composição do filme de animação: a 

intertextualidade. Identificar esse fenômeno é extremamente importante para 

determinar o trabalho do cineasta na produção dos sentidos.  

Levantamos pontos de convergência e de divergência entre as duas obras e o 

que pudemos compreender é que a temática acerca da criança e do adulto se 

repetem nas duas obras. Embora acordadas em esferas temporais distintas, o 

produtor do filme busca atualizar a história a trazendo para uma realidade mais 

próxima do seu espectador, ao mesmo tempo que trabalha com um jogo dialógico 

entre o novo e o velho procurando constituir nos interlocutores um conceito sobre a 

noção de criança e de adulto, que ao nosso entender trata-se, na 

contemporaneidade, de uma inversão que contraria o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil que afirma que  
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as crianças possuem uma natureza singular, que as 
caracterizam como seres que sentem e pensam o mundo de 
um jeito muito próprio [...] as crianças se utilizam das mais 
diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de 
terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo que procuram 
desvendar [...] fruto de um intenso trabalho de criação, 
significação e ressignificação (BRASILIA, 1998). 

 

 O papel do adulto, por sua vez, deixou de ser o de sujeito responsável, 

provedor e independente para assumir, nos nossos dias, um lugar quase infantil de 

dependência e imaturidade.  

Evidentemente, não se esgotaram aqui todas as possibilidades de análise 

para estes textos, tampouco acreditamos que seria possível o fazer. O que nos fica 

claro, é que há um processo dialógico entre O Pequeno Príncipe, escrito por Antoine 

Saint Exupéry em 1943, e o filme de animação O Pequeno Príncipe lançado em 

2015 por Mark Osbone, processo este que vai muito além das marcas explícitas de 

intertextualidade e que constituem ao longo da narrativa cinematográfica sua 

coerência.  
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SOUTH PARK E AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: O HUMOR COMO EFEITO 
DE SENTIDO NO POLITICAMENTE INCORRETO 
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Roselene de Fatima Coito (Orientadora- UEM), roselnfc@yahoo.com.br

Resumo 

A linguagem humana configura-se como meio onde emergem e se produzem 
subjetividade, significados, cultura e sentidos, tanto de maneira verbal (fala, música 
etc) quanto de maneira não verbal (imagens, figuras, signos visuais e sensoriais). O 
discurso humorístico e seus mecanismos de funcionamento têm tido presença 
constante nas mais distintas instâncias da vida cotidiana e, neste trabalho, 
focalizaremos subjetividades que se constituem a partir do discurso humorístico 
sobre variadas etnias, colocando-as, culturalmente, em visibilidade no campo do 
risível. Pretendemos, então, fazer uma análise enunciativa na série animada 
estadunidense de televisão South Park e que tratam, especificamente, sobre a 
questão étnico-racial. Para tanto, a partir dos postulados de Michel Foucault, sob a 
ótica da Análise do Discurso, tomaremos como conceitos centrais as noções de 
discurso e de enunciado, e discutir o que se entende como “politicamente incorreto” 
que circula nos episódios de South Park e sua relação com o humor, quando este se 
torna um efeito de.

Palavras-chave: Enunciado. Subjetividades. Humor. 

Introdução 

 South Park é uma série animada humorística criada pelos estadunidenses 

Trey Parker e Matt Stone. Ela estreou no horário nobre do canal Comedy Central - o 

qual pertence à TV a cabo - em 13 de agosto de 1997, com o episódio “Cartman 

ganha uma sonda anal”. South Park tornou-se um fenômeno midiático em muito 

pouco tempo, e, em apenas quatro meses após sua estreia, o canal Comedy 

Central registrava seu primeiro lucro, de cerca de U$ 10 milhões. Em seu segundo 

ano, a série já havia estampado as capas de algumas das revistas de maior 

destaque da atualidade nos Estados Unidos, como: Rolling 

Stone, Spin, Newsweek e TV Guide; e até mesmo num artigo publicado no 

inglês The Guardian. Apesar de inconsistente em seus índices de audiência, o 

programa permanece como a atração mais aclamada e duradoura do referido canal, 

possuindo atualmente 22 temporadas completas e, ao que tudo indica, há uma 

previsão que ela continue mais duas temporadas. 



2

Sendo uma sitcom (uma “comédia de situação”) de animação, nos divertimos 

mediante as aventuras de quatro garotinhos de uma cidadezinha nas montanhas 

rochosas do Colorado, cidade esta que funciona como uma sinédoque dos EUA, ou 

seja, uma parte que equivale ao todo. Os quatro garotinhos são: Stan Marsh, Kyle 

Broflovski, Eric Cartman e Kenny McCormick. Cartman é o intolerante, 

preconceituoso, conservador e anti-semita. Kyle é o judeu “moderado”. Stan é um 

liberal-igualitário. E Kenny é o pobre da turma, habitante da periferia, representa os 

excluídos e os "sem-voz" - literalmente, afinal é ele que tem a voz abafada na série 

além de morrer na maioria dos episódios (inúmeras vezes por ter de realizar alguma 

tarefa perigosa ou desagradável que ninguém deseja fazer).

Por esta cidade, desfilam estereótipos e preconceitos. Há um 

desconhecimento estrutural que South Park traz para o mundo do visível, quando os 

quatro pequenos obscenos destampam a lata do lixo da cultura norte-americana: 

“No fim das contas, o aristocrata cosmopolita é sempre surpreendido pelo 

camponês, a voz do instinto o leva sempre ao curral” (Finkielkraut, 1989, p.114).

Embora seja destinada ao público adulto, a série tornou-se infame por 

abordar diversos assuntos, tais como política, economia, cinema, literatura, 

celebridades e questões étnico-raciais (que trata este artigo) com seu humor 

peculiar, que comumente recebe as alcunhas de negro, cruel, surreal, satírico e 

politicamente incorreto. 

Além de focalizá-lo por conta de seu discurso humorístico politicamente 

incorreto, nos atentaremos a este, enquanto um discurso que se dá numa relação de 

forças, que no caso do corpus escolhido, e do seu recorte para análise, institui 

“verdades” sobre determinadas etnias, as quais, na evidência do dizer, seleciona o 

que diz em detrimento daquilo que nãos e diz. Em outras palavras, por que se diz 

algo de determinada etnia e não de outra e, ainda, como se diz isso. Neste sentido, 

ao se colocar em evidência um dizer, ao se dizer no campo do risível, o discurso 

ganha uma visibilidade que se constitui numa conduta outra do dizer, o que na 

sociedade contemporânea se toma como politicamente incorreto ou ainda numa 

outra ordem discursiva que na emergência do dizer se constitui como uma contra-

conduta. Então, a princípio, traremos os conceitos de enunciado e de discurso de 

Michel Foucault para a análise sobre o politicamente incorreto em South Park, a fim 

de entender como a sociedade contemporânea que se coloca na ordem de um 
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discurso moralizante e disciplinador, numa ordem de um discurso politicamente 

correto, institui subjetividades no contra-discurso, sem esquecer de que o humor tem 

como pressuposto ser um contra-discurso que se evidencia como uma contra-

conduta, seja em que época for. Por isso, a sua tensão numa ordem “natural” de 

relações de força de todo e qualquer discurso.

Fundamentação Teórica

Desde seus primórdios de existência, o homem tem a necessidade de 

desfrutar do riso, do humor, já que é uma maneira divertida de refugiar-se de todas 

as tribulações que possam envolver qualquer época e sociedade. Segundo Jerkovic 

(1970 apud TRAVAGLIA, 1990, p.58), “o humor existe desde que o animal risível 

tem memória” e mesmo na pré-história já se faziam caricaturas para se zombar da 

covardia dos inimigos, já que estes eram simbolizados com cabeças de gazelas 

(PINO, 1970 apud TRAVAGLIA, 1990).

 Especificamente tratado neste artigo, o humor politicamente incorreto pode 

ser considerado como constituinte da subjetividade atual, ao fazer parte daquilo que 

não se pode dizer, mas que está na evidência do dito. Julgamos, ainda, que ele 

pode proporcionar a reflexão não apenas dos discursos sérios e oficiais, mas 

também dos contra discursos, pois escrachando ambos, de forma ácida, convida o 

leitor, telespectador, ouvinte a encará-los (discursos hegemônicos e contra 

hegemônicos) como falíveis e questionáveis, ao invés de acreditar que tais discursos 

são detentores de verdades absolutas, rígidas e providas de completa certeza.

O humor tem sido visto como uma forma de grande importância para se 

analisar questões psicológicas, filosóficas e sociais e como instrumento de crítica e 

denúncia social. Ele traz à luz também preconceitos, estereótipos e valores sociais. 

Possenti (1998, p.13) afirma que são inúmeros os estudos sobre o humor e sobre 

“aquilo que faz as pessoas rirem”, ou seja, o humor é uma das maneiras de levar o 

sujeito a rir. Ainda segundo Possenti (1998), já no que diz respeito à Linguística, o 

humor infelizmente quase não tem sido abordado como realmente deveria, o que é 

um grande desperdício, já que os textos de humor são um excelente objeto de 

análise para o estudioso da língua. Eles possuem informações e elementos que 



4

contribuem para um estudo completo do funcionamento e da estrutura da linguagem. 

Sobre isso, Possenti (2010) diz: 
Os estudos sobre textos humorísticos têm aumentado 
exponencialmente nos últimos anos, em diversos campos de 
pesquisa (estudos “culturais”, História, Sociologia, Psicanálise, 
Psicologia), e os estudos de linguagem não têm sido indiferentes ao 
tema. [...] Talvez se possa dizer que certos ingredientes dos “textos” 
humorísticos, pelas relações peculiares que mantêm com várias 
questões de ordem propriamente linguística, em primeiro lugar, mas 
também pragmáticas, textuais, discursivas, cognitivas e históricas, 
têm chamado a atenção dos estudiosos para os diversos gêneros do 
campo. (p.27)

Ainda sobre o humor, ele pode ser tomado como um discurso à deriva 

caracterizado pela busca de inversão e a deformação do que é sério e/ou instituído, 

como exemplo, o discurso do politicamente incorreto. Sobre o politicamente 

incorreto, Possenti (1995) diz: 

Para alguns, como o pensador francês C. Lefort, trata-se de um 
movimento muito localizado e quase idiossincrático: "é um fenômeno 
americano, anglo-saxônico, que é insuportável, mas que é 
interessante na medida em que parece traduzir algo de muito antigo 
em uma certa tradição de seita nos Estados Unidos. Como se tudo 
precisasse passar por uma regra para poder existir" (Folha de S. 
Paulo, 20.03.94). Para outros, o fenômeno até pode ser tipicamente 
americano, mas isso não implica necessariamente a conotação de 
seita que Lefort lhe atribui. O filósofo Renato Janine Ribeiro, por 
exemplo, assinala que o movimento pode até apresentar problemas, 
mas é resultado da organização das minorias, e que, se é fraco no 
Brasil, isso se deve mais a suas virtudes que a seus defeitos. Sua 
pouca força resultaria do fato de que aqui as minorias são pouco 
organizadas (Ribeiro 1992).

As formações de dado discurso iniciam-se, na análise, com a busca dos 

enunciados que as irão compor. O enunciado é a “célula” do discurso, e nos dizeres 

de Foucault (2009, p. 111): “De início, desde sua raiz, ele se delineia em um campo 

enunciativo onde tem lugar e status, que lhe apresenta relações possíveis com o 

passado e que lhe abre um futuro eventual”. O enunciado faz “parte de uma série ou 

de um conjunto”, e é este conjunto que possibilita apontar e sistematizar que ele se 

encontra em uma formação discursiva. Esta deve ser sempre analisada como sendo 

e fazendo parte de um campo discursivo, o que significa dizer que a formação 

discursiva está sempre ligada a alguns saberes. Quando descrevemos um discurso 

específico, seja científico, religioso, político ou militar e de humor, no caso deste 
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trabalho, entendemos que cada um se estrutura em uma prática discursiva 

específica, mas não fechada. Para o autor, 
Descrever um conjunto de enunciados, não como a totalidade 
fechada e pletórica de uma significação, mas como figura lacunar e 
retalhada; descrever um conjunto de enunciados, não em referência 
à interioridade de uma intenção, de um pensamento ou de um 
sujeito, mas segundo a dispersão de uma exterioridade; descrever 
um conjunto de enunciados para aí reencontrar não o momento ou a 
marca de origem, mas sim as formas específicas de um acúmulo, 
não é certamente revelar uma interpretação, descobrir um 
fundamento, liberar atos constituintes; não é, tampouco, decidir sobre 
uma racionalidade ou percorrer uma teleologia. É estabelecer o que 
eu chamaria, de bom grado, uma positividade. Analisar uma 
formação discursiva é, pois, tratar um conjunto de performances 
verbais, no nível dos enunciados e da forma de positividade que as 
caracteriza; ou, mais sucintamente, é definir o tipo de positividade de 
um discurso. (FOUCAULT, 2009, p. 141).

Compreende-se de que são os analistas que definem as relações entre os 

enunciados discursivos, buscando dar unidade ao discurso e observando as 

“práticas discursivas” pronunciadas e materializadas em textos. O discurso é 

composto por práticas e, segundo Foucault (2009, p. 133), 
é um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas 
no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para 
uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, 
as condições de exercício da função enunciativa.

E ainda prossegue:

A análise enunciativa é, pois, uma análise histórica, mas que se 
mantém fora de qualquer interpretação: às coisas ditas, não pergunta 
o que escondem, o que nelas estava dito e o não-dito que 
involuntariamente recobrem, a abundância de pensamentos, 
imagens ou fantasmas que as habitam; mas, ao contrário, de que 
modo existem, o que significa para elas o fato de se terem 
manifestado, de terem deixado rastros e, talvez, de permanecerem 
para uma reutilização eventual; o que é para elas o fato de terem 
aparecido - e nenhuma outra em seu lugar. (FOUCAULT, 2009, p. 
124).

Ainda sobre o enunciado, Foucault (2009) oferece uma direção para 

encontrarmos a função enunciativa em seu exercício, por meio da análise da “série”, 

do “sujeito”, da “materialidade”, do “campo associado” e da “materialidade”. Em se 

tratando de série, observa-se o enunciado que reiteradamente aparece em 

regularidades enunciativas, pois para Foucault: 
Qualquer enunciado se encontra assim especificado: não há 
enunciado em geral, enunciado livre, neutro e independente; mas 
sempre um enunciado fazendo parte de uma série ou de um 
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conjunto, desempenhando um papel no meio dos outros, neles se 
apoiando e deles se distinguindo: ele se integra sempre em um jogo 
enunciativo, onde tem sua participação, por ligeira e ínfima que seja. 
(FOUCAULT, 2009, p. 112).

O sujeito, aquele que enuncia, pode ser um ou vários. O campo associado é 

outra regularidade que buscaremos para encontrar o enunciado. É algo que 

relaciona, regulariza e une os enunciados formando os discursos. Por último, a 

materialidade pode se apresentar em diversas manifestações de linguagens, como 

em imagens fixas e/ou em movimento, na escrita, oralidade, etc. Ou seja: 

[...] a materialidade do enunciado não é definida pelo espaço 
ocupado ou pela data da formulação, mas por um status de coisa ou 
de objeto, jamais 25 definitivo, mas codificável, relativo e sempre 
suscetível de ser novamente posto em questão: sabe-se, por 
exemplo, que, para os historiadores da literatura, a edição de um 
livro publicado sob os cuidados do autor não tem a mesma 
importância que as edições póstumas, que os enunciados têm aí um 
valor singular, que eles não são uma das manifestações de um único 
e mesmo conjunto, mas sim o que é e deve ser repetido. [...] O 
enunciado não se identifica com um fragmento de matéria, mas sua 
identidade varia de acordo com um regime complexo de instituições 
materiais. Um enunciado pode ser o mesmo, manuscrito em uma 
folha de papel ou publicado em um livro; pode ser o mesmo 
pronunciado oralmente, impresso em um cartaz, reproduzido por um 
gravador [...]. O regime de materialidade a que obedecem 
necessariamente os enunciados é, pois, mais da ordem da instituição 
do que da localização espaço-temporal. (FOUCAULT, 2009, p. 115).

É desse modo que Foucault (2009) define como podemos encontrar o 

enunciado, conceito base para a problematização do corpus deste trabalho, em sua 

prática, isto é, por meio destes quatro princípios: série, sujeito, campo associado e 

materialidade.

O que também vamos tratar neste artigo, são as relações étnico-raciais.

Raça e etnia são conceitos importantes no estudo da Sociologia. São muito 

estudados, pois exercem um papel importante nas relações humanas.

O termo raça se refere a uma categoria de pessoas que compartilham certas 

características físicas: cor de pele e de cabelo, traços faciais, estatura, etc. Uma 

raça é constituída por pessoas que possuem características biológicas 

consideradas socialmente significantes. Isto é, a sociedade as trata de forma 

diferente por causa de tais características. Exemplificando: a cor dos olhos não é 

socialmente significante, mas a cor da pele é.
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Os acadêmicos tentam classificar os seres humanos em diferentes raças. 

Algumas delas são: africana, asiática, australiana, europeia (branca), indígena, índia 

e polinésia.

Uma pergunta chave no estudo de raças é se estas são uma categoria 
biológica ou uma categoria social.  As pessoas certamente enxergam as 

diferenças físicas entre as pessoas, mas cientistas e sociólogos questionam o valor 

do conceito biológico de raça. Há mais diferenças entre os membros de uma raça do 

que entre membros de raças diferentes. Assim, as categorias raciais são imprecisas. 

Isso levou muitos sociólogos a afirmar que não existem raças, e sim, variações 

físicas e genéticas entre indivíduos e grupos de pessoas.

Já que a definição de raça não é clara, muitos cientistas sociais preferem 

utilizar o termo etnia para se referir a pessoas com heranças culturas distintas.

Um grupo étnico é uma categoria social de pessoas que têm a mesma 

ancestralidade e cultura: língua, religião, normas, práticas, valores, história, etc. Os 

grupos étnicos possuem um senso de identidade – o sentimento de pertencer a 

algum subgrupo – e se diferenciam de outros subgrupos graças às suas crenças, 

valores e comportamentos distintos.

Etnia significa experiências histórias, sociais e culturais compartilhadas, que 

derivam da mesma origem – nacional ou regional. Isto é, etnia é uma herança 
cultural compartilhada.

Diferenças étnicas não são herdadas, e sim, aprendidas. Portanto, os 

termos etnia e grupo étnico evitam as conotações biológicas dos 

termos raça e grupo racial e as diferenças biológicas implícitas nesses termos. Ao 

mesmo tempo, a importância que damos à etnia demonstra que ela é 

uma construção social e que influencia a forma como as pessoas são tratadas.

O senso de identidade que muitas pessoas adquirem ao fazer parte de um 

grupo étnico é importante por vários motivos, tanto bons como ruins. Identidades 
étnicas dão ao indivíduo um senso de pertencer a algo e o reconhecimento da 

importância de sua origem cultural. O termo orgulho étnico reflete o senso de 

autoestima que muitas pessoas têm de sua etnia. De fato, a etnia exerce um papel 

importante na socialização de milhões de pessoas ao redor do mundo. Contudo, o 

lado negativo de pertencer a uma etnia é que pode gerar conflitos com membros de 
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outras etnias. A história comprova que é relativamente fácil o surgimento do 

preconceito contra membros de uma etnia.

A população de muitos países é constituída por diversos grupos étnicos. O 

ideal é que os países almejem o pluralismo: que pessoas de diferentes etnias e 

raças possam manter suas tradições e cultura e, ao mesmo tempo, garantir sua 

igualdade social.

A herança étnica das pessoas as influenciam e é fonte de orgulho. Contudo, 

como nos ensina a história, a diferença entre etnias pode ser motivo de conflito, 

preconceito e até ódio entre pessoas. No mundo de hoje, ainda ocorrem conflitos 

étnicos. No final do século 20 e mesmo no século 21, o mundo presenciou guerras 

entre grupos étnicos na Europa Oriental, na África em outras regiões do mundo. 

Durante vários desses conflitos, ocorreu até “limpeza étnica” – o massacre de 

milhares de pessoas que pertenciam a certos grupos étnicos.

Alguns exemplos de grupos étnicos que vivem no Brasil são os indígenas, os 

italianos, os japoneses, os árabes e os judeus.

Metodologia

A metodologia  usada para o desenvolvimento da pesquisa consiste em 

leitura para a fundamentação de conceitos teóricos: textos sobre enunciado e 

discurso da Análise do Discurso Foucaultiana, Politicamente Incorreto e Humor. 

Será feito um recorte do primeiro episódio da 11ª temporada de South Park, 

intitulado “With Apologies to Jesse Jackson” (em português, “Peço desculpas, Jesse 

Jackson”).  Este episódio é um dos que a série trata as questões étnico-raciais no 

politicamente incorreto a fim de provocar humor e crítica social. “Trata-se de 

compreender o enunciado na sua estreiteza e singularidade de sua situação; de 

determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites da forma mais justa, 

de estabelecer suas correlações com outros enunciados a que pode estar ligado, de 

mostrar que outras formas de enunciação que exclui” (Foucault, 2009, p. 31). Em 

função da linha teórica que o trabalho segue (a AD foucaultiana) para a análise dos 

enunciados, alguns conceitos deste campo serão abordados e discutidos, tais como: 

discurso, contra-discurso, contra-conduta, formação discursiva, posições-sujeito, 

funções enunciativas. Na materialidade do episódio que compõe o Corpus, 
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procuraremos identificar o humor politicamente incorreto nos enunciados, assim, 

analisaremos como essa presença de um em outro estabelece correlações com 

outros enunciados a que podem estar ligados.

Análise 

Analisaremos o primeiro episódio da 11ª temporada de South Park, intitulado 

“With Apologies to Jesse Jackson” (em português, “Peço desculpas, Jesse Jackson”) 

e sua relação étnico-racial produzindo humor e crítica. O episódio se trata de Randy 

Marsh, pai de Stan, participando de um programa de auditório denominado de “Roda 

da Fortuna” e acaba entrando em uma “saia-justa” ao ter que tentar adivinhar uma 

palavra que tenderia a uma ofensa grave aos negros, mas na realidade era outra 

palavra. Esta situação acaba repercutindo em toda South Park, aonde as crianças 

terão de assistir um debate sobre preconceito. Enquanto isso, o próprio Randy 

Marsh tenta buscar no governo maneiras de parar de ser discriminado pela palavra 

que falou ao vivo, se dizendo vítima de preconceito por ser preconceituoso.

A seguir, traremos alguns frames para a análise sobre a cena de Randy 

Marsh que gerou essa polêmica.

 Imagem 1: Cena do episódio 1 da 11ªTemporada no qual Randy Marsh participa de um 
programa de adivinhar palavras e a dica é “Pessoas que você evita”.

Fonte: Comedy Central
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Neste frame, podemos perceber que Randy parece estar aflito em falar a 

palavra certa para ganhar o prêmio do programa. É dada a dica para ele: People 

who annoy you (Pessoas que você evita). 

Imagem 2: A reação da plateia a resposta incorreta que Randy, que causou revolta e 

vergonha, principalmente da sua família (os três últimos da fileira do meio)

Fonte: Comedy Central

No segundo frame, que na verdade é uma sequência de três frames, 

percebemos primeiro a ansiedade e o medo de Randy em dar a resposta correta, 

que na escolha dele, causou um tipo de preconceito racial com negros e acabou 

gerando revolta da plateia (que continha negros e que também havia sua família, 

causando vergonha perante a todos)

 Voltando ao recorte do episódio em análise, podemos perceber um certo 

preconceito de Randy Marsh ao escolher a letra I para formar a palavra “Niggers” 

(termo chulo para fazer menção aos negros), ao invés da palavra correta que seria 

Naggers (pessoas chatas). O PTC (conselho que analisa os programas de televisão 
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e outros produtos de entretenimento a serem assistidos por crianças) criticou a 

mostra para seu uso excessivo do epiteto racial "nigger". Apesar de seus 43 usos 

não censurados da palavra, o episódio gerou pouca controvérsia, com a maioria na 

comunidade negra e NAACP (grupo ativista de afro-americanos) elogiando o 

episódio pelo seu contexto e sua maneira cômica de transmitir percepções de outras 

raças de como as pessoas negras se sentem quando ouvem a palavra. Podemos 

interpretar o humor produzindo sentido no politicamente incorreto como um contra-

discurso na ordem vigente do dizer, principalmente a visão das pessoas brancas 

com relação às negras, como uma forma de crítica a sociedade, na sua maioria 

composta por pessoas brancas.

Considerações finais

Desenhos animados são arte e não devem ser vistos apenas como puro 

entretenimento, precisando ser analisado. South Park não foge à regra, pois não 

está na televisão apenas para divertir, ele surge, com um dos ideais o chocar, 

barbarizar e provocar o espectador. O desenho existe para denunciar os defeitos da 

sociedade, sendo mais que uma representação, pedindo ao espectador: pense, 

questione e não siga os padrões. 

Essa questão étnico-racial que a série propõe em diversos enunciados 

evidencia como a subjetividade dos sujeitos se constitui e se institui numa relação de 

forças entre o dizer e a interdição deste dizer em sua emergência social.
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SEXUAL’ NA BNCC: EXCLUSÃO E (É) PRECONTEITO? 
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Resumo  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), entendida como importante documento 
orientador para a educação básica, é um instrumento em constante transformação, 
pois acompanha as mudanças sócio culturais de forma a contemplar as ideias e as 
ações da humanidade a seu tempo. Pretende-se analisar os discursos auferidos no 
contexto de aprovação final da BNCC ocorrida em dezembro de 2017, os quais são 
reveladores. Nessa abordagem, valer-se-á da Teoria Social do Discurso como 
método de análise, o que possibilita refletir sobre a mudança social através dos 
discursos a respeito da diversidade sexual de gênero na versão final do documento. 
Quem são os sujeitos que elegem os conteúdos na BNCC? Quais vozes subjazem a 
essas representações? Com esses discursos, o que é pretendido materializar no 
seio da sociedade? Entre o adequado e o viável, o artigo ora proposto pretende 
compreender os fatores que formam e sustentam a reprodução ideológica de poder 
no que diz respeito à exclusão da temática orientação sexual da última BNCC. Os 
estudos linguísticos (com suporte das Ciências Humanas) propõem um 
entendimento da dimensão da prática social por via da naturalização ideológica, 
através de alianças de consentimento teorizadas por Fairclough. Assim, a teoria 
social do discurso contribui para a área de educação, na medida em que possibilita a 
conscientização a respeito dos fatores que incidem sobre a produção de 
documentos norteadores da educação nacional. 

 

Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Orientação Sexual. 

Teoria social do discurso. 
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1. Introdução 

 Compreender as constantes transformações curriculares considerando as 

ideias e ações da humanidade, a seu tempo (BLOCH, 2001), requer um método 

especial de análise. Esses feitos, materializados em conteúdos no instrumento 

BNCC, nem sempre revelam quem são os sujeitos que elegem os conteúdos, muito 

menos as vozes que subjazem a essas representações. Com os discursos 

apresentados, o que é pretendido materializar no seio da sociedade? Entre o 

adequado e o viável, os estudos linguísticos (com suporte das Ciências Humanas) 

propõe um entendimento da dimensão da prática social por via da naturalização 

ideológica, através de alianças de consentimento, assim teorizadas por Fairclough. 

 O propósito é oferecer a compreensão dos fatores que formam e sustentam a 

reprodução ideológica de poder sobre a exclusão da temática gênero e sexualidade 

da BNCC. Tais reproduções, na linha tênue da rede de significações, revelam e 

materializam fenômenos vistos como práticas sociais de poder, consentimento e 

naturalização. Neste intento de vir e revelar, eis que a teoria social do discurso 

contribui para a área de educação como método de ensino nos tratos em torno do 

texto escrito e oral, assim como os fatores que incidem sobre seu desenvolvimento e 

suas funções sociais, possibilitando ainda a conscientização no que diz respeito a 

fatores que incidem sobre a produção de documentos norteadores da educação 

nacional. 

 Um diálogo será desenvolvido entre a perspectiva histórico-crítica e a teoria 

social do discurso na busca por indícios que justifiquem a BNCC como instrumento 

de aplicação social por via dos processos discursivos de negação que a constituem. 

Serão adotados da análise tridimensional de Fairclough alguns princípios que nos 

façam compreender os processos de mudança discursiva entre duas versões da 

BNCC a respeito da exclusão do termo ‘orientação sexual’ na sua relação com a 

mudança social e cultural, especificamente o discurso enquanto poder hegemônico 

na transformação social. 
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2. Consciência da materialidade discursiva: interseccionando teorias e 

métodos para fins determinantes 

 

Brandão (2012, p. 11) introduziu no seu trabalho sobre a análise discursiva 

que “a linguagem é lugar de conflito, de confronto ideológico, não podendo ser 

estudada fora da sociedade, uma vez que os processos que a constituem são 

histórico-sociais”. Direcionando o nosso olhar sob essa perspectiva, há de se 

compreender o quanto a linguagem em seus processos discursivos está diretamente 

ligada às suas condições de produção. E é através dos novos estudos da análise de 

discurso, onde se discute o “modo como o discurso contribui tanto para a reprodução 

como para a transformação das sociedades” (FAIRCLOUGH, 2016, p. 62), que 

pesquisadores das ciências humanas, ciências políticas, sociologia, psicologia social 

e linguística vem percebendo a necessidade de se realizar um trabalho mais 

interdisciplinar. 

A finalidade última é tratar dos fatores que transformam a sociedade e, neste 

caso, há especificidades da competência discursiva, nos meandros entre a coisa e a 

sua representação sígnica, que corroboram para este processo, dada a natureza 

ideológica imbricada nos seus atos. Ademais, com o poder das ordens discursivas, 

ainda podem ser verificados os atos e fatos que sustentam a reprodução das ideias 

pretensas, na prática social.  

Justificado o novo cenário, neste trabalho serão discutidas algumas 

especificidades das condições de produção do discurso. A primeira delas é o da 

educação, tomada como trabalho não material na defesa de Dermeval Saviani e 

Newton Duarte (2012; 2013). A segunda será o da categorização da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) enquanto produtora de novas concepções ideológicas 

com defesa em Gramsci, por  Anita Schlesener (2007). Uma terceira especificidade a 

ser tratada nesse estudo é a de caráter conceitual, a ser compreendida pelas formas 

do dizer, ou não, sobre determinadas situações de ordem social com aporte nos 

eixos culturais, em Stuart Hall (2006), e as teorias da análise do discurso explanadas 
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por Eni P. Orlandi (1997), Foucault em Jean-François Bert (2013) e Rosa Maria B. 

Fisher (2013) e, Norman Fairclough (2016). Para esta terceira situação, o dado 

específico é o da orientação sexual, cujas representações estão sendo minimizadas 

no documento norteador da educação básica BNCC pelas formas brandas de 

silenciamentos e pela presença sutil da nova ordem discursiva a ser ideologizada 

nas práticas escolares. 

 

2.1 A educação enquanto trabalho não material e a força dos discursos que a 

empoderam no processo de transformação social 

 

Dado o valor material que a linguagem exerce na sociedade, por ser de 

prática, de ação e de representação, seja na relação dialética com a estrutura social 

a que se restringe, ou a nível social mais amplo (FAIRCLOUGH, 2016), não se 

concebe mais um estudo sobre mudança social onde ela (a linguagem) não se 

veicule enquanto agente contributiva deste processo. A linguagem é estendida à 

noção de discurso quando tratada pelas vias múltiplas de significações nos 

contextos onde ela acontece. Por essa razão, Fairclough trabalha a análise 

discursiva como práticas sociais manifestadas nas noções de formas simbólicas, 

gêneros do discurso, blocos sociais, representações institucionalizadas, elaborando 

a sua “teoria social do discurso”. 

Seguindo essa via de entendimentos, a educação será tomada, aqui, como 

uma estrutura social onde os discursos operam normas e convenções, construindo e 

institucionalizando poder. A caracterização da educação enquanto estrutura 

ideológica, posiciona a Escola na sociedade como agente de disseminação de 

discursos que corroboram, na prática, com as mudanças/transformações sociais. 

Nessa perspectiva, o fazer educativo não procederia à sua especificidade se não 

houvessem, por trás, os discursos que a constitui enquanto espaço de poder e 

representação, e os discursos que através dela são instituídos para fins de 

mudanças sociais. 
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Saviani (2013), defensor da concepção educacional histórico-crítica, diz ser a 

educação, em sua especificidade, um processo de trabalho não material através do 

qual é tratada a produção de saberes da natureza e da cultura humana. Desta 

ordem faz-se necessário compreender a diferença entre trabalho material e não 

material a fim de não se desenvolver discursos que confundam ou desqualifiquem as 

especificidades de ambas as categorias. No caso do trabalho material, a ação 

humana, o fazer, é uma antecipação objetiva das ideias, ou melhor, a objetivação de 

recursos materiais para fins usuais. Assim, o trabalho deve promover a subsistência 

da espécie humana, tornando palpável as propriedades do mundo real, 

compreendendo que “ao agir assim sobre o mundo externo e transformá-lo, ele (o 

homem) ao mesmo tempo modifica sua própria natureza” (MARX, (s/d) apud 

BRAVERMAN, 1977, p.52). 

De outra perspectiva, no trabalho não material a produção se dá pela difusão 

de “ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades” (SAVIANI, 

2013, p.12), de forma que o autor ainda distingue a referida categoria em duas 

modalidades: na primeira, o produto se separa do produtor. Aqui podemos ter como 

exemplo os livros didáticos, de tempos de concepção e produção distintos. De igual 

(ou maior) relevância, os reprodutores (professores e alunos) destes conhecimentos 

ainda apresentam tempos e momentos ainda mais distintos no ato da apreensão dos 

saberes ali impostos; na segunda, as atividades produzidas não se separam do 

produtor, onde a ação produzida e a ação consumida acontecem ao mesmo tempo, 

a exemplo das aulas expositivas, onde há no mesmo instante de sua ação a 

presença do (a) produtor (a) – professor (a) e do consumidor - o (a) aluno (a). 

Assim compreendida como trabalho não material, a educação é uma 

instituição pouco representada pelos profissionais que nela atuam ativamente. Essa 

representação é a força de trabalho que se faz pelo desenvolvimento discursivo de 

conhecimentos, protagonizando mudanças. A realização acontece através da ação 

direta do discurso na elaboração dos saberes historicamente constituídos e opera 

sistematicamente no momento exato do ato educativo. O que se constrói como 
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saber material e não material durante esse processo, fará parte da história dos 

sujeitos partícipes dessa ação subjetivando transformações futuras. 

Os poderes político e econômico, de posse desse saber, tomam a escola para 

a difusão de hegemonias sob o controle legal de disciplina nesse espaço. Ao 

defenderem a pedagogia histórico-crítica, cuja tese se apoia “na análise da 

contradição que marca a história da educação escolar na sociedade capitalista”, 

Saviani e Duarte (2012, p. 2) apontaram o ponto chave dessa contradição que se 

opera entre a especificidade do trabalho educativo na escola e a apropriação do 

conhecimento pelo capital, cuja socialização não pode acontecer. Operando com o 

domínio desses conhecimentos e o controle do trabalho educativo na escola, a 

sociedade política consegue alcançar seus objetivos dominantes, por via de 

processos de execução que podem acontecer de várias formas, conforme 

observação de Gramsci (2007, p. 29): 

 

A sociedade política tem a função de controlar, de assegurar 
legalmente a disciplina dos grupos que não consentem, nem ativa, 
nem passivamente, aos objetivos dominantes; a coerção é exercida 
principalmente nos momentos de crise, quando fracassa o consenso 
espontâneo. 

 

Essa função de controle político põe a sociedade civil no campo de uma 

batalha histórica, cujo objetivo sempre foi transformar a sociedade naquilo que 

determinam como fundamental para a ascensão de sua classe e da classe 

capitalista. É através da força não material (conhecimentos em suas formas mais 

desenvolvidas) que a força de trabalho material tem sua exploração garantida. Para 

que o projeto seja empreendido no processo de hegemonização de saberes, 

considerando o tempo indeterminado que se leva para sua efetivação, a classe 

política se encarrega de articular outras formas mais emergentes (ou imediatas) de 

disciplina quando cuida de elaborar documentos que orientam o fazer educativo. 

Caso o consentimento (pressuposição e predisposição entre os agentes que 

materializam o ato educativo) não se efetue de forma branda, outras formas 

coercitivas entram no cenário das lutas. Por se tratar de escola pública, 
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automaticamente a compreendemos como parte do sistema que a concretiza e, 

quem nela opera trabalho, segue à risca o contrato firmado. Desta forma, caso haja 

a indisciplina, algumas formas fraudulentas de organização acontecem, como é o 

caso dos boicotes financeiros às unidades escolares e as retaliações funcionais por 

meio dos cortes salariais e/ou demissões. 

Como o propósito deste artigo não é adentrar no discurso sobre a força de 

trabalho material, nos reorientemos quanto ao objetivo não material do ato 

educativo. Atuando com forte influência sobre as classes sociais, a escola vem 

desde o séc. XIX operando seu poder a serviço da classe política. Destarte funções 

específicas dos passivos acordos, os profissionais que nela operam deveriam atuar 

como os verdadeiros representantes da instituição educacional, pertencente por 

natureza à humanidade, e não a classificados humanos. 

Alcançado o conhecimento sobre o trabalho não material da educação, de 

plena realização durante o ato educativo e sob a força discursiva que opera poder 

de transformação social, cabe agora elucidar a questão das articulações de poder e 

hegemonia implantados nos documentos norteadores da educação. 

 

2.2 O documento da vez e a sua categorização de (re)produtora ideológica das 

políticas de golpes 

 

Quando se percebe que há uma política de golpes (neste caso, golpe à 

educação)? Uma das iniciativas de mudança propostas para uma nova ordem de 

Estado é desenvolver, reformular ou subtrair documentos de orientação do fazer 

educativo em espaço escolar. Mas, nenhum documento (aqui podendo ser entendido 

como texto) se aplica se não houver em seus discursos a manifestação de 

interesses, sejam esses dos que falam por si ou dos que falam pelos outros. Vale 

lembrar que toda política direcionada à educação pode ser entendida como golpe, 

dado o valor representativo que nela, e por ela, é instrumentalizado. 

A Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio (BNCCEM/18), 

oficializada e encaminhada ao Conselho Nacional de Educação (CNE) para 
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apreciação em março de 2018, apresenta em seu conteúdo os objetivos básicos de 

aprendizagem para cada nível de ensino, atrelada ao desenvolvimento para a 

cidadania e o preparo para o mercado de trabalho. Por essa introdução podemos 

categorizá-la como o documento cujos discursos tendem a reproduzir o poder na 

combinação entre os domínios legais e os aparatos de ordem econômica e 

pedagógica. Todos estes cruzamentos materializam um produto (BNCC) que foi 

ideologicamente pensado para atender majoritariamente a um bloco social (o 

capitalista)1. 

Neste documento constam os objetivos predeterminados pela classe político-

econômica para uma sociedade a qual pretendem (re)ordenar. No entanto, as 

classes contempladas com essas orientações de educação, sustentarão com sua 

força de trabalho material o novo modelo de sociedade capitalista brasileiro. Mas 

esse objetivo só será alcançado caso o profissional que no espaço escolar opera, 

cumprir com as formas passivas de coerção2 do estado. Para que o trabalho objetivo 

e não material da educação não opere fora do consenso idealizado pelo estado e 

continue agindo passivamente, todo o jogo de convencimentos vem sendo 

desenvolvido em formas de alianças.  

Para esse jogo cito o que Gramsci apresentou sobre o equilíbrio cambiante 

entre as relações de domínio quando se evidenciam os conflitos sociais. O poder de 

representação das organizações civis nas classes políticas tornou-se uma forma 

coercitiva de consentimento, um acordo passivo para que a coerção em suas várias 

outras facetas não entre em ação. 

Na concepção liberal, o estado (em sentido restrito – a sociedade política) 

apresenta-se como o aparelho representativo e suas ações limitam-se à tutela 
da ordem pública e do respeito às leis. Um Estado que não superou a fase 

corporativo-econômico, em que o nível de solidariedade de interesses entre 

todos os membros do grupo social é pequeno. (idem, p. 30) 

 
                                                             
1 Vide lei 13.415/17 para o ensino médio e seus aparatos de/para ordens trabalhistas. 
2 Segundo Gramsci, são as formas de assegurar legalmente a disciplina dos grupos. Esse 
processo pode se dar no desempenho do modelo único e consensual de formar a opinião 
pública por via dos papéis operacionais dos meios de comunicação (jornais), partidos 
políticos, sindicatos e aparatos institucionais (livros, revistas, documentos norteadores do 
exercício público em suas várias esferas). 
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É certo que essa percepção Gramsciana de início de séc. XX, na Europa, 

correspondia ao período da ascensão burguesa cujos interesses estavam por se 

concretizar no estado político liberal. Nesta explanação, Gramsci identificou a “utopia 

democrática”, onde os ideais de sustentação da democracia burguesa eram 

alimentados pela simulação de igualdade, alimentando o imaginário social 

(SCHLESENER, 2007). 

 Haja vista, hoje, a exatos cem anos pós-escritos cárcere-gramsciano, temos à 

nossa disposição a evolução deste estado liberal para o dito neoliberal3 tardio. 

Inserida nesse invólucro de simulações representativas entre estado político e 

estado civil, o espaço escolar com seus aparatos documentais, tornou-se a forte 

(re)produtora ideológica das políticas de golpes. Não adentraremos nas questões 

específicas que configuraram o golpe de estado do ano de 2016, no entanto, 

validaremos tal movimentação pelos discursos de ordem demandados no 

documento BNCC.  

 Como identificar a proposta de mudança social na BNCC por via dos 

discursos que a constitui?  

 Primeiro, direcionemos atenção à temática dos movimentos sociais das 

representações sexuais e os tratos discursivos que demandaram na indicativa de 

mudança social.  

 Segundo, em se tratando de sexualidade(s) e representações sexuais, 

identificar na BNCC como a representação do preconceito a essa temática se 

manifesta nas novas ordens discursivas. A negação (que não ocorre com o uso do 

                                                             
3 Este programa, que teve seu apogeu na década de 1970, na Europa, mantém o Estado 
forte, rompendo o poder dos sindicatos, controlando o dinheiro e tornando parco os gastos 
sociais. Ademais, mantem uma taxa “natural” de desemprego, criando uma reserva de 
empregos diretos o que quebra, tecnicamente, os sindicatos. Resumo, a nível popular: as 
greves reinvindicativas são contidas. Nos tempos atuais temos a evolução (tardia) desse 
programa nas Américas, configurando-se sob os acórdãos entre Estado-Sindicatos como 
forma de controle popular(...) (ANDERSON, 1995) 
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termo modificador ‘não’) silencia algo já dito e, na retirada do termo ‘orientações 

sexuais’ do documento, sugere uma nova ordem ideológica. 

 Por fim, mas não instituindo esgotamento às possíveis análises críticas, a 

Base Nacional Comum Curricular segue seu pleito sugerindo para além dos dois 

segmentos a serem detalhados na seção que segue, o consentimento passivo das 

ordens sociais para a sua plena instrumentalização social. No implícito estado de 

utopia democrática, as classes política e civil-política insuflam o novo discurso no 

espaço escolar como forma de silenciamento aos anteriormente instituídos como 

conhecimentos necessários para humanizar sujeitos. Sejam pelas condições 

próprias dos movimentos que representam alguns blocos sociais ou pelas forças 

institucionais que as submetem às várias formas de violência, os ‘velhos’ 

documentos serviram apenas para negar parte dos discursos que agora não são 

mais operados como necessários. As representações sociais têm nas suas raízes de 

luta as razões próprias de serem, acreditarem e continuarem lutando pelo direito ao 

respeito e à democratização de suas verdades. As formas do dizer, ou não, são 

conceitos a serem implantados hegemonicamente como verdades e os atos dos 

dizeres podem gerar no desenvolvimento da sociedade, novas formas de violentar 

blocos que tem como finalidade a felicidade de atuar em sociedade as suas 

individualidades, suas orientações. 

 

2.2.2 As formas do dizer (ou não) na BNCC para as demandas de ordem social. 

 

 Dizer envolve constituições históricas. Tudo que é dito assume uma forma de 

representar situações, pessoas, épocas ou acontecimentos e, inclusive, se tornam 

evidentes as representações daquele(a)  que profere o discurso. De movimento 

contrário, embora complementar, o silêncio liga o não-dizer à história e à ideologia 

(ORLANDI, 1997). Essas constituições, de valor histórico, também se valem pelo 

que Hall (2006) chamou de “representações culturais”, sejam elas sólidas, cujas 

identificações de indivíduos são de fácil denominação, sejam pelas fragmentadas, as 
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quais representam as novas culturas descentradas4. Essas representações estão 

em constante mudança nas suas práticas sociais e, por essa razão, também 

materializam discursos que concretizam suas culturas.  

 Nas teias discursivas e suas práticas, as palavras exercem o poder concreto 

das formações culturais, assumindo, assim, funções múltiplas: 

 
Elas sempre carregam ecos de outros significados que elas colocam 
em movimento, apesar de nossos melhores esforços para cerrar o 
significado. (...) tudo que dizemos tem um “antes” e um “depois” - 
uma “margem” na qual outras pessoas podem escrever. O 
significado é inerentemente instável: ele procura o fechamento (a 
identidade), mas ele é constantemente perturbado (pela diferença). 
(HALL, 2006, p.11) 

 

 Nessa dinâmica de significações evidencia-se a evolução/transformação 

social decorrente das contradições, típicas da humanidade, nas quais o discurso 

toma forma dialética. Desse empenho surge uma questão, também de poder 

histórico e social, cujo teor contraditório emerge dos atos de negar: a punição. Ao 

passo em que surgem situações nas quais as novas identidades se manifestam, 

aparecem também as reações a essas diferenças caracterizando renovadas formas 

e poderes disciplinares5 (ou punições) entre as instituições. Inicialmente, podemos 

compreender como instituições as representações, as práticas (comportamentos, 

linguagens e outros) que formam novas culturas (as fragmentadas, conforme Hall); 

em seguida, entendamos as representações concretas de poder desenvolvidas para 

representar uma ideia ou cultura, como é o caso da escola, da igreja, das clínicas, 

etc. Nesse processo de relações “cada nova configuração comparece com seu lote 

de novas partilhas, de novas categorizações, de novas exclusões, que se articulam e 

se combinam entre si” (BERT, 2013, p. 115) 

                                                             
4 Hall se refere às identidades fragmentadas ou descentradas por representarem o que ele 
denominou de “um tipo diferente de mudança estrutural” com base nas novas configurações 
de classe, gênero, sexualidade, etnia. Tais representações estão se deslocando do lugar 
que em outrora arregimentou os comportamentos e identidades culturais para novos 
espaços e linguagens. 
5 Para Foucault esse regime, cuja função é inventar indivíduos e políticas, se encarrega de 
criar mecanismos reguladores para, supostamente, manter a ordem estrutural. 
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 Para a primeira situação, objeto desta seção, destaco ainda a revelação 

explanada em Fisher (2013, p. 128) sobre a análise enunciativa de Foucault quando 

ele “pretende chegar à complexidade das práticas discursivas e não discursivas no 

interior das quais se forma um dado objeto – no caso, o racismo estranhado nas 

instituições educacionais brasileiras, num certo tempo”. É desse ponto que gira a 

teia de significações sobre as formas do dizer (ou não) para as demandas de ordem 

social na BNCC. Demandas antes mencionadas e instituídas, cujas representações 

agora ganham novas formas de negação.  

 Quando alguém se nega a falar sobre algo, duas situações ocorrem nesse 

processo: uma é o negar explícito e isso infere na possibilidade da existência real do 

que foi negado; a outra é silenciando, não evidenciando a existência de algo. Orlandi 

(1997, p. 14) fala que o “silêncio que atravessa as palavras, que existe entre elas, ou 

que indica que o sentido pode sempre ser outro” coloca o silêncio como “fundante” 

quando aprofundada “a análise dos modos de se apagar sentidos, de se silenciar e 

de se produzir o não-sentido onde ele mostra algo que é ameaça”. Nessa 

perspectiva, caso se queira negar sem a possibilidade do uso da negativa ‘não’, 

evidencia-se um termo genérico que apague ou camufle o termo específico. 

 Na Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio/18 esse ato de 

negação ocorre quando se evidencia a supressão do termo ‘orientação sexual’ e 

‘gênero’ de seu texto. Para ocupar o espaço dessa representação específica, a 

competência 96 traz para o espaço escolar termos genéricos, cujas significações são 

amplas e não demonstram em seu conteúdo por área de ensino as especificidades 

pertinentes à realidade dessas identidades culturais. Onde se estabelece a 

necessidade de “exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 

cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com 

acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais”, no 

texto anterior dizia: “sem preconceito de origem, etnia, gênero, orientação sexual, 

                                                             
6 Na BNCC, as competências gerais da Educação Básica articulam-se na construção de 
conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, 
nos termos da LDB/96-17. 
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idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza”. 

Nota-se que no encaminhamento à versão atual as palavras/termo “orientação 

sexual” e “gênero” foram retiradas. 

 A intenção vem sendo claramente exposta nos últimos anos, o que retrata um 

retrocesso às discussões sobre gênero e sexualidades no espaço escolar. O Plano 

Nacional de Educação (PNE – Lei 13.005/14), cujas discussões também ocorreram 

nos Estados e Municípios, já trazia essa pretensa ordem quando nas discussões 

para implementação do documento cederam à pressão sofrida por parte de algumas 

instituições religiosas. Na ocasião foi lançada uma ofensiva à proposta quando 

esses grupos intitularam como “ideologia de gênero”7 a defesa pela discussão da 

temática do âmbito dos direitos humanos. 

 De um lado pode-se notar a negação, mesmo que por vias das 

representações de ódio e violência, daquilo que já se reconhece instituído enquanto 

cultura na sociedade que, conforme Fairclough (2016), são efeitos da prática 

discursiva sobre identidade, de forma que os sujeitos sociais já vêm sendo moldados 

em suas práticas. Essa dinâmica também possibilita aos sujeitos se remodelarem e 

se reestruturarem em (ou através de) suas práticas, conforme necessário. Por outro 

lado, nota-se a tentativa de implementação de um novo termo, ideologizando novas 

demandas de ordem social, veiculadas por representações políticas religiosas e 

instituições religiosas. Esse embate acalorado ilustra, simbolicamente, o quadro da 

situação educacional no Brasil cujas questões de ordem social estão sendo 

manipuladas com a finalidade de retornar à própria sociedade como males a serem 

combatidos a todo custo. 

 Os meios utilizados para a veiculação das negativas às questões sexuais são 

todos de ordem institucional sem o amparo legal para as suas implementações. No 

entanto, esses veículos, fazendo uso disso e demandando como ação popular, 

                                                             
7 Para Jimena Furlani (2015) “O termo ‘ideologia de gênero’ não está presente, não é de uso 
no contexto das Teorias de Gênero. Esse termo, essa expressão, foi criada/inventada, 
recentemente, no interior de alguns discursos religiosos. Trata- se de uma interpretação 
equivocada e confusa que não reflete o entendimento de ‘Gênero’ presente na Educação e 
na escolarização brasileiras, nas práticas docentes e/ou nos cursos de formação inicial e 
continuada de professoras/as”. 
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propõe ao estado político engendrar formas de sujeição a esse ato. Diante de toda a 

movimentação ocorrida, o discurso da BNCC representa uma suposta imparcialidade 

às representações de ambos os temas ao passo que ao invés de negá-los 

explicitamente, de forma a mencionar o porquê, e/ou aprovar, subtraiu as menções 

substituindo-os pelo termo genérico ‘diversidades’. 

 O perfil político advindo do atual documento reflete a negação aos direitos 

sociais, os mesmos nos quais vem sendo materializada a sua força de identidade 

por direitos humanos igualitários desde os anos de 1990. O propósito é dar voz a 

classes e não a blocos8 (caso ocorrido nos anos políticos antecedentes ao atual) que 

por essa linha de análise podemos inferir que se lhes fosse dada voz, o sistema 

político atual teria que fracionar ainda mais os programas de financiamento de 

ordem social. A teoria das classes direciona o Estado a atender aos interesses 

neocapitalistas/neoliberalistas, nos quais a ideologia da fragmentação não condiz 

com os propósitos de concentração de renda e poder do mercado, numa estratégia 

de agenciamento de ordem econômica pelo Estado. A fragmentação sugere 

assistência e promoção demandadas pelas representações sociais, por vias dos 

quais pode acontecer com intensa frequência as reivindicações por direitos. Como o 

propósito político foge a essa expectativa, o Estado, com a tutela da lei, faz-se 

representativo ao implementar doses homeopáticas de solução às crises por ele 

postas em evidência. 

 Por essa via, o Estado age como o representante político do povo e se 

defende dele usando a linguagem da lei. Quando interpelado pelos blocos, reflui 

para o direito, demonstrando como legal seu aparato ideológico. 

 A educação, no âmbito da legislação que a institui, opera nesse contexto, 

todavia tendo em sua representatividade profissional, parcos contraventores.  Já o 

Estado atua como o mediador (ou mesmo, interventor) de ideologias que tem como 

finalidade, mudar a sociedade, ou moldá-la a contento do mercado. Neste caso, 

                                                             
8 Por Fairclough podemos considerar esse ‘bloco’ como grupos, pequenas representações 
inseridas numa classe social; constituí o termo referencial ‘bloco’ na mesma dimensão de 
estrutura social, embora seja mais fragmentada, para a qual ele segmenta os eventos 
discursivos como agentes de mudança social. 
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tratar de individualidades, dadas as categorizações por representações em blocos, 

não atende às demandas neoliberais, o que faz com que essas minúcias sejam 

segregadas e deixadas a controle da própria sociedade, já que instituições se 

encarregam de disseminar as novas ordens discursivas para um novo 

comportamento humano, nos quais pode estar propensa uma nova onda de 

mudança social.  

  

3. Considerações finais  

 

A perspectiva dialética (no limiar da prática e dos eventos contraditórios 

sociais) teorizada por Fairclough, demonstra toda a flexibilidade social que incorre 

em mudanças de comportamentos e pensamentos da humanidade. A linguagem em 

seu exercício natural ou condicionado de formações discursivas, forma e transforma 

na mesma proporção os modos de prática política e ideológica, nas quais subsistem 

as relações de poder. 

O homem é inteligente e suas formas de comunicar(-se) traduzem essa 

realidade. Não há ciência que emancipe sem que haja uma intimidade com a 

linguagem que a oriente como tal. Não haveria texto escrito, como esse, se não 

houvesse linguagem que o fundamentasse e assim o tornasse comunicante. No 

enleio que envolve homens e linguagens, residem os discursos, residem os meios e 

os fins de suas representações, assim como as formas e os sentidos transitáveis (ou 

não) nas relações sociais entre os homens dotados de inteligência, de sentidos e 

ações, de força e de trabalho. 

Nesse ensaio, onde os discursos atuam como plano de fundo, chamamos a 

atenção para os fatores que formam e sustentam a reprodução ideológica de poder 

sobre a exclusão. Sabendo que toda a especificidade dialógica e dialética desse 

trabalho permeia o campo da educação, alertamos aos profissionais que nela 

operam a sua sapiência e força de trabalho o cuidado em tratar como tarefa 

primordial a compreensão de sua função, assim como dos discursos que a validam 

nos processos político-sociais. Dessa sugestão, vale inserir atenção especial às 
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questões subtraídas de documentos que regem a educação (neste caso a BNCC) e 

buscar a dinâmica dos discursos que o formam. Assim sendo, como profissionais da 

educação temos o poder de reger nosso papel na sociedade percebendo, lutando e 

transformando os silenciamentos operados nos documentos de orientação 

educacional. E o que fazer quando profissionais se negam ao exercício de conhecer 

os discursos e as suas formas de produção e execução de poder? 

Pensemos nessa representação de silencio pelas palavras de Orlandi 

(1997,p. 48) em interdiscursividade com Heiddeger (1969): “É por fissuras, rupturas, 

falhas, que ele (o silêncio - grifo meu) se mostra, fugazmente: ‘É só de tempos em 

tempos que ele se volta para o homem’.” 
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O DOCUMENTÁRIO: UMA FERRAMENTA PARA O LETRAMENTO VISUAL E 

SOCIAL 
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Resumo 

Vinculado ao Grupo de Estudo em Análise do discurso da UEM (GEDUEM), 
fundamentado pelo escopo teórico da Análise do Discurso de linha francesa e seus 
desdobramentos no Brasil, em diálogo com a Linguística Aplicada, este trabalho 
objetiva discutir como os documentários, que trazem a verdade, mesmo que 
condicionada, podem promover no ambiente educacional debates que contribuem 
para o Letramento visual. Pois considerando os papeis conferidos à Língua, à sua 
importância na contemporaneidade e ainda a necessária inclusão de meios 
multimodais no ambiente escolar, os discentes precisam estar atentos às 
tecnologias e às formas de comunicação que surgem a partir delas. Nessa direção, 
Ferraz (2014, p. 21) destaca o Letramento visual como um campo de estudo 
fundamental devido às novas demandas que surgem aos educadores, tido que é 
uma área que problematiza “o estudo das imagens (estáticas, em movimento e 
mistas), a fim de: investigar a sua importância em todos os campos, questionar a 
ideia de representação, repensar as imagens como processos de produção de 
significados, ampliar perspectivas, interpretações e conhecimento”. O cinema pode 
então contribuir para isto, visto que as produções cinematográficas colocam em 
cena (e também em jogo) domínios de saber e exercícios do poder relacionados 
com uma época e com um lugar, inscrevendo os sujeitos representados nesse 
espaço fílmico em lugares, entrelugares ou lugares à margem. Certamente, a 
vontade de verdade não é dada ao acaso. Como destaca Foucault (1996, p. 20), 
uma verdade só aparece aos nossos olhos se sua “força [for] doce e insidiosamente 
universal”. E, ainda, essa vontade de verdade estará sujeita a ser substituída 
sempre que outra a sobrepuser com a pujança necessária ao deslocamento dessa 
que lhe antecedeu. Assim, o documentário, como gênero cinematográfico, pode 
proporcionar esses deslocamentos, ainda que de modo condicionado. 
  
Palavras-chave: Documentário. Ensino. Letramento visual. Letramento Social. 
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Introdução 

  

 A imagem já é parte essencial para a formação do ser humano, e é por meio 

das imagens que se conhece seres humanos, comunidades, culturas, ideologias etc. 

Aliadas ao som e a enunciados, as imagens, quando em movimento, se 

transformam em impressionantes recursos de ensino e imersão.  

Durante o passar de sua história, o homem tem aprofundado cada vez mais 

seus horizontes em busca de compreender o universo simbólico e os modos de 

representar esse entendimento no campo das artes. Dentre essas buscas, encontra-

se a do domínio maquínico que reúne três campos da linguagem: visual, verbal e 

sonoro e se destina ao entretenimento, bem como à reprodução da realidade factual 

ou imaginária. Criado há pouco mais de um século, o cinema tem se revelado, nas 

duas últimas décadas, importante dispositivo técnico e tecnológico. 

 Localizado em uma época e um espaço, o cinema cria condições para a 

coexistência enunciativa que delineiam, inicialmente, no âmbito da formação dos 

conceitos. O cinema, por sua formação e seu modo operacional, é, desse modo, um 

espaço de circulação de diferentes enunciados que reverberam verdades de uma 

época, de um espaço institucional, de um espaço geográfico ou, ainda, de espaços 

fronteiriços; cujos marcos limítrofes, têm, no corpo biológico, sociocultural e político, 

a superfície de sua inscrição material e discursiva. 

Por ser um dispositivo maquínico, técnico e tecnológico, o cinema se organiza 

sob uma urgência enunciativa, narra, descreve e interpreta acontecimentos. 

Pensando nesse contexto, o documentário é capaz de se articular com diferentes 

temas, sobretudo, de tratamento e abordagem pela literatura, na qual a palavra é o 

elemento central. 

 Os PCN’s vão de encontro à cinematografia ao propor que o trabalho 

pedagógico precisa enjeitar o ensino tradicional voltado a esquemas de estruturas 

textuais, como a narração, descrição e dissertação, para apropriar-se em suas 

práticas dos Gêneros ficcionais ou não ficcionais que circulam socialmente.  

  



 
 

3 
 

 Portanto, este trabalho objetiva discutir como os documentários, que trazem a 

verdade, mesmo que condicionada, podem promover no ambiente educacional 

debates que contribuem para o Letramento visual. Pois considerando os papeis 

conferido à Língua, à sua importância na contemporaneidade e ainda a necessária 

inclusão de meios multimodais no ambiente escolar, os discentes precisam estar 

atentos as tecnologias e as formas de comunicação que surgem a partir delas.  

 

Letramento Visual  

 

 O ensino de Língua Portuguesa se fundamenta na concepção de linguagem 

como interação social e tem por objetivo levar para o ambiente escolar as diferentes 

linguagens que se constituem nas mais diversas situações de comunicação.  

  Reconhecendo que a Língua Portuguesa tem uma riqueza imensa, devido a 

sua grandiosidade, compreende-se que não é uma tarefa fácil, muito menos de 

pouca relevância, selecionar materiais adequados para seu ensino, como transcrito 

nos PCNs  

 

é preciso que as situações escolares de ensino de Língua 
Portuguesa priorizem os textos que caracterizem os usos públicos da 
linguagem. Os textos a serem selecionados são aqueles que, por 
suas características e usos, podem favorecer a reflexão crítica, o 
exercício de formas do pensamento mais elaboradas e abstratas, 
bem como a fruição dos usos artísticos da linguagem, ou seja, os 
mais vitais para a plena participação numa sociedade letrada. (PCNs, 
1998, p.21).  

 

 Temos, hoje, a era da tecnologia e o mundo extremamente dependente dessa 

tecnologia, razão de se entender que o educador não pode se limitar aos livros 

didáticos, não deve se prender ao modelo cartesiano, exclusivamente tradicional.  A 

procura pela ampliação do conhecimento das teorias e conceitos referente aos 

multiletramentos no processo de ensino é, por isso, pertinente, na atualidade 

(ROJO, 2012). Nessa concepção, a prática de leitura compreende a junção de  
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modalidades que não se limitam ao verbal, como a oralidade, a musicalidade e as 

imagens, sejam elas estáticas ou em movimento, e agregado a isso se tem a 

crescente globalização e informações, que trazem mudanças significativas nas 

práticas sociais, que oportunizam as mais diversas formas de produzir e compartilhar 

informações e conhecimentos (FERRAZ, 2014). Justifica-se, assim, para Ferraz, a 

problematização, devido ao advento das novas tecnologias, sobre o modo como os 

indivíduos estão se comunicando e relacionando na atualidade.  

 O livro Didático deve ser usado de forma múltipla, não deve ser considerado a 

fonte única de conteúdos que devem ser ministrados aos alunos, até mesmo porque 

se sabe que para alcançar a formação crítica do indivíduo e a aprendizagem 

precisa-se que os processos cognitivos desencadeados sejam múltiplos. Desse 

modo, cabe ao professor eleger materiais didáticos que alcancem o objetivo de uma 

educação formadora, crítica e continuada, valorizando a diversidade em sala que há 

entre os aprendizes. Segundo Ferraz (2014), o Letramento Visual é uma nova 

demanda que deve ser encarada pelos professores, pois é 

 

[u]m campo de estudo que problematiza o estudo das imagens 

(estáticas, em movimento e mistas), a fim de: investigar a sua 

importância em todos os campos, questionar a ideia de 

representação, repensar as imagens como processos de produção 

de significados, ampliar perspectivas, interpretações e conhecimento 

(FERRAZ, 2014, p. 21). 

 

 O teórico, ao considerar a multimodalidade do Letramento Visual, por esse 

conceito aborda a imagem em suas numerosas formas e o uso  dado por meio das 

mídias e tecnologias no processo de significação. Rojo (2012) coloca que a 

construção de significados pode se dar de maneira multimodal, assim os aspectos 

visuais passam a ser considerados. Pode-se desse modo inserir o letramento visual 

nas concepções críticas por indagar o papel da imagem na vida do sujeito e por 

posicioná-las como construtoras do real, indo além da simples representação  
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imagética, já que relaciona o contexto histórico-social-cultural que estão inseridos e 

que ainda podem, sim, ser usadas para a manipulação (BROWETT, 2002). 

 Assim como na concepção do Letramento Crítico, saber ler e escrever não 

são habilidades que bastam, na concepção do letramento visual não basta ter a 

habilidade de reconhecer ou descrever uma imagem. É necessário, segundo Ferraz 

(2014), relacionar o aspecto social, histórico e cultural, visto que essa perspectiva 

não considera a imagem apenas como a representação do real, mas sim como um 

processo de significação. 

  Para Silvino (2014, p. 168), a leitura “competente de imagens nas práticas 

sociais (ROCHA, 2008), é a capacidade de ver, compreender e, finalmente, 

interpretar e comunicar o que foi interpretado através da visualização”. Segundo o 

mesmo autor, para que o sujeito seja considerado letrado visualmente é necessário 

que o mesmo possua a capacidade de, diante uma imagem, perceber o porquê ela 

foi proposta e entender as diferentes intenções e informações que nela se 

escondem.  O autor discorre ainda sobre outras competências que são necessárias 

para que o letramento visual aconteça de fato como por exemplo compreender 

elementos do design visual, perceber possíveis influências abstratas, como as 

emocionais, psicológicas, fisiológicas e cognitivas presentes nas imagens, entre 

outros.  

 

Elementos do documentário: Características essenciais  

 

 Quando pensamos a questão da subjetividade no documentário, entende-se 

que,  enquanto os gêneros jornalísticos, por exemplo, procuram sempre serem 

imparciais e neutros, o documentário agracia a parcialidade. O olhar do 

documentarista para o objeto marca, de forma incontestável, o documentário - ele 

não tem a obrigação de disfarçar ou esconder sua subjetividade sobre o objeto 

narrado. O diretor tem um privilégio do qual o repórter não pode gozar, visto que não  
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deve ser julgado como parcial ou até mesmo manipulador de uma determinada 

notícia, por mais que isso possa acontecer. O autor de um documentário tem a 

liberdade de opinar, se colocar no documentário, expor seu ponto de vista e 

manipular o que está sendo exposto, sem ter a necessidade de mascarar suas 

ideias frente ao telespectador. Segundo Salles apud Melo (2002, p. 30) 

  

Um documentário ou é autoral ou não é nada. Ninguém pode 
confundir um filme de Flaherty com um filme de Joris Ivens. Isso 
acontece porque Flaherty vê a realidade de forma inteiramente 
diferente de Ivens. A autoria é uma construção singular da realidade. 
Logo, é uma visão que me interessa porque nunca será a minha. E 
exatamente isso que espero de qualquer bom documentário: não 
apenas fatos, mas o acesso a outra maneira de ver. 

  

 Com uma certa facilidade, é possível ir de encontro à asserção de que o 

documentário é pessoal e que é extremamente necessário que o diretor exponha 

seu ponto de vista sobre o fato narrado. Melo (2002, p. 30) afirma que “a 

subjetividade e a ideologia estão fortemente presentes na narrativa do 

documentário, oferecendo representações em forma de texto verbal, sons e 

imagens. É impossiv́el ao documentarista apagar-se”. Por mais que seja composto 

por fotos, testemunhos, entre outros. 

   Quando se passa a pensar sobre ponto de vista, desses testemunhos, por 

exemplo, Penafria (1999) defende que a escolha de um determinado ponto de vista 

é estética e que, inevitavelmente, se esbarra nas escolhas cinematográficas em 

detrimento a outras, tais como determinadas técnicas de montagem, determinados 

tipos de plano etc. O documentarista estando ciente ou não, ao fazer suas escolhas, 

em uma certa obra, traz, em cada detalhe, seu ponto de vista, o que se torna 

intrínseco ao seu trabalho, criando, dessa maneira, segundo Melo (2002, p.31)  

“uma interpretação que se manifesta pela maior ou menor criatividade que imprime à 

sucessão dos elementos que o filme integra”.  

 Outra característica importante é a polifonia no documentário, Melo (2002 p. 

32) afirma que “a costura de vozes caminha para que, ao final, o espectador chegue  
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a um entendimento claro de qual é o posicionamento do documentarista sobre o 

tema retratado. Tudo é trabalhado para assinalar o ponto de vista do diretor”. 

 No documentário não é necessário que se tenha um narrador específico para 

tecer a sua estrutura narrativa, pois os depoimentos podem estar costurados sem 

ser preciso que tenha uma voz de fora, que os una ou que lhes dêem coerência, 

será o encadeamento de tais depoimentos que irão compor a narrativa.  

 É importante pensarmos em autoria e para isso recorremos a Possenti (2001), 

ao afirmar que é singular e que não foge do estilo. A mais utilizada nesse meio é a 

romântica, entendida como uma subjetividade psicológica. De acordo com Possenti 

(2001 apud Melo 2002 p. 34) “categorias como desvio e escolha, alternativamente 

utilizadas na tradição da estilística tanto para descrever um fato de lińgua (ou de 

texto) quanto para descrever uma atividade psicológica, confirmam essa inscrição 

romântica”. A escolha é feita pelo cineasta, partindo de alternativas dadas, com 

plena consciência de quais efeitos cada uma pode produzir. Um autor escolhe a 

melhor alternativa segundo o encaixe necessário na situação enunciativa a ser 

explorada, tendo convicção que o telespectador terá a percepção de suas escolhas. 

Tem-se, ainda, o desvio - que também é um efeito - que pode ser escolhido pelo 

documentarista, traria uma relação com a linguagem não marcada. Essa não 

marcação propõe uma alternativa cheia de sentidos.  

 A pergunta que fica é: como é possível identificar a autoria de um 

documentário? Possenti (2001 apud Melo 2002 p. 34) sustenta que “alguém se torna 

autor quando assume (sabendo ou não) fundamentalmente duas atitudes: dar voz a 

outros enunciadores e, ao mesmo tempo, marcar sua posição em relação ao que 

eles dizem”. Em síntese, como dar voz ao outro. 

 No documentário, é sabido que só partindo de outros lugares, de outras vozes 

é que vai conseguir se constituir. O autor recorre a fontes diversas para trazer 

contribuições, as quais podem ser buscadas em arquivos, documentos ou pode 

partir, até mesmo, de conversas simples com testemunhas do fato em apuração.   
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 Quando recorre às testemunhas, o documentarista deve estar atento e buscar 

não só uma testemunha, mas sim um número expressivo que confirme uma tese ou 

ainda que a confronte. Logo as entrevistas são fontes de informações para a  

construção da narração, sendo que elas podem integrar ou não o documentário, 

quase sempre os documentaristas utilizam trechos de entrevistas na edição final.  

 Tem-se, ainda, documentários que são construídos apenas a partir de 

entrevistas e depoimentos, esses trazem a figura do locutor, o responsável por 

costurar toda a trama, ocupando, assim, um importante papel. Segundo Melo (2002, 

p. 35), apesar do locutor ter uma posição de destaque na narrativa, “a principal fonte 

de informações vem mesmo dos depoimentos, aos quais ele dá apoio. Nesse 

aspecto, é interessante notar que surge uma relação parafrástica entre os 

enunciados produzidos pelo locutor e os enunciados dos entrevistados”. A paráfrase 

é extremamente importante na narração, pois sugere fluidez e reafirmação dos fatos. 

 Dessa maneira, no documentário, 

 

a suposta existência de um exercício livre e polifônico das vozes 
discursivas pode ser contestado pelo argumento de que a 
simultaneidade de várias vozes, embora independentes, se 
desenvolve a partir de um mesmo referencial, todas partem de um 
mesmo conjunto de fatos, previamente eleitos, postos à discussão 
pública (RONDELLI, 1998, p. 32). 

 

 Segundo Melo (2002), admite-se que o sentido final do documentário é 

monofônico, pois apesar de apresentar uma gama de vozes, que podem, muitas 

vezes, contradizerem-se, sempre haverá uma única voz a predominar, que será 

aquela que traz o ponto de vista, a subjetividade e o estilo do diretor. E é a análise 

das paráfrases discursivas presentes na construção da obra que permitem a 

percepção de como isso se dá. 

O que define “se um filme pertence ou não ao gênero documentário são as 

interações sociais entre as partes envolvidas no processo de produção/recepção dos 

discursos”. E é essa definição que nos encaminha para os processos de Letramento  
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visual. Essa interação, segundo Nichols (2001, p. xi apud MEDEIROS; GOMES, 

2014, p. 165-166), é feita “com diferentes pressupostos em relação à finalidade, 

envolvem uma relação diferente entre o cineasta e o assunto e provocam diferentes 

tipos de expectativas”. 

 Nichols (2001 apud MEDEIROS; GOMES, 2014, p. 165-166) afirma que a 

definição de documentário deve ser abordada a partir de quatro ângulos: o das 

instituições, o dos profissionais, o dos textos e da audiência. O Quadro 1 exemplifica 

esses ângulos segundo a definição de Nichols (2001). 

 

Instituições: o fato de um filme ser produzido por uma instituição que é conhecida 
pela produção de documentários e ser classificado como documentário por essa 
mesma instituição é um dos fatores que faz dele um documentário. “Se o Discovery 
Channel chama um programa de documentário, então esses itens podem ser 
rotulados como documentários antes mesmo que qualquer trabalho por parte do 
público ou da crítica comece” (Nichols, 2001: 22). 

Audiência: a noção de que um filme é um documentário é construída pela mente do 
observador tanto quanto é construída por seu contexto e estrutura. 

Profissionais: os profissionais do ramo do documentário falam uma mesma língua, 
compartilham uma espécie de mandato para representar o mundo histórico ao invés 
de inventar mundos alternativos, participam de festivais de cinema especializados, 
etc. Essas coisas em comum fazem com que eles compartilhem um senso de 
propósito, apesar das diferenças de estilos e técnicas.  

Textos: convenções textuais também ajudam a reconhecer um filme enquanto 
documentário. A já citada técnica do comentário em voz over, as entrevistas, as 
locações, a presença de atores sociais ou pessoas em suas atividades cotidianas 
são características comuns a vários documentários, apesar de não serem 
condição sine qua non para que um filme seja classificado dentro do gênero. 

Quadro 1 – Os quatro ângulos que definem documentário, de acordo com Nichols 

Fonte: Medeiros e Gomes (2014, p. 166-167). 
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 Desse modo, ao falar de documentário não se pode delimitá-lo em uma forma 

fixa, partindo de enunciados típicos. Porém, não resta dúvidas que o documentário é 

um gênero cinematográfico com traços particulares, traços que o constituem e fazem 

com que o sujeito o reconheça como tal. Isto é, existe uma certa regularidade que o 

determina.  

 O documentário utiliza uma linguagem comum no meio de entretenimento, 

contudo não fica longe das ficcionais quando o assunto é dinâmica e potencialidade. 

Estando entre os maiores gêneros cinematográficos, o documentário é responsável 

por uma ampla produção na história do cinema.   

 É preciso levar em consideração que os documentários não são 

incontestáveis, fiel à realidade em sua plenitude. Esse gênero é uma produção 

criativa da realidade. Entende-se o poder da imagem, é ela que instiga e modela o 

imaginário.  

 A veracidade no documentário é mais evidente ainda nas telas do cinema. De 

modo que consegue trazer isso por meio de arquivos históricos, entrevistas, 

gravação in loco, entre outras características retiradas do real.  

 O que o diferencia do real é a edição. Com cortes e montagens, é possível 

criar  uma linha narrativa em que não se pode contestar a influência do diretor. Essa 

edição é quem vai determinar o caminho para a defesa de uma ideia, consolidar um 

discurso ou, até mesmo, omitir ou fantasiar.   

 Nessa direção, os documentários são capazes de trazer para um ambiente, 

educacional ou não, debates, demarcando espaços de discussão, construindo e 

também desconstruindo olhares formados ou não. Têm uma abrangência de objetos, 

o que autoriza este gênero cinematográfico a se aproximar e se encaixar nos 

conteúdos escolares.  

 

 
 
 
 
 
Documentário: um recurso a ser explorado 
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 As novas necessidades que surgem com o tempo, faz com que o homem  

esteja essencialmente ligados a um contexto sócio-histórico e cultural. Isso significa, 

recorrendo a teoria do dialogismo que o gênero “está inserido na cultura, em relação 

a qual se manifesta como ‘memória criativa’ onde estão depositadas não só as 

grandes conquistas das civilizações, como também as descobertas significativas 

sobre os homens e suas ações no tempo e no espaço” (MACHADO, 2008, p. 159).  

  Em sua trajetória, o reconhecimento do documentário enquanto um 

gênero desassociado da ficção aconteceu no final dos anos 20 e início dos anos 30. 

No Brasil, apenas na década de 60 surgiu o cinema documental que apresentava 

uma maior identidade nacional. Com o passar do tempo esse gênero se 

desenvolveu e começou a apresentar novos e heterogêneos contornos, conforme os 

diretores testavam novos formatos (MEDEIROS; GOMES, 2014).  

 

Tal heterogeneidade faz com que seja difícil responder o que 
caracteriza o documentário enquanto gênero, uma vez que não 
podemos reclamar para o documentário o status de reprodutor da 
realidade (o que o distanciaria da ficção, que antes de realidade seria 
imaginação, tornando a equação bastante simples. Mas não é dessa 
forma que o documentário deve ser encarado). É fato que o 
documentário aborda o mundo em que vivemos antes de um mundo 
imaginado pelo diretor, no entanto, ele não é a réplica ou cópia de 
algo que já existe, mas sim uma representação do mundo que nós já 
ocupamos, e tal representação é construída a partir de um ponto de 
vista entre vários outros possíveis (Nichols, 2001) (MEDEIROS; 
GOMES, 2014, p. 164).  
  

 Antes o rap e o hip hop eram os porta-vozes de uma significativa parcela dos 

setores que estão à margem (HERSCHMANN, 2000), agora, junto a eles, está o 

audiovisual, que vem ganhando cada vez mais espaço, o documentário é um desses 

recursos que promove isso, traz através da arte, o cotidiano e, muitas vezes, vozes 

silenciadas. Vozes que trazem um mundo distante e ao mesmo tempo presente nas  
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vidas dos alunos, que muitas vezes não tem um ponto de vista formado por falta de 

informação ou então uma visão totalmente estereotipada.    

 Compreendemos que era, há certo tempo atrás, indispensável apenas saber 

ler e escrever, hoje é necessário ir além, é preciso conhecer o potencial de uma 

imagem, saber decodificar e saber usá-la. Atualmente, as periferias não precisam 

mais exclusivamente da mídia televisiva, para mostrar suas ideias, cultura. De 

acordo com Vianna, em seu Manifesto,  “as periferias das cidades inventam com 

velocidade impressionante novos circuitos culturais, e novas soluções econômicas - 

por mais precárias ou informais que sejam - para dar sustentabilidade para essas 

invenções”.  

 O cinema, na atualidade, está abrangendo uma produção gigantesca de 

temáticas diversificadas, incluindo as que estão à margem, e narrativas 

heterogêneas, que contribuem para que também se tenha uma heterogeneidade de 

olhares - pontos de vista diferentes sobre a mesma questão. Tudo isso pede um 

olhar peculiar, antes de se admitir o surgimento de um novo gênero audiovisual, com 

toda a autonomia e características provenientes dessa modalidade.    

 Não é o bastante afirmar que um documentário é um recurso a ser usado na 

sala de aula, faz-se necessário discuti-lo como uma potencialidade híbrida, só assim 

conseguiríamos entender o que essa infinidade de imagens, sons e cores pode 

desencadear e por conseguinte pode contribuir no processo de ensino-

aprendizagem de língua portuguesa.  

 O documentário, por meio de sua heterogeneidade de materiais, com a 

polifonia presente nos depoimentos, imagens, suscitam a reflexão sobre o espaço 

do documentário na sala de aula, como um gênero rico, capaz de contribuir para o 

tão discutido letramento, sugerido pelos PCNs, visto que são capazes de trazer uma 

infinidade de percepções, olhares diversos do cotidiano, em que a estética é o 

alicerce, tendo a política como tema no discurso. 

 Nesse sentido o documentário possibilita a prática docente, no componente 

curricular “língua portuguesa”, para que esse permita ao aluno estabelecer relações 

entre língua, cultura, arte, história e realidade.  
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 Sendo assim, o documentário permite ao professor ir muito além do simples 

alfabetizar, ao trabalhar, por vezes, com questões delicadas, que possibilita de 

forma onisciente trazer a realidade de seus próprios aluno, permitindo que estes 

olhem para além do que está impresso, que reflitam  sobre a questão e que tenham 

uma conduta cidadã ética e moral. 

 

Considerações finais 

 

 O obstáculo encontrado diante de uma análise audiovisual pode estar 

exatamente nesse ponto: na necessidade de fragmentá-lo para analisar, 

desconsiderando, dessa maneira, a dimensão do enunciado. Deve-se centralizar a 

análise como um todo, partindo da significação integral do enunciado, considerando 

a sua  multimodalidade.  Como visto um documentário não é constituído por um 

emaranhado de opiniões de testemunhas, mas sim um enunciado impar, que traz 

consigo características riquíssimas a serem trabalhadas.  

Pensando nesse contexto, o documentário é capaz de se articular com 

diferentes temas, sobretudo, de tratamento e abordagem pela literatura, na qual a 

palavra é o elemento central. Apresenta uma narrativa que abarca outras 

possibilidades artísticas, seja pelo figurino, pela cenografia, pela fotografia e por 

meio do diálogo entre a imagem e o mundo extra fílmico. Conjunto que favorece, na 

prática de sala de aula, para o componente curricular “Língua Portuguesa”, 

estabelecer relações entre língua, cultura, arte e história. Permitindo, também, a 

abordagem de temáticas que demandam condutas éticas e educativas na sociedade 

contemporânea, especialmente no que tange ao letramento visual e social. 

Inquietação esta que nos mobilizou a buscar, pela cinematografia, alternativas para 

tratar essa questão, já que a atualidade do tema e sua emergência requerem 

sabedoria de conduta na abordagem em sala de aula.  
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Resumo  

Em setembro de 2015, durante a gestão de Geraldo Alckmin (PSDB), foi anunciada 
por Herman Voorwald, então Secretário Estadual da Educação, uma das mais 
controversas propostas para a educação paulista: a reorganização da Rede 
Estadual de Ensino, que implicaria no fechamento de 94 instituições escolares e na 
transferência de 311 mil alunos. Em resposta à medida, centenas de estudantes 
secundaristas iniciaram manifestações pelo Estado, levando à ocupação de mais de 
200 escolas e, posteriormente, à suspensão do plano. Nesse contexto, surge o funk 
Escola de Luta (MC Foice e Martelo), destinado ao movimento e do qual se tornou 
composição símbolo. Refletir sobre como a referida canção, no seio dos protestos, 
significou no percurso dos sentidos de “estudante”, da “escola” e da “cidade”, 
produzindo deslocamentos e auxiliando em seu processo de re-significação, é o 
objetivo deste trabalho. Para isso, utilizam-se conceitos filiados ao corpo teórico-
metodológico Análise de Discurso (AD) Francesa, ancorando-se em autores como 
Orlandi (1999, 2004, 2012), Pêcheux (1988, 2014) e Pfeiffer (2001). Os principais 
resultados da pesquisa mostram que a letra da música contribuiu para re-significar o 
processo de verticalização (ORLANDI, 2004) simbólica da cidade, tanto no que diz 
respeito às relações sociais quanto à sua disposição física. O mesmo é observado 
no que tange ao vínculo existente entre a cidade e o território (idem), já que, pela 
canção, não é mais a localização territorial que determina a escola e/ou a cidade, 
mas o laço social que une os sujeitos que as ocupam, o fato de serem “de luta”.  

Palavras-chave: Reorganização escolar. Escola de luta. Discurso. Cidade. 

 

Apresentação  

O presente artigo é fruto de um Ensaio Teórico apresentado, no segundo 

semestre de 2017, ao programa de Mestrado em Divulgação Científica e Cultural do 

Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor), da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp). Sua concepção se deu a partir do desejo de aliar 

o objeto de estudo da aluna mestranda em sua Dissertação, a saber, as 
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manifestações e ocupações promovidas, em 2015, por estudantes secundaristas 

contrários à proposta de reorganização da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, a 

temas como a “cidade” e o “espaço urbano”, observados pela perspectiva da Análise 

de Discurso (AD) Francesa, de quem Michel Pêcheux (1938-1983) foi o precursor e 

principal autor, relacionando, no mesmo campo teórico-metodológico, a linguagem, o 

materialismo histórico e a psicanálise. Para tal, tomou-se como ponto de entrada a 

música Escola de Luta (MC Foice e Martelo), paródia de Baile de Favela (MC João), 

a fim de levantar hipóteses sobre como a composição, no contexto das referidas 

manifestações, trouxe novos sentidos para o “estudante”, a “escola” e a “cidade”, 

auxiliando em seu processo de re-significação.  

Dessa forma, o trabalho é composto, inicialmente, por dois momentos de 

abordagem teórica: no primeiro, expõem-se, através dos estudos de Althusser 

(1985), Pfeiffer (2001) e Orlandi (2004), algumas características da escola e do 

sujeito que ocupam a cidade e, no segundo, ainda com Orlandi (1999, 2012), 

aborda-se a constituição da forma-sujeito-histórica capitalista e a teoria discursiva da 

resistência do sujeito. Em seguida, apresenta-se uma recapitulação histórica da 

proposta de reorganização e dos protestos estudantis, bem como do surgimento de 

Escola de Luta nesse cenário. Por fim, face às exposições teóricas, realiza-se uma 

análise inicial da composição, observando seus efeitos de re-significação sobre o 

“estudante”, a “escola” e a “cidade”, conforme dito anteriormente.  

 

A escola e o sujeito no espaço da cidade: algumas características  

Ao discorrer sobre a teoria do Estado de Karl Marx (1818-1883), da qual 

realiza uma releitura, Louis Althusser (1918-1990), em sua obra de maior 

notoriedade, Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado, propõe que, para além da 

existência do Aparelho Repressivo do Estado (compreendido pelo Governo; pela 

Administração; pelo Exército; pela Polícia; pelos Tribunais; pelas Prisões etc.), 

conforme trazido por Marx, funcionam na sociedade um segundo grupo de 

aparelhos, os Aparelhos Ideológicos de Estado, que consistem em um “certo número 
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de realidades que se apresentam ao observador imediato sob a forma de instituições 

distintas e especializadas” (ALTHUSSER, 1985, p. 43). De acordo com Althusser, os 

Aparelhos Ideológicos de Estado podem ser religiosos; escolares; familiares; 

jurídicos; políticos; sindicais; de informações; e culturais. Para o autor, a principal 

diferença entre os dois aparelhos está no fato de que o primeiro atua por meio da 

violência e, o segundo, pela ideologia1. Ambos, contudo, seriam utilizados para o 

mesmo fim: garantir a conservação das relações de produção, em geral opressoras 

e exploradas, e a sujeição social à ideologia dominante. Nessa perspectiva, a escola 

é vista, em Althusser, como um caminho para a reprodução da qualificação da força 

de trabalho para atuação nas empresas capitalistas.  

 

Ora, o que se aprende na Escola? Vai-se mais ou menos longe nos 
estudos, mas de qualquer maneira, aprende-se a ler, a escrever, a 
contar, - portanto algumas técnicas, e ainda muito mais coisas, 
inclusive elementos (que podem ser rudimentares ou pelo contrário 
aprofundados) de uma cultura científica ou literária directamente 
utilizáveis nos diferentes lugares da produção (uma instrução para os 
operários, outra para os técnicos, uma terceira para os engenheiros, 
uma outra para os quadros superiores, etc.). Aprendem-se, portanto, 
saberes práticos. (ALTHUSSER, 1985, p. 20-21).     
 

É possível observar, aí, uma intersecção com os dizeres de Pfeiffer (2001) e 

Orlandi (2004) a respeito, respectivamente, do sujeito escolarizado e da relação 

escola/cidade. Da primeira autora, extraímos que, no capitalismo, a escola toma o 

lugar de instituição voltada para o treinamento e o destaque de habilidades naqueles 

que disputam lugares sociais, ou seja, nos homens. Para ela, tanto o processo de 

urbanização quanto o de escolarização se configuram como ferramentas do Estado 

para normatizar e controlar os sentidos do/para o sujeito e sua forma de ocupar a 

cidade, ponto com o qual a segunda autora concorda quando diz que a escola é um 

                                                           
1 É preciso lembrar que, no pensamento Althusseriano, há uma distinção entre os sentidos 
de “ideologia”, no singular, e “ideologias”, no plural, em que o primeiro termo seria 
empregado para referenciar seu funcionamento universal e, o segundo, seus modos de 
funcionamento particular. Assim, enquanto a “ideologia” é atemporal e imutável, as 
“ideologias” se alteram diante da conjuntura histórica na qual se constituem (ALTHUSSER, 
1985). 
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lugar primordial para o controle e a instituição de sentidos para a cidade, também 

sendo significada pelo fato de estar nela.  

Para Orlandi (2004), o simples fato de “aluno” e “professor” estarem no 

espaço escolar é suficiente para pôr em funcionamento determinados sentidos, já 

que a escola “se constitui como um lugar de significação (de interpretação) em que 

os sentidos já estão postos e funcionando antes mesmo que x ou y entrem nela 

(posições-sujeito)” (ORLANDI, 2004, p. 149). Diante disso, e considerando que há 

uma sobreposição da cidade pelo discurso urbano, silenciando-a e destituindo-a de 

seu real de significação, a autora volta-se para como esse ambiente se inscreve e 

participa da ordem de significação da cidade.  

Em um primeiro momento, ela aponta como uma das características dessa 

sobreposição o fato de que a cidade atravessa um processo de verticalização, 

culminando no “apagamento do ‘outro’, da sociabilidade, da civilidade, da cidadania” 

(ORLANDI, 2004, p. 150), em que prevalece o padrão dominador/dominado como 

diferenciador dos sujeitos. Tem-se, então, uma sociedade em que as diferenças são 

classificadas por níveis de dominação, barrando a conviviabilidade e o trânsito 

horizontal, conduzindo ao confronto político que segrega, marginaliza. Tal 

verticalização não está restrita ao âmbito das relações sociais, mas antes atinge, 

também, a disposição física da cidade, estabelecendo fronteiras, dividindo-a em 

regiões (ORLANDI, 2004). Assim,  

 

não há espaço “vazio” desse ponto de vista. Não há lugar para a 
falta, para o possível. Os sentidos do “público” já estão desde 
sempre saturados, preenchidos pelo urbano. A cidade é impedida de 
significar em seus não-sentidos, não dando visibilidade a outras 
formas de relações sociais. Os sentidos da cidade não são capazes 
de dizer o movimento do social. Daí resultam a violência, a 
ilegalidade, o impróprio [...]. (ORLANDI, 2004, p. 151).      
 

Ocorre, portanto, um silenciamento das diferenças, a criação de um 

simulacro, uma ilusão, que pressupõe uma singularidade da cidade. Nesse ponto, 

pode-se traçar um paralelo com o que diz Pfeiffer (2001), para quem o discurso do 

urbano e da escola produzem, tanto para o sujeito quanto para a cidade, a 
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homogeneização de sentidos, resultando em sua unicidade. Barra-se o movimento 

dos sentidos, as oportunidades de deslocamentos. E é por trabalharem com esse 

imaginário de um sujeito, de uma língua e de uma cidade completos, homogêneos, 

que tais discursos contribuem para a produção da já citada sobreposição, apagando 

“outros sujeitos, línguas e cidades, que permanecem na invisibilidade de suas 

formas” (PFEIFFER, 2001, p. 31), marginalizando, segregando, como expôs Orlandi 

(2004).  

Aqui, poder-se-ia questionar: de que forma a escola contribui, concretamente, 

para a construção do sujeito “um” da cidade? Em sua discussão, Orlandi (2004) 

propõe que a escola assume papel central na configuração da forma-sujeito-histórica 

capitalista em forma-sujeito-urbana, pelo fato de essa última se constituir no sujeito 

do conhecimento, da escrita, habilidade que se adquire na instituição. Segundo ela, 

é precisamente na escrita que a escola encontra sua justificativa para hierarquizar a 

diferença, verticalizar. Na mesma direção, Pfeiffer (2001) toma esse instrumento 

como “efeito máximo da unidade consensual” (p. 30), da homogeneização. Para a 

autora, é pela escrita, tanto em falta quanto em presença, que o sujeito urbanizado 

se torna (in)visível. “Invisível” porque, aos espaços e sujeitos não subordinados às 

determinações do urbano e da língua e, portanto, também às regras da escrita, resta 

somente o sítio da invisibilidade (PFEIFFER, 2001).  

É importante ressaltar, por outro lado, que Orlandi (2004) reconhece, na 

própria escrita, uma ferramenta que pode servir ao “trabalho de re-significação 

política do espaço urbano” (p. 152). Para tanto, contudo, é necessário que seja 

compreendida discursivamente como relação social, caminho para o 

estabelecimento de relações de sentido diversas, força motriz para a transformação 

da correspondência entre sujeitos, como processo/experiência, e não como 

produto/artefato (ORLANDI, 2004). Do contrário e, em resumo, a escola, “tal como 

se encontra, entra no sentido de reforçar a verticalização das relações, a 

racionalidade, o conhecimento, junto à escrita, formando o núcleo da ação 

pedagógica” (ORLANDI, 2004, p. 153).  
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Antes de prosseguir ao próximo ponto de abordagem teórica, traz-se à tona 

mais um aspecto abordado em Pfeiffer (2001). Retomando a questão da 

invisibilidade, a qual ficam subordinados os sujeitos e os espaços que não se 

submetem ao urbano e à língua, encontra-se, na autora, a ideia de que não há mais 

espaços públicos e que todos se voltaram para as seguranças de suas residências, 

o que conduz à afirmação de que não é mais permitido sair às ruas. Nessa 

perspectiva, aqueles que o fazem são vistos como “inocupantes”, e, seu movimento, 

como inviável, tanto pela escola quanto pelo Estado e pela mídia (PFEIFFER, 2001). 

Para Orlandi (2004), embora a rua habite a escola, a instituição saiu da mesma. 

Seria preciso, assim, tornar visível o que é de fora, “fazer a escola ir para a rua” (p. 

152, grifos no original), o que significaria “fazer o sujeito experimentar os sentidos da 

cidade real e desfazer as fronteiras produzidas pela verticalização” (p. 154). Mais do 

que isso, proporcionar-se-ia ao sujeito a oportunidade de “trabalhar as letras da/na 

rua, estabelecendo um trajeto que não estaciona no interior da escola” (ORLANDI, 

2004, p. 155). A instituição abandonaria, pois, o movimento cíclico escola-escola, 

para se voltar verdadeiramente para a sociedade (ORLANDI, 2004).  

Por fim, cabe ressaltar que tanto Pfeiffer (2001) quanto Orlandi (2004) 

concluem suas reflexões advogando pela necessidade de criação, na cidade, de 

espaços de conviviabilidade, a fim de que os sujeitos provem dos sentidos da cidade 

em sua materialidade e da oportunidade da contradição. Para essa última, esse 

movimento pode advir da escola, que  

 

não tem que se moldar ao “urbano” mas ir para o espaço da cidade 
enquanto real histórico muitas vezes apagado pelo urbanístico. Deve 
confrontar-se com o real da rua, com seus sujeitos, seus modos de 
existência, de resistência e de saber, de arte, de cultura. (ORLANDI, 
2004, p. 153).      
 

E é justamente no ponto da resistência que se tocará a seguir.  

 

Forma-sujeito-histórica capitalista e resistência  
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Em abordagem sobre o estatuto do sujeito na perspectiva discursiva, Orlandi 

(1999) apresenta a forma-sujeito-histórica que se configurou com o advento da 

modernidade: o sujeito-de-direito ou sujeito jurídico. Citando Haroche, a autora 

expõe que tal forma-sujeito representa uma superação da forma-sujeito religiosa, 

característica da Idade Média, no sentido de que, se antes o homem estava 

submetido à Deus e tinha como crença a Letra (Bíblia Sagrada), agora essa 

submissão se dá ao Estado e às Leis, ou seja, sua crença reside nas Letras 

(Escrituras Jurídicas). Trata-se de um sujeito circunscrito na lógica dos direitos e 

deveres, aspecto em que, para Orlandi (1999), configura-se a contradição de alguém 

“ao mesmo tempo livre e submisso. Ele é capaz de uma liberdade sem limites e uma 

submissão sem falhas: pode tudo dizer, contanto que se submeta à língua para 

sabê-la” (ORLANDI, 1999, p. 50). Acometido por essa contradição, e ainda segundo 

Orlandi (1999), o sujeito cria para si uma noção de completude, responsável pela 

ilusão de que ele determina seus próprios dizeres, esquecendo-se da determinação 

à qual, em sua relação com os sentidos, é submetido pela exterioridade constitutiva. 

Essa questão está no alicerce do que ela denomina “assujeitamento”, que “se faz de 

modo a que o discurso apareça como instrumento (límpido) do pensamento e um 

reflexo (justo) da realidade” (ORLANDI, 1999, p. 51).  

Ao se pensar na noção de um “sujeito-de-direito”, Orlandi (1999) alerta, 

contudo, para o fato de que não se deve torná-la sinônimo da de “indivíduo”, haja 

vista que  

 

o sujeito-de-direito não é uma entidade psicológica, ele é efeito de 
uma estrutura social bem determinada: a sociedade capitalista. Em 
consequência, há determinação do sujeito mas há, ao mesmo tempo, 
processos de individualização do sujeito pelo Estado. Este processo 
é fundamental no capitalismo para que se possa governar. 
(ORLANDI, 1999, p. 51).      
 

Nessa perspectiva, Orlandi (1999, 2012) propõe que, para consolidar-se como 

sujeito-de-direito, é preciso, primeiro, que o indivíduo seja interpelado em sujeito 

pela ideologia, processo que ocorre na instância do simbólico e sobre o qual ele não 
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possui controle. Posteriormente, transcorrer-se-ia a individu(aliz)ação desse sujeito 

pelo Estado, que opera uma articulação simbólico-política por meio das instituições e 

discursos, o que resulta na identificação do sujeito com determinadas Formações 

Discursivas2 e, consequentemente, na constituição de posições-sujeito. Cabe 

lembrar que, conforme explicitado no subtítulo anterior deste artigo, na conjuntura 

capitalista, muitos desses sujeitos acabam inseridos na lógica da marginalização, 

segregação, pois, ao assumirem suas posições-sujeito, não estão “ao alcance do 

consenso produzido pelo imaginário de nossas políticas públicas”, tornando-se, de 

algum modo, “in-compreensíveis” (ORLANDI, 2012, p. 225). É o caso do Falcão, o 

menino do tráfico, estudado por Orlandi em muitos de seus trabalhos sobre a 

delinquência.   

Para Orlandi (2012), contudo, é exatamente no ponto entre a 

individu(aliz)ação e a identificação que repousa a possibilidade de ruptura e, 

portanto, de resistência para o sujeito. Isso porque tanto a primeira 

(individu(aliz)ação) quanto a segunda (identificação) carregam falhas que advém, 

respectivamente, do próprio Estado, em seu papel como articulador simbólico-

político, e da ideologia, que é, por si só, um ritual com falhas, de equívoco 

(ORLANDI, 2012). Especificamente no que tange à falha Estatal, é importante 

observar que a autora concebe-a como “estruturante do sistema capitalista 

contemporâneo” (ORLANDI, 2012, p. 229, grifos no original), como condição para o 

funcionamento desse sistema. A falha assume, assim, a posição de “lugar do 

possível” (ORLANDI, 2012, p. 20), em que “o sujeito pode irromper com seus outros 

sentidos e com eles ecoar na história. Condição para que os sujeitos e sentidos 

possam ser outros, ‘fazendo sentido no interior do não-sentido’. É a isto que chamo 

resistência” (ORLANDI, 2012, p. 231, grifo no original). 

Em suma, pensar a resistência discursivamente pressupõe “pensar um sujeito 

dividido, o assujeitamento nas formas históricas do capitalismo, a ideologia como 

                                                           
2 Em Pêcheux (1988), tem-se por definição que uma Formação Discursiva compreende uma 
região de sentidos, “aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma 
posição dada numa conjuntura dada, [...] determina o que pode e deve ser dito” (p. 160, 
grifos no original). 
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ritual com falhas, o Estado estruturado pela falha, e a formação social como algo 

que se constitui e se mantém continuamente” (ORLANDI, 2012, p. 233), 

abandonando uma visão associada à onipotência individual e/ou grupal ou às 

perspectivas pragmáticas e humanistas, para considerá-la face ao que é da ordem 

do ideológico, do histórico e do simbólico. É pensá-la como ato de “sujeitos que 

teimam em (r)existir” (ORLANDI, 2012, p. 234). É por essa frente que se toma o 

movimento promovido, em 2015, por estudantes secundaristas do Estado de São 

Paulo contrários à proposta de reorganização da Rede Estadual de Ensino, episódio 

sobre o qual se explana a seguir.  

 

A proposta de Reorganização Escolar Paulista (2015) e seus desdobramentos  

Em 23 de setembro de 2015, durante a gestão de Geraldo Alckmin (PSDB), 

em São Paulo, foi anunciada, pelo então Secretário Estadual da Educação, Herman 

Voorwald, a reorganização da Rede Estadual de Ensino. A medida, que passaria a 

vigorar em 2016, consistia na separação das instituições escolares, de modo que 

cada unidade de ensino passasse a oferecer aulas para apenas um dos três ciclos 

da Educação Básica (Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II ou Ensino 

Médio).  

A fim de justificar a execução do plano, a Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo (SEE/SP) apresentou dois argumentos principais: a suposta 

diminuição no número de alunos matriculados na Rede, em decorrência de queda na 

natalidade e da migração para a Rede Privada de Ensino, que estaria implicando em 

um crescimento de classes ociosas nas escolas, e a melhoria na qualidade de 

ensino.  

Em 26 de outubro, a SEE/SP (apud SILVA, 2016) informou que, das 5.147 

escolas existentes na Rede Estadual de Ensino, 1.464 passariam pela 

reorganização. Em algumas delas, onde o ciclo único já era realidade, o segmento 

seria trocado. Em outras, o regime seria implantado. Ao todo, instituir-se-iam 2.197 

escolas nesse formato pelo Estado. Ademais, 94 instituições de ensino seriam 
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desativadas, sendo que, dentre os prédios em que essas se instalavam, 66 seriam 

disponibilizados para as Redes Municipais de Ensino ou reaproveitados pelo próprio 

Governo para a instalação de creches ou escolas de Ensino Técnico. Aos espaços 

restantes ainda não havia destinação definida. Para a concretização da proposta, 

311 mil alunos teriam que ser transferidos, e estimava-se que 74 mil professores 

sofreriam algum tipo de alteração em suas jornadas de trabalho (SILVA, 2016).  

Desde que a proposta foi levada a público, iniciou-se uma onda de protestos 

em resposta à medida, com a participação de professores, pais e, principalmente, 

estudantes. Contrários à reorganização, os manifestantes afirmavam que seu 

objetivo não era reduzir a quantidade de salas ociosas na Rede e melhorar a 

qualidade do ensino ofertado, como dito pela SEE/SP, e sim racionalizar custos. 

Afirmavam, ainda, que não fora promovido diálogo com a comunidade escolar 

durante o processo decisório que culminou na reorganização.  

Os primeiros atos deram-se de forma “tradicional”, com manifestantes indo às 

ruas, tanto na capital paulista quanto no interior do Estado, para protestar. 

Gradualmente, as manifestações se intensificaram e, em 09 de novembro, 

transcorridos pouco mais de um mês após o início das manifestações de rua, os 

estudantes adotaram outra forma de protesto: a ocupação de escolas. Nessa data, 

alunos ocuparam, na região do ABC Paulista, a Escola Estadual Diadema. No dia 

seguinte, outro grupo de estudantes ocupou a Escola Estadual Fernão Dias, em 

Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo. Em pouco tempo, outras unidades da capital 

paulista e do interior do Estado também começaram a ser ocupadas. De acordo com 

a SEE/SP, em 01 de dezembro, o número de instituições ocupadas chegava a 2003. 

Nesse momento, além do movimento no interior das escolas, os manifestantes 

haviam retomado os protestos de rua, principalmente nas Avenidas Paulista, 

Rebouças e Faria Lima. Desse modo, como observa Silva (2016), pode-se dizer que 

as ações contrárias à proposta de reorganização desenrolaram-se em três 

                                                           
3 Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/12/chega-200-o-numero-de-
escolas-ocupadas-em-sp-diz-secretaria.html. Acesso em: 09 dez. 2017. 
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momentos principais: “os manifestantes iniciaram com passeatas, passaram para 

ocupações e, depois, optaram por realizar as duas ações” (p. 124). Em decorrência 

do crescente número de manifestações, em 04 de dezembro Geraldo Alckmin 

anunciou a suspensão da reorganização da Rede Estadual de Ensino para o ano de 

2016. No mesmo dia, Herman Voorwald exonerou-se do cargo de Secretário 

Estadual de Educação.  

Ressalta-se que o desenrolar do movimento ficou marcado, também, pelo 

lançamento da composição Escola de Luta, de MC Foice e Martelo da Z/S (Zona 

Sul) que, de acordo com Campos, Medeiros e Ribeiro (2016), tornou-se um “hit 

instantâneo” (p. 76), disseminando-se rapidamente pelos atos de rua e ocupações. 

Trata-se de uma versão do funk Baile de Favela, de MC João, escrita para 

representar e fortalecer a união e a luta dos estudantes contrários à proposta de 

reorganização. Sua divulgação se deu por meio de um clipe4, compartilhado na 

plataforma de vídeos YouTube em 27 de outubro e republicado em redes sociais, 

como o Facebook, que se inicia com uma conversa entre os músicos e, em seguida, 

apresenta a canção, ilustrando-a por meio de imagens dos protestos e, até mesmo, 

de recortes do clipe de Baile de Favela. No final, há outro diálogo entre MC Foice e 

Martelo. A seguir, encontram-se reproduzidas as conversas e a letra da música:  

 

FOICE: “Salve, salve Martelo!”  
MARTELO: “E aí, Foice, firme mano?”  
FOICE: “Firme, não né, tio! Cê é loko, o Alckmin aí fudendo com os 
estudantes, mano!”  
MARTELO: “Cê é loko, eu ouvi dizer, né mano, vai fechar uma pá de 
escola. O cara fecha escola e abre cela, não tô nem entendendo, tio! 
Mas é isso, eu ouvi dizer que os estudante tá tudo organizado, né 
não?”   
“O Estado veio quente  
Nóis já tá fervendo (x2)  
Quer desafiar  
Não tô entendendo  
Mexeu com estudante  
Vocês vão sair perdendo  
(por quê?)  

                                                           
4 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QvdrLD1RbTI. Acesso em: 09 dez. 
2017. 
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O Fernão é Escola de Luta  
Andronico é Escola de Luta  
Ana Rosa é Escola de Luta  
Fica preparado  
Que se fecha  
Nóis ocupa  
(vai, vai)  
Antonio Viana é Escola de Luta  
Salim Maluf é Escola de Luta  
EE Julieta é Escola de Luta  
Fica preparado  
Que se fecha  
Nóis ocupa  
[...]”  
FOICE: “Estudante tudo zica, mano, só na luta autônoma organizada, 
nóis têm que incentivar essa porra, tio.”  
MARTELO: “É isso, tio, é nóis por nóis, né mano? Porque tá fudendo 
pro nosso lado, se nóis não se organizar, mano, cê é loko, tio. Mas é 
isso, o recado é esse né não? Pra cada escola que ele fechar nóis 
vai ocupar é duas, tio.”  
FOICE: “Cê é loko, não podemos deixar os companheiros para trás 
não, mano. Cê é loko, nenhuma escola a menos.”  
MARTELO: “É isso, tio, nenhuma escola a menos, caralho!”. 
(CAMPOS, MEDEIROS E RIBEIRO, 2016, p. 77-78).       
 

No que tange à letra da música, Campos, Medeiros e Ribeiro (2016) 

destacam dois pontos que classificam como “geniais”: sua configuração aberta e 

descentralizada, haja vista que, em cada nova escola ocupada ou manifestação na 

qual era entoada, os estudantes possuíam a liberdade de substituir os nomes das 

instituições citadas na canção original pela sua própria, o que contribuía para a 

criação de um “sentimento de pertença e de autovalorização enquanto ‘Escola de 

Luta’” (CAMPOS, MEDEIROS E RIBEIRO, 2016, p. 78); e o fato de o caráter 

autônomo da ação estudantil ter sido reforçado em trechos como “luta autônoma 

organizada” e “nóis por nóis”, o que prova que, embora o objetivo principal da 

composição tenha sido publicizar o coletivo O Mal Educado5, o grupo atuou apenas 

                                                           
5 O Mal Educado é formado por estudantes e foi um dos principais apoiadores do movimento 
estudantil secundarista de 2015. Em sua fanpage no Facebook, o coletivo diz que “busca 
registrar, divulgar e fortalecer experiências de luta e organização vividas por alunos de 
diferentes escolas”. Disponível em: https://www.facebook.com/mal.educado.sp/. Acesso em: 
09 dez. 2017.  
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como catalisador e não como dirigente do processo político que resultou no 

movimento, expondo uma forma de ação coletiva até então inconcebível pelos 

alunos. Reconheceu-se, portanto, “que as ‘Escolas de Luta’ preexistem às 

ocupações” (CAMPOS, MEDEIROS E RIBEIRO, 2016, p. 80).  

Para a discussão que será desenvolvida no próximo subtítulo deste trabalho, 

é interessante reproduzir, por fim, algumas declarações feitas por MC Foice e 

Martelo, em depoimento concedido a Campos, Medeiros e Ribeiro (2016) em 28 de 

janeiro de 2016. Segundo os músicos, o princípio da canção, assim como de outras 

composições da dupla, foi “pegar um funk hit do momento e transformar numa 

música de luta pras ocupações [...] sempre com a ideia de usar o funk e colocar 

letras de luta, ao invés de letras de funk putaria ou ostentação” (CAMPOS, 

MEDEIROS E RIBEIRO, 2016, p. 79). MC Foice e Martelo afirmaram, ainda, 

observar no funk uma possibilidade de “levar um conteúdo que muitas vezes a 

quebrada não tem acesso”, de modo que a população que habita tais locais possa 

“tomar contato com essas coisas de luta” (CAMPOS, MEDEIROS E RIBEIRO, 2016, 

p. 79).  

Diante do que foi abordado até então, passa-se, agora, à exposição das 

hipóteses que envolvem a música Escola de Luta e o movimento estudantil de 2015, 

face às explanações teóricas apresentadas.  

 

Escola de Luta e o movimento estudantil de 2015: re-significando sujeitos e 

espaços  

O primeiro e, talvez, mais evidente elemento da letra de Escola de Luta 

passível de análise é o uso constante dos pronomes pessoais “nós” e “ele”, bem 

como do pronome de tratamento “vocês”, em trechos como “nóis já tá fervendo”; 

“vocês vão sair perdendo”; “nóis ocupa”; e “pra cada escola que ele fechar nóis vai 

ocupar é duas, tio”. Diante do contexto em que a música foi composta e circulou, é 

cabível tomar os pronomes “ele” e “vocês” como referências, respectivamente, a 

Geraldo Alckmin e ao Estado, enquanto que “nós” diz respeito aos estudantes. 

Nesse processo de nomeação, trabalham as formações imaginárias construídas 
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pelo emissor (no caso, os alunos) e pelo receptor (o Governo) da mensagem, como 

proposto por Pêcheux (apud GADET E HAK, 2014). O autor, que atribui ao emissor 

o nome de “sujeito A” e ao receptor “destinatário B”, considera que, nos processos 

discursivos, há o funcionamento de uma série das referidas formações, “que 

designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles 

fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro” (PÊCHEUX, apud GADET E HAK, 

2014, p. 82, grifos no original). Segundo ele, o processo de formações imaginárias 

pressupõe, para o sujeito A, as questões “quem sou eu para lhe falar assim?” e 

“quem é ele para que eu lhe fale assim?”, e para o destinatário B, “quem sou eu para 

que ele me fale assim?” e “quem é ele para que me fale assim?” (PÊCHEUX, apud 

GADET E HAK, 2014, p. 84). Por conseguinte, se há “nós”, “ele” e “vocês”, entende-

se que há “grupos” de sujeitos distintos no espaço da cidade. Materializam-se, pois, 

relações de força na música.  

Aqui, pode-se traçar um paralelo, ainda, com o já citado processo de 

verticalização que atravessa as relações sociais estabelecidas na cidade, em que as 

diferenças entre sujeitos são classificadas em níveis de dominação 

(dominador/dominado), impedindo a conviviabilidade horizontal e o trânsito desses 

agentes, encaminhando-se para a constituição da marginalização e da segregação. 

Na música, nota-se, no entanto, uma re-significação da verticalização simbólica já 

cristalizada na cidade, que pressupõe o Estado como “dominador” e o estudante 

como “dominado”. Agora, tem-se o aluno como “dominador” e o Estado como 

“dominado”, sentido que se subtrai, por exemplo, dos versos “mexeu com estudante, 

vocês vão sair perdendo” e/ou “fica preparado, que se fecha, nóis ocupa”. Quem 

“perde” com a proposta de reorganização da Rede Estadual de Ensino de São Paulo 

é o Estado, e não o estudante, que desliza da posição de segregado para ocupar um 

novo lugar de significação. Desloca-se na tópica cívica que, como explica Orlandi 

(2012), “é o lugar em que se cruzam as determinações históricas, sociais e políticas 

que constituem o sujeito nos sentidos que lhe são atribuídos pelo sistema capitalista 

no que se chama ‘cidadania’” (p. 226).  
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Ainda com Orlandi (2004), observou-se que o processo de verticalização da 

cidade não está restrito apenas à esfera das relações sociais, mas atinge igualmente 

seu ordenamento físico, dividindo-a em regiões e traçando fronteiras. Também há, 

aí, outro deslocamento trazido por Escola de Luta, tendo em vista que, como 

explicitado anteriormente, em consonância à disseminação da causa estudantil e do 

movimento de ocupação de instituições escolares em diversos municípios do Estado 

de São Paulo, permitiu-se que fossem substituídos os nomes das escolas citadas na 

canção original (“O Fernão é Escola de Luta”; “Andronico é Escola de Luta”; “Ana 

Rosa é Escola de Luta” etc.) conforme a região em que era cantada. Nessa 

perspectiva, desconstroem-se as fronteiras e a noção de que existem espaços 

determinados para sujeitos determinados, pois, por esse princípio, todas as escolas 

e, consequentemente, regiões, “cabem” na mesma música. Não há espaços 

marginalizados, segregados, excluídos. Assim, os sentidos da cidade passam a 

dizer não só o movimento do social, mas o próprio movimento social. Indo mais 

longe, considera-se que essa característica da composição contribui para re-

significar, também, a relação solidária que existe entre a cidade e o território 

(ORLANDI, 2004): na música, não é mais a localização territorial que determina a 

cidade ou a escola, e sim o laço social que une os sujeitos que as ocupam, o fato de 

todas serem “de luta”.  

Outro ponto a ser abordado no que tange à canção é a questão da escrita e 

da aderência à norma culta da Língua Portuguesa, ensinada nas instituições de 

ensino ocupadas. Retomando Pfeiffer (2001), a autora diz que, para além de 

preparar e desenvolver habilidades em homens que competirão por vagas no 

mercado de trabalho, cabe à escola “criar uma unidade cívica a partir de uma 

pluralidade cultural” (p. 29), unidade esta que, no caso da língua, é instituída pela 

língua nacional, a do Estado, tratada como civilizada. Embora considere que não se 

configura como uma atitude em âmbito intencional, ela vê “no ensino da língua 

materna (com seus instrumentos como a gramática, a literatura e mais atualmente a 

mídia em geral), [...] o trabalho do Estado [...] de homogeneizar sentidos, produzindo 

o consenso, apagando a diversidade” (PFEIFFER, 2001, p. 30). Ao nos voltarmos 
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para a letra, fica claro que MC Foice e Martelo não adotaram a norma padrão da 

língua nacional para a composição de Escola de Luta, já que a todo o momento é 

possível deparar-se com termos e expressões que escapam às suas regras, como 

“mano”; “nóis”; “uma pá de escola”; “estudante tudo zica”; “cê é loko” etc., além dos 

chamados “palavrões”, como “fudendo”, “porra” e “caralho”. Nesse ato, produziu-se 

um furo no sítio da invisibilidade ao qual, no movimento de sobreposição da cidade 

pelo discurso do urbano, estão condenados aqueles que não se submetem à 

determinação do urbano e da língua e, consequentemente, às regras da escrita, 

conforme explicitado anteriormente. Traz-se a “língua de cultura”, do sujeito 

segregado, de periferia, que outrora ocupou “um espaço de bipolaridade com 

civilidade” (PFEIFFER, 2001, p. 29), para circular e significar no espaço do sujeito da 

escrita, do conhecimento: a escola. Percebe-se a escrita possibilitando relações 

outras de sentido, instrumentalizada para re-significar politicamente o espaço 

urbano, tal como propôs Orlandi (2004). Resiste-se, pois, pela e na língua.  

Adentrando o campo do som, passa-se ao ritmo de Escola de Luta: o funk. 

Historicamente, o funk tem sido tomado como ritmo de regiões periféricas e/ou 

favelas. Portanto, pela memória discursiva, é associado aos sujeitos segregados, 

marginalizados, ao “resto” social. É como (se) significa. Quando opera em um 

ambiente institucionalizado e que funciona como administrador de sentidos, como a 

escola, passa a significar diferentemente, trazendo o que é de “fora” (o funk, o 

sujeito segregado) para “dentro”, re-significando o processo de verticalização da 

cidade. É interessante observar como, em condições de produção6 distintas das do 

movimento estudantil de 2015, em que o funk foi autorizado no espaço escolar pelos 

próprios estudantes e representou uma entrada para a restauração do político 

naquele local, esse ritmo, em geral, tem sua circulação proibida na escola. Para 

exemplificar, traz-se o caso da professora de Ciências Sociais Gabriela Viola que, 

                                                           
6 Orlandi (1999) classifica as condições de produção como “estritas” e “amplas”. De acordo 
com a autora, em sentido estrito, tem-se “as circunstâncias da enunciação: é o contexto 
imediato” (p. 30). Já em sentido amplo, “as condições de produção incluem o contexto sócio-
histórico, ideológico” (p. 30). 
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em julho de 2016, lecionando na Escola Estadual Maria Gai Grendel, em Curitiba 

(Paraná), foi afastada do cargo por uma semana após ter conduzido, com alunos de 

Ensino Médio, a produção de uma paródia, também de Baile de Favela, cujo canto 

foi gravado e postado em um canal no YouTube7. A música resultou de um projeto 

sobre Marx, em que se buscou expor as ideias do filósofo em versos como “quer nos 

explicar a luta de classes, pela ideologia, alienação e mais valia” e “os burgueses 

não moram na favela, estão nas empresas explorando a galera. E os proletários, o 

salário é uma miséria, essa é a mais-valia, vamos acabar com ela”. Acusada de 

tentativa de doutrinação estudantil, após retornar à instituição de ensino, a 

professora passou a contar com “acompanhamento pedagógico especial” durante 

suas aulas. Observa-se, aí, o Estado domesticando e homogeneizando sentidos, 

retomando estigmas e já-ditos sobre o funk e reforçando a verticalização da cidade 

através da escola, movimento contrário ao de Escola de Luta.  

É interessante retomar as justificativas apresentadas, tanto pela professora 

Gabriela Viola quanto por MC Foice e Martelo, para a escolha de Baile de Favela 

como música a ser parodiada. A primeira afirmou que, residindo em Tatuquara, 

bairro “periférico” de Curitiba em que se localiza a instituição de ensino Maria Gai 

Grendel, tem consciência de que “o estilo preferido aqui é o funk, e não a música 

clássica. Tratar o funk como estilo inferior é etnocêntrico”. Os segundos, como 

exposto anteriormente, alegaram que possuem “a ideia de usar o funk e colocar 

letras de luta, ao invés de letras de funk putaria ou ostentação”. A partir desses 

dizeres, exprime-se o desejo não só de trazer o que é de “fora” para “dentro”, como 

dito há pouco, mas de produzir um deslizamento do sentido de funk, da Formação 

Discursiva “putaria”, nos próprios termos de MC Foice e Martelo, para “luta”. É como 

se fosse dito: “o funk não é só putaria, mas também luta”. Dessa maneira, pela 

circulação de Escola de Luta, não se re-significa somente a escola e os sujeitos que 

a ocupam, mas também o próprio funk em si.  

                                                           
7 Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/19/politica/1468885504_449859.html. Acesso em: 06 
dez. 2017. 
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Nesse movimento de re-significação da escola, acredita-se que se desloca, 

até mesmo, seu papel como Aparelho Ideológico de Estado. Se, enquanto tal, é de 

sua responsabilidade reproduzir a qualificação da força de trabalho que atuará nas 

empresas capitalistas, conforme visto em Althusser (1985), com o movimento 

estudantil paulista de 2015, pode-se questionar: não coube à escola, ao menos 

naquele momento, configurar-se como espaço de luta contra as relações de 

produção vigentes, e não de conservação das mesmas e do assujeitamento à 

ideologia dominante?  

Em suma, e a partir das considerações apresentadas, conclui-se que na 

circulação de Escola de Luta e, de modo mais geral, no movimento estudantil 

contrário à proposta de reorganização da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, 

em 2015, configurou-se um ato de resistência, tal como ela é pensada por Orlandi 

(2012) e exposta no segundo subtítulo deste trabalho, em que os estudantes 

puderam se deslocar, durante os processos de individu(aliz)ação pelo Estado e de 

identificação, e em suas falhas, de suas posições-sujeito, ocupando outros lugares 

de significação (passando, por exemplo, de reprodutores de técnicas à seres ativos, 

fazendo da educação um processo, e não um produto) e, mais além, levando a 

escola para a rua, fazendo eclodir os sentidos da cidade em seu real.  

 

Considerações finais 

A título de conclusão, traz-se à tona o questionamento de Orlandi (2012), 

apresentado em nota de rodapé, uma vez findada sua explanação sobre a 

resistência do sujeito: “essas formas de resistência que atingem as posições-sujeitos 

são capazes de abalar a forma-sujeito histórica capitalista?”. Antes de tecer uma 

pequena consideração sobre a questão, é preciso retomar alguns acontecimentos 

que sucederam o movimento estudantil paulista de 2015.  

De um lado, o cenário pessimista: mesmo com o anúncio da suspensão da 

reorganização da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, cresceram rumores sobre 

uma possível “reorganização silenciosa” promovida pelo Governo de Geraldo 
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Alckmin, denunciada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de 

São Paulo (Apeoesp) apenas um mês depois de cessados os protestos de rua e a 

ocupação de instituições escolares, em janeiro de 20168. De acordo com o 

Sindicato, até o segundo mês daquele ano, 594 salas de aula já haviam sido 

fechadas em escolas da Rede Estadual. De outro, o otimista: a mobilização dos 

estudantes paulistas inspirou outra onda de ocupações, ocorrida em diversos 

Estados do País, principalmente o Paraná, no segundo semestre de 2016. Naquele 

momento, os alunos protestavam contra a Medida Provisória nº 746/20169, que 

instituía a chamada Reforma do Ensino Médio, e a Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 55/2016 (antiga PEC 241/2016)10, a PEC do Teto de Gastos, 

ambas apresentadas pelo Governo do Presidente Michel Temer (MDB).  

Diante desses fatos, é cabível dizer que, no que tange à relação entre o 

Estado e o estudante, paira, atualmente, uma tensão, já que, enquanto o primeiro 

cada vez mais lança mão de artifícios e políticas públicas homogeneizantes, que 

adestram sujeitos e sentidos e acentuam o processo de verticalização da cidade, o 

segundo se desdobra em novas posições-sujeitos pelo ato da resistência. Voltando 

à questão de Orlandi (2012), acredita-se que é difícil precisar se tais posições 

podem abalar as estruturas da forma-sujeito-histórica capitalista. As chances, 

contudo, têm se tornado recorrentes.  
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Resumo  

Este trabalho, pautado na perspectiva dialógica-discursiva de linguagem 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010; BAKHTIN, 2003), trata da compreensão sobre a 

interação e do discurso da responsividade em práticas de revisão e de reescrita no 

ensino básico. Sustentados nos tipos de correção (RUIZ, 2010) e nas operações 

linguístico-discursivas (FABRE, 1986) de revisão de textos, investigamos como são 

configuradas as relações entre professor e estudante e as atitudes responsivas que 

manifestam nesse processo, a partir das análises dos discursos escritos de 

professores, na revisão do texto do aluno. Para tanto, analisamos produções 

textuais de alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental II, realizadas em 2016, e 

uma tabela de revisão produzida e utilizada pela professora em seu turno de 

correção. Os resultados apontam que a interação, imprescindível no trabalho de 

produção textual, é estabelecida por meio da tabela no processo de revisão e de 

reescrita dos textos, como um condutor discursivo próprio ao ensino, nessa situação 

específica. Ao se observar os apontamentos empregados na revisão e as operações 

realizadas na reescrita do texto, constatamos que a troca de palavra/discurso entre 

professor e aluno faz-se presente, uma vez que os seus enunciados constituem-se 

como resposta ao elo anterior e motivam uma nova atitude responsiva.   

Palavras-chave: Discurso. Responsividade. Revisão e reescrita. 

 

Introdução  

A escrita é uma das atividades responsáveis pelas relações sociais entre os 

sujeitos e, no ensino básico, uma prática discursiva que possibilita a interação entre 

professor e aluno. A revisão e a reescrita, etapas vinculadas a tal prática, devem 

permitir a continuidade dessa interação e do diálogo, estabelecidos no processo de 
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produção textual escrita Assim, partimos da necessidade de investigar o modo como 

as relações entre professor e estudante são configuradas nessas etapas.  

Pautados na perspectiva dialógica-discursiva de linguagem, discutida por 

Bakhtin/Volochinov (2010) e Bakhtin (2003), buscamos tratar da compreensão sobre 

a interação e do discurso da responsividade em práticas de revisão e de reescrita no 

ensino básico, analisando produções textuais de alunos do sétimo ano do Ensino 

Fundamental II e uma tabela de revisão produzida e utilizada pela professora em 

seu turno de correção. Diante disso, sustentados nos tipos de correção (RUIZ, 2010) 

e nas operações linguístico-discursivas (FABRE, 1986) de revisão de textos, 

objetivamos investigar como são configuradas as relações entre professor e 

estudante e as atitudes responsivas que manifestam nesse processo, a partir das 

análises dos discursos escritos de professores e das atitudes responsivas dos 

estudantes, na revisão do texto do aluno.  

 

A perspectiva dialógica-discursiva de linguagem e os processos de revisão e 

de reescrita 

Nas práticas de linguagem ocorridas em sociedade, há sempre um outro com 

quem o sujeito falante interage, endereçando seu discurso e esperando uma 

resposta. Essa interação verbal social, pelo caráter dialógico, sempre pressupõe o 

outro e, para que possa acontecer, a linguagem faz-se instrumento fundamental.  

 Bakhtin/Volochinov (2010, p. 127) apresentam que “A interação verbal 

constitui assim a realidade fundamental da língua”. Nesse sentido, partimos da 

concepção dialógica de linguagem, “[...] porque propõe que a linguagem (e os 

discursos) têm seus sentidos produzidos pela presença constitutiva da 

intersubjetividade (a interação entre subjetividades) no intercâmbio verbal, ou seja, 

as situações concretas de exercício da linguagem.” (SOBRAL, 2009, p. 32). Somos 

sujeitos que nos constituímos na e pela linguagem, por meio das interações 

constantes entre sujeitos e dos enunciados que permeiam o agir em diferentes 

contextos.  
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 Ao partir do princípio de que “[...] A interação é entendida como 

essencialmente fundada no diálogo em sentido amplo, algo que não se separa dele, 

isto é, que envolve mais de um termo e mais de um sujeito: a ‘pergunta’ e a 

‘resposta’, o eu e o outro.” (SOBRAL, 2009, p. 40), compreendemos que o 

dialogismo e a interação são bases do processo de produção dos discursos. A 

interação entre os sujeitos advém do processo dialógico com o outro, a partir do qual 

locutor e interlocutor se alternam, uma vez que, ao passar a palavra ao outro, o 

enunciado do locutor, como “[...] um elo na corrente complexamente organizada de 

outros enunciados.” (BAKHTIN, 2003, p. 272), se encerra e o do interlocutor tem 

início, mas forma uma cadeia ininterrupta de enunciações, pois há, “[...] antes de seu 

início, os enunciados de outros, depois de seu término, os enunciados responsivos 

de outros [...]” (BAKHTIN, 2003, p. 275).  

 Nessa conjuntura, o enunciado não tem origem e fim em um sujeito, há uma 

relação com diversas vozes “[...] dado que nenhum sujeito falante é a fonte da 

linguagem/ do discurso, ainda que seja o centro de suas enunciações [...]” 

(SOBRAL, 2009, p. 33). Para mais, existe uma cadeia de responsividade nas 

práticas discursivas, pois os enunciados, tanto respondem a enunciados anteriores, 

quanto provocam respostas futuras. Faraco (2009) corrobora essa proposição do 

Círculo de Bakhtin e apresenta que todo dizer se orienta para o “já dito” e para a 

resposta, isto é, configura-se como réplica e espera uma réplica.   

Bakhtin (2003) discute que todo enunciado, ao ser compreendido ativamente, 

espera uma atitude responsiva de seu interlocutor. Percebe-se, assim, que o outro 

não corresponde apenas ao ouvinte do enunciado, mas desempenha a função de 

compreender o discurso e ocupar “[...] 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. [...]” (BAKHTIN, 2003, p. 271). Desse modo, 

toda compreensão é de natureza responsiva e, consequentemente, todo falante é 

um respondente. Conforme Menegassi (2009, p. 151), a “[...] interação é um 

fenômeno que se realiza em contexto social específico e que, por sua natureza, 

exige e instaura uma relação dialógica e, por conseguinte, de responsividade, entre 
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os sujeitos [...]”, dessa forma, ao assumirem diferentes atitudes responsivas, os 

interlocutores possibilitam a continuidade da interação, do diálogo, que são 

característicos do dialogismo. 

A responsividade, como “[...] uma exigência das práticas sociais de interação” 

(MENEGASSI, 2009, p. 151), também está presente no trabalho com a escrita em 

sala de aula. O professor deve estabelecer as condições de produção, para que a 

“resposta” seja produzida pelo aluno e este “[...] saiba de qual posição enunciará e 

para quem, com qual finalidade o fará” (BELOTI, 2016, p. 27).  

No ensino básico, as práticas de produção textual devem pautar-se na 

concepção de escrita como trabalho (FIAD; MAYRINK-SABINSON, 1991), vertente 

que considera a escrita como uma atividade processual de interação verbal entre 

sujeitos e de diálogo, seguindo os pressupostos da perspectiva dialógica-discursiva 

de linguagem do Círculo de Bakhtin. Nessa concepção, a escrita envolve etapas 

processuais e recursivas e a produção de texto deve ser considerada como a “[...] 

devolução da palavra ao sujeito [...]” (GERALDI, 2004, p. 20), o que possibilita ao 

texto tornar-se o lugar da interação entre professor e aluno.  

Buscando analisar o discurso da responsividade no processo de revisão e de 

reescrita, é fundamental compreendermos essas duas etapas. Na vertente 

processual, a escrita se dá por meio da interação entre os sujeitos, visto que “[...] o 

texto escrito, enquanto ação com sentido, constitui uma forma de relação dialógica 

[...]” (GARCEZ, 1998, p. 63), entre professor e estudante. Desse modo, as práticas 

de escrita devem promover essa interação e as etapas de revisão e de reescrita são 

fundamentais para isso, ao permitir que o diálogo, instaurado no momento inicial da 

produção, seja mantido no decorrer do processo de produção do texto escrito e que 

o aluno possa esperar do professor uma atitude responsiva ativa em relação ao 

texto que produziu. 

A revisão consiste na busca por adequar o texto à situação de produção e aos 

elementos das condições de produção. Por meio dessa etapa, o produtor observa e 

reflete sobre as possíveis inadequações. Conforme Menegassi (2010), na sala de 

aula, a revisão pode ocorrer a partir da visão de colegas de classe, do próprio 
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produtor do texto ou do professor, que realiza intervenções com o objetivo de tornar 

o texto do estudante mais adequado ao que foi estabelecido para determinada 

situação de interação verbal social. Ruiz (2010) apresenta quatro tipos de correção 

que o professor pode utilizar em sua revisão, retomando três anteriormente 

propostas por Serafini (1987).  

A correção indicativa é utilizada para apontar, de forma pontual, 

inadequações presentes no texto. Por apenas indicar, em geral, não possibilita ao 

aluno refletir sobre a alteração que precisa ser realizada e desenvolver seu texto. A 

correção resolutiva é caracterizada pelo ato efetuado pelo professor de corrigir os 

erros no próprio texto do estudante, que apenas precisa reescrever a partir da 

resolução já efetuada, o que pode implicar na falta de compreensão sobre a 

modificação.  Já com a correção classificatória, o professor classifica os erros 

presentes no texto, informando a natureza do problema, por meio de códigos, 

símbolos ou outra forma compreensível aos sujeitos envolvidos em tal processo. O 

quarto tipo de correção, proposto por Ruiz (2010), é a textual-interativa, que se 

realiza, normalmente, por meio de bilhetes no pós-texto, para tratar de inadequações 

relacionadas ao conteúdo do texto, à revisão por parte do aluno e à atuação do 

professor no processo de produção do texto cor. Essa correção pode ainda 

configurar-se de diferentes formas: apontamento, questionamento e comentário 

(MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016). 

A reescrita está diretamente ligada à revisão, pois, para que seja realizada, a 

revisão precisa precedê-la. Aquela etapa deve ser compreendida “[...] como 

atividade de exploração das possibilidades de realização linguística, de tal forma que 

o instituído pelos cânones gramaticais fosse colocado a serviço desse objetivo maior 

e, por isso mesmo, passível de releituras e novas formulações.” (JESUS, 2004, p. 

100). Na reescrita do texto, o aluno pode utilizar diferentes estratégias para 

evidenciar sua atitude responsiva no processo de produção textual, conhecidas 

como as operações linguístico-discursivas. 

 Menegassi (1998), sustentado em Fabre (1987 apud MENEGASSI, 1998), 

apresenta cinco operações como possíveis de serem realizadas pelo produtor a 
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partir da revisão realizada em seu texto. A operação de adição ocorre quando há 

acréscimo de elementos gráficos, palavras ou frases no texto. A operação de 

substituição caracteriza-se pelo ato de o produtor suprimir algum elemento, palavra 

ou trechos do texto e substituí-lo por outro que considera mais adequado para a 

compreensão. A operação de supressão consiste na retirada de uma palavra, 

elemento gráfico ou frase do texto que o torna inadequado à proposta de produção. 

O deslocamento ocorre quando a ordem ou a posição de elementos, palavras, 

frases é modificada no texto. A operação de ignorar, proposta por Menegassi (1998), 

caracteriza-se pela decisão do produtor em não atender ao que foi apontado na 

revisão, pela não compreensão da intervenção, por não considerar a alteração 

necessária ou não ter conhecimento sobre como realizar a adequação.  

A partir dessas concepções e conceitos vinculados à perspectiva dialógica-

discursiva de linguagem e à escrita como trabalho, podemos compreender os 

princípios da interação verbal e da responsividade, propostos pelo Círculo de 

Bakhtin, e relacioná-los com a prática de revisão e reescrita em sala de aula, 

conforme apresentamos nas análises de nosso objeto de estudo.  

 

Procedimentos metodológicos  

Esta pesquisa trata da compreensão sobre a interação e do discurso da 

responsividade em práticas de revisão e de reescrita no ensino básico. Analisamos o 

processo de revisão e de reescrita de produções textuais do gênero discursivo 

Resumo, com vistas a discutir, por meio dos discursos escritos de professores, na 

revisão do texto do aluno, e das atitudes responsivas dos estudantes, na revisão e 

rescrita do texto, como são configuradas as relações entre esses sujeitos e as 

atitudes responsivas que manifestam nesse processo. 

Os textos analisados foram produzidos por vinte e seis alunos de uma turma 

do 7° ano do Ensino Fundamental II, de um colégio da rede estadual de Campo 

Mourão - Paraná. Após uma entrevista, buscando obter informações que 

possibilitassem a compreensão sobre como ocorreu o processo de produção textual 

escrita, a professora da turma disponibilizou-nos os textos, concluídos depois de 
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passarem por todas as etapas do processo de escrita (planejamento, escrita, revisão 

e reescrita).  

O processo de produção textual do Resumo foi desenvolvido na turma 

durante os meses de junho, julho e agosto de 2016. Na entrevista, a professora 

informou que houve um trabalho com os estudantes, prévio ao encaminhamento da 

escrita, sobre o gênero discursivo, suas funções e finalidades, características, bem 

como a leitura de textos e realização de atividades de produção de resumos, 

anteriormente ao processo de escrita. O encaminhamento de escrita dos estudantes 

consistiu, inicialmente, na leitura do conto A Doida, de Carlos Drummond de 

Andrade, presente no Livro Didático (LD) da turma (CEREJA; MAGALHÃES, 2012). 

Posteriormente, houve a realização das atividades de interpretação propostas no LD 

e, por fim, a escrita do resumo, direcionada pelo comando de produção, que foi 

produzido pela professora para encaminhar o processo de escrita do texto. Após a 

produção, os resumos foram entregues à professora, que os revisou em seu turno 

de correção, e encaminhou a revisão e a reescrita do texto pelos estudantes. 

Diante de tais informações, passamos à análise das versões inicial e final das 

vinte e seis produções textuais dos alunos e da tabela de revisão utilizada pela 

professora em seu turno de correção. No entanto, apresentaremos, como exemplos 

neste trabalho, apenas o processo de produção de dois estudantes, selecionados 

aleatoriamente, para serem analisados e discutidos, considerando as orientações da 

tabela e as duas versões do texto. Buscamos observar, por meio dos usos da tabela 

e da revisão e reescrita dos alunos, considerando os tipos de correção (RUIZ, 2010) 

e as operações linguístico-discursivas (FABRE, 1986), como é configurada a 

interação entre professora e estudante no processo de produção com uso de um 

instrumento de revisão não comum – a tabela, o que implica na necessidade de 

discutir suas contribuições para a prática de revisão e de reescrita.  
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A tabela de revisão e o discurso da responsividade nos processos de revisão e 

de reescrita 

A prática de escrita analisada teve início com o estudo prévio desenvolvido 

pela professora e, posteriormente, o encaminhamento do seguinte comando, 

produzido por ela, para orientar o trabalho de escrita na turma: 

Enquanto estudante do sétimo ano, após ter estudado o gênero Resumo em 
sala de aula e ter lido o conto “A Doida”, de Carlos Drummond de Andrade 
(páginas 124 a 127 do Livro Didático), produza um Resumo, de 10 a 15 linhas, 
para demonstrar sua capacidade de compreensão e síntese de ideias. A sua 
produção servirá como diagnóstico para o projeto “Letramento, leitura e escrita” 
do Colégio Estadual Marechal Rondon. 
Não se esqueça de usar os verbos no passado, citar o título do conto que foi 
resumido e o seu autor. Lembre-se, também, de apresentar apenas as 
informações mais importantes. Além disso, veja se o seu resumo apresenta a 
mesma ordem dos acontecimentos do conto e cuide da pontuação e ortografia. 

Na perspectiva processual, necessidades para a escrita devem ser propostas, 

bem como devem ser dadas condições aos estudantes no processo de produção 

textual para que, na escrita, tenham o que dizer, porque dizer, como dizer e para 

quem dizer (GERALDI, 1997). O estudante também precisa receber uma orientação 

que possibilite a escrita do texto e o comando de produção textual é que a 

apresenta. Este deve ser constituído pelas condições de produção de um texto: 

finalidade, interlocutor, gênero discursivo, circulação social, suporte textual e posição 

do autor (MENEGASSI, 2011), relacionadas à determinada situação de interação 

verbal, para possibilitar que o estudante assuma-se como sujeito produtor do texto. 

Conforme discutimos em (LIMA; BELOTI, 2018), no comando de produção 

apresentado pela professora, podemos observar a presença desses seis elementos. 

Alguns não estão explicitamente marcados, mas podem ser recuperados ou 

compreendidos a partir do que está posto, o que contribui e orienta a escrita do 

produtor, por estabelecer as condições de produção do texto. 

 A partir de todo o estudo realizado e do encaminhamento do comando, os 

resumos foram produzidos pelos alunos e entregues à professora, que os revisou 

para encaminhar à revisão e à reescrita do texto por parte do produtor. Para revisar 
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as produções, a professora produziu uma tabela de revisão, especificamente para 

essa atividade de escrita, conforme informado na entrevista, e utilizou-a atrelada a 

outras correções. A tabela é composta por quatorze códigos de correção, que tratam 

tanto de aspectos gramaticais, quanto de orientações específicas relacionadas ao 

gênero discursivo em foco e suas características. A composição desse instrumento 

não se caracteriza apenas pela presença de códigos, mas por orientações e 

explicações acerca do que deve ser adequado na revisão e na reescrita dos 

estudantes: 

Figura 1 - Tabela de revisão utilizada pela professora  

 
          Fonte: Professora participante da pesquisa. 
 

 Ao analisarmos o processo de revisão e de reescrita dos textos dos vinte e 

seis estudantes, verificamos um uso significativo da tabela por parte da professora, 

considerando a ocorrência de emprego dos códigos no turno de correção da 

docente. Nas vinte e seis produções, o total de correções realizadas pela professora 

foi 404, considerando os diferentes tipos propostos por Ruiz (2010). O número de 

correções efetuadas por meio do uso tabela foi de 137, configurando o percentual 

de, aproximadamente, 34%. Na revisão dos textos dos estudantes, apenas os 

códigos 4 e 12 não foram utilizados pela professora, os demais foram empregados 

uma ou mais vezes na revisão dos textos, o que caracteriza a tabela de revisão 

como funcional para a prática do professor, por permitir que intervenções sobre um 
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mesmo aspecto inadequado, presente em diferentes textos, sejam realizadas por 

meio do uso dos códigos, e por possibilitar o entendimento dos alunos e sua revisão 

e reescrita do texto, conforme discutiremos a seguir.  

Constatar o uso recorrente dos códigos leva-nos a refletir acerca de como a 

tabela pode ser um instrumento que contribui para o trabalho de revisão do 

professor, pois alguns aspectos presentes nas produções podem ser apontados a 

partir dos códigos da tabela, a fim de orientar a revisão e reescrita do aluno. 

Contudo, faz-se necessário analisá-la quanto à compreensão das orientações 

apresentadas e atendimento dos códigos por parte dos alunos, para verificar se 

possibilita, de fato, que a interação entre professor e alunos, estabelecida no 

momento da escrita do texto, seja mantida.    

A tabela apresenta orientações em seus códigos que tratam de diferentes 

aspectos e podemos agrupá-los conforme o conteúdo e o elemento abordado, para 

que sua composição possa ser melhor analisada e compreendida. Na tabela, os 

códigos 6, 7, 8 e 11 tratam de questões linguísticas, em específico, de ortografia, 

acentuação, concordância e emprego de letra maiúscula. Podemos perceber que, 

apesar de apresentarem um caráter mais estrutural, não há orientações vagas ou 

incompletas quanto a esses aspectos. Ao apontar qual é o tipo de inadequação, a 

professora apresenta sugestões, como a busca no dicionário ou as informações 

entre parênteses, que auxiliam na compreensão sobre a natureza do problema e em 

como adequá-lo. 

O código 6 foi o mais utilizado pela professora, 50 vezes, possivelmente por 

ser uma turma que ainda apresenta muitos erros de ortografia na escrita, de acordo 

com a variedade padrão da língua portuguesa. O atendimento a esse código foi 

significativo: houve apenas 5 casos em que os estudantes ignoraram o 

apontamento, as outras 45 ocorrências foram marcadas por substituição das 

palavras, visando à adequação gramatical. O código 7 foi empregado 19 vezes na 

revisão do texto dos alunos, em geral, para marcar a ausência de acentos. Em 12 

casos, houve acréscimo da acentuação e apenas 3 apontamentos foram ignorados. 

Nos demais 4 empregos, ocorreu uma substituição do trecho do texto em que o 
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apontamento estava marcado, devido a outras marcas de revisão que apresentavam 

necessidade de adequações dos aspectos discursivos. O código 8 foi utilizado 6 

vezes e em apenas 2 casos houve a adequação da concordância, nos outros 4 

ocorreu a substituição de todo o trecho, devido a outras intervenções que foram 

realizadas pela professora. O último código, 11, teve apenas uma ocorrência, cujo 

atendimento deu-se pela substituição.  

Consideramos que todos esses aspectos poderiam ser apontados por 

correções resolutivas ou indicativas, mas, ao estabelecer códigos classificatórios na 

tabela, com orientações completas para tratar desses elementos, a professora pode 

possibilitar que o estudante reflita, busque como adequar e, assim, compreenda o 

que precisa ser modificado em seu texto. Notamos, por meio das operações 

empregadas pelos estudantes em sua revisão e reescrita, que há uma regularidade 

de atendimento, pelo acréscimo e substituição, o que marca a responsividade 

presente nesse processo.  

Em análise, verificamos que os códigos 1, 2, 3, 10, 12, 13 e 14 da tabela 

estão relacionados ao gênero em foco. Esses códigos referem-se e relacionam-se 

às características do resumo, abordadas com a turma no estudo prévio à produção 

textual. Observando os códigos, constatamos que alguns tratam de aspectos mais 

estruturais, especificamente ligados à forma do resumo, mas outros apresentam 

aspectos linguísticos e discursivos relacionados à forma e que implicam na produção 

de sentidos.  

O código 1 foi empregado 14 vezes pela professora e, em todos os casos, 

levou à substituição do texto, evidenciando a compreensão por parte dos alunos. A 

orientação apresentada nesse código é bem completa, mas, ainda assim, foi 

atrelado às correções indicativa, resolutiva ou textual-interativa 5 vezes, 

possivelmente para destacar ainda mais a necessidade de adequação desse 

aspecto, seja realizando a marcação do período, modificando parte do trecho ou 

apontando a modificação que deve ser efetuada pelo aluno. O código 13, que 

também destaca um aspecto estrutural do gênero, a ausência de título dos resumos, 

foi empregado 5 vezes e atendido por meio da operação de supressão. Há 
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orientações que tratam de elementos linguísticos próprios do gênero, que interferem 

na produção de sentidos, como o número 10, que expõe a necessidade de os 

verbos estarem no passado, visto que o texto resumido é uma narrativa no passado. 

Esse código foi utilizado 2 vezes e em ambos os casos foi ignorado pelos alunos. O 

número 14 foi utilizado apenas duas vezes e atendido pelos alunos com 

substituição. Há, também, orientações que se referem a aspectos discursivos 

atrelados ao gênero, como os códigos 2, 3 e o 12, não utilizado, que tratam das 

descrições e menções em excesso, devido ao gênero ser um resumo. O código 2, 

utilizado apenas 1 vez, foi atendido pelo aluno por supressão, já o código 3, 

empregado duas vezes, resultou em supressão e substituição por parte dos alunos. 

A supressão também esteve presente nos 5 casos em que o código 13 foi utilizado 

na revisão da professora. Para todos esses códigos, as operações empregadas 

pelos estudantes na reescrita do texto evidenciam uma interação entre professora e 

aluno e o caráter responsivo do processo, uma vez que há atendimento dos 

apontamentos, conforme a natureza do aspecto apontado.  

Na tabela, observamos também códigos que abordam elementos gerais, não 

voltados especificamente para esse processo de produção, como 4, 5 e 9. O código 

4 não foi empregado pela professora na revisão dos textos, já o número 5 foi 

utilizado 25 vezes. Esse código diz respeito à marcação de parágrafo e foi atendido 

20 vezes, sendo, então, ignorado somente por 5 alunos. O código 9, empregado 10 

vezes pela professora, levou os estudantes a realizarem substituições nos textos, 

houve apenas 1 operação de ignorar. Nesse grupo de códigos, também podemos 

notar que o número de atendimentos é significativo. Os estudantes realizam as 

operações na reescrita do texto, marcando suas atitudes responsivas em relação 

aos apontamentos e mantendo a interação estabelecida no início do processo.  

Ao analisar todos os textos, verificamos que o número de não atendimento 

das correções é muito inferior ao de atendimento. Distribuímos os códigos conforme 

os aspectos que abordam, em uma tentativa de verificar quais são os mais 

realizados pela professora e os mais atendidos pelos alunos na reescrita:  
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Quadro 1: síntese numérica do atendimento aos códigos da tabela de revisão 

Códigos 6, 7, 8, 
11 - aspectos 
gramaticais 

Códigos 1, 2, 3, 
10, 12, 13, 14 – 

estrutura do 
gênero resumo 

Códigos 4, 5 
e 9 – 

aspectos 
gerais 

Número total de 
emprego 

76 27 34 

Atendimento 68 24 28 

Não atendimento 8 3 6 

     Fonte: Os pesquisadores. 

 Observar os números do quadro possibilita-nos compreender que a utilização 

dos códigos da tabela foi maior em relação aos aspectos gramaticais do que aos 

demais. Isso não representa que o foco maior da revisão tenha sido esse, pois esse 

instrumento é apenas uma forma alternativa de revisar os textos. A professora da 

turma realizou diversas outras intervenções no corpo, na margem e ao final do texto 

do estudante, tratando de todos os aspectos, entre eles o discursivo. O que 

desejamos evidenciar é que a interação entre professor e aluno também se faz 

presente com o uso da tabela de revisão, pois o diálogo existente, a troca de 

palavra/discurso, manifesta-se nas orientações dos códigos empregados e nas 

operações que os estudantes realizam na reescrita. Os enunciados da professora, 

presentes nas orientações dos códigos, constituem-se como resposta ao texto 

produzido pelo aluno e motivam uma nova atitude responsiva dos estudantes, que 

pode ser observada nas operações realizadas na versão reescrita dos resumos. 

 Para melhor compreensão de como são configuradas as relações entre 

professor e estudante e as atitudes responsivas que manifestam nesse processo, 

apresentamos o processo de produção de dois estudantes, considerando a primeira 

e a segunda versão dos textos.  

 No texto inicial do estudante A, podemos observar que não houve 

compreensão em relação ao Conto, pois informações não existentes no texto 

resumido são apresentadas, evidenciando equívocos de leitura do aluno. Para a 

revisão do texto, a professora utilizou os diferentes tipos de correção, empregando 
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intervenções resolutivas, indicativas e textual-interativas, assim como fez uso dos 

códigos da tabela de revisão, especificamente, dos números 1, 13, 5, 6 e 8. A 

professora utilizou esses códigos apenas para tratar de aspectos gramaticais e da 

composição própria do gênero, mas realizou outros apontamentos, textual-

interativos, possivelmente para que o estudante pudesse refletir sobre as 

informações que apresentou e orientar a revisão e a reescrita do texto: 

Exemplo 1. Estudante A – primeira versão. 

 

 Utilizar esses códigos, com orientações completas sobre qual é a natureza do 

erro e o que deve ser feito pelo estudante, possibilita à professora desempenhar sua 

função de leitora, revisora e coprodutora do texto, colaborando com a revisão e a 

reescrita do aluno e levando-o a desempenhar uma atitude responsiva em relação 

às intervenções. Na segunda versão, as operações realizadas como respostas aos 

códigos de correção podem ser observadas: 

Estudante 
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Exemplo 2. Estudante A – segunda versão. 

 

 O primeiro aspecto a ser considerado é que a professora assinalou, por 

outras correções, a necessidade de modificar o texto, tendo em vista os equívocos 

de leitura e a ausência de fatos importantes do texto resumido. Com isso, o 

estudante realizou várias modificações em partes do texto nas quais alguns códigos 

haviam sido empregados na primeira versão, no entanto, ainda é possível 

discutirmos sobre outros.  

No início da primeira versão, a professora emprega quatro códigos, 1, 13, 5 e 

6. Os dois primeiros estão relacionados: tratam da estrutura do gênero, ausência de 

título e referência ao texto resumido e seu autor. Essas duas correções foram 

atendidas pelo estudante, visto que a parte inicial de seu texto é modificada na 

segunda versão, o título é retirado e a referência é apresentada. O atendimento aos 

demais códigos, incluindo o número 8, não pode ser observado no texto, pois o 5 é 
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ignorado pelo estudante e o trecho em que os códigos 6 e o 8 foram empregados é 

substituído na revisão, devido a outras correções. Apesar disso, consideramos que 

os códigos e suas orientações possibilitaram o diálogo entre os sujeitos envolvidos, 

evidenciando o caráter interativo dos processos de revisão e de reescrita.   

Na primeira versão do texto do estudante B, constatamos que também não 

houve compreensão em relação ao Conto, pois a narrativa não foi resumida, as 

informações foram apenas recortadas e colocadas sequencialmente, sem ligação 

coesa e coerente entre as partes do texto. Para a revisão do texto, além das 

correções indicativas, resolutivas e textual-interativas, a professora empregou os 

códigos 5, 6, 2 e 7 da tabela de revisão: 

Exemplo 3. Estudante B – primeira versão. 

  

 

 

Estudante 
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Ao fazer uso desses códigos, a professora pode colaborar com a revisão e a 

reescrita do estudante, levando-o a compreender o que precisa ser adequado no 

texto. Na segunda versão, houve uma grande alteração em todo o texto, devido ao 

não atendimento ao comando de produção, o que foi salientado pela professora nas 

demais correções. Assim, as operações realizadas como respostas a todos os 

códigos de correção não podem ser observadas pontualmente: 

Exemplo 4. Estudante B – segunda versão. 

 

A professora faz uso dos códigos ao longo de todo o texto, seja para assinalar 

a necessidade de adequação gramatical, de aspectos estruturais ou para tratar do 

conteúdo do resumo, como o excesso de descrições. Devido a toda mudança sofrida 
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no texto, podemos observar apenas que o código 5 foi ignorado pelo estudante, pela 

não marcação de parágrafo, e que houve a supressão das descrições em excesso, 

apontadas pelo número 2. Ademais, apesar de toda a alteração no texto, uma das 

palavras corrigidas pelo código 6, quando utilizada novamente, foi escrita pelo 

estudante com a ortografia correta. Isso evidencia que houve uma compreensão por 

parte do estudante, o que era esperado pela professora e relaciona-se à proposição 

de Bakhtin (2003, p. 301) de que “Desde o início o falante aguarda a resposta deles, 

espera uma ativa compreensão responsiva. É como se todo enunciado se 

construísse ao encontro dessa resposta”. A professora realiza as intervenções no 

texto, seja pelos códigos ou outras formas de apontamento, e espera uma atitude 

responsiva dos estudantes. Essa responsividade pode ser observada, em geral, nos 

textos reescritos dos estudantes e resulta na manutenção do caráter interativo e 

dialógico do processo de produção textual escrita.  

 

Considerações finais 

Diante do objetivo de investigar como são configuradas as relações entre 

professor e estudante e as atitudes responsivas que manifestam nesse processo, 

constatamos que a interação, fundamental no trabalho de produção textual, é 

estabelecida por meio do uso da tabela de revisão nos processos de revisão e de 

reescrita dos textos, como um condutor discursivo próprio ao ensino, nesse contexto 

específico. 

 Ao se observar as intervenções empregadas na revisão e as operações 

realizadas na reescrita do texto, consideramos que a troca de palavra/discurso entre 

professor e aluno faz-se presente, uma vez que os enunciados do professor 

constituem-se como resposta ao elo anterior, texto produzido pelo aluno, e motivam 

uma nova atitude responsiva do estudante na reescrita. 

Avaliamos que o número de empregos dos códigos da tabela e de 

atendimentos por parte dos alunos demonstra a funcionalidade desse instrumento 

de revisão. Não desejamos reconhecer a tabela como suficiente para o trabalho de 

revisão do professor, mas demonstrar como esse instrumento pode ser utilizado de 
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modo atrelado a outras correções, para manter a interação entre professor e 

estudante na revisão e na reescrita de textos na Educação Básica.  
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O BALCÃO DE JEAN GENET: UMA LEITURA A PARTIR DO CONCEITO 

DE CARNAVAL BAKHTINIANO 
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Resumo 

 
Jean Genet é um poeta, romancista e dramaturgo francês. Escreveu obras bastante 
polêmicas para as primeiras décadas do século XX por tratar temas como a 
homossexualidade e a prostituição. O corpus que selecionamos para esta 
apresentação é uma peça de teatro escrita em 1955, intitulada O balcão. O título 
refere-se a um bordel cuja função é realizar as fantasias dos clientes que querem 
viver uma experiência sendo outra pessoa, representativa da sociedade ou não. 
Assim, passam pelos diferentes salões da casa de ilusões: o bombeiro, o general, o 
juiz, entre tantos outros. Como trata-se de um ambiente cuja diversão tem hora para 
começar e terminar e todos que adentram o balcão fantasiam-se, lembra-nos a festa 
do carnaval. Pensando em tais relações com o carnaval, vamos propor uma leitura 
comparativa de O balcão com o estudo da carnavalização proposto por Bakhtin. Ao 
estudar o carnaval na Idade Média, o autor observa que se vive um mundo às 
avessas no qual as leis que regem o mundo extracarnaval são abolidas. Suas 
observações o conduzem a criar algumas categorias para descrever esse mundo às 
avessas como: o livre contato familiar, as mésalliances, a coroação bufa, a 
profanação, etc. Nosso estudo tem como objetivo propor uma descrição dessas 
categorias do carnaval, comparando-as com o texto O balcão, de Jean Genet.  
 
Palavras-chave: Teatro. Carnavalização. O balcão. 

 
 

1. Introdução 

Bakhtin em Problemas da poética de Dostoievski faz uma descrição sobre o 

carnaval elencando suas características em categorias. A concepção de carnaval do 

autor russo não é a de nosso tempo em que as festividades se concentram em 
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forma de desfiles públicos e nos salões. Bakhtin (1981) volta ao carnaval buscando 

suas origens na Antiguidade, na Idade Média e na Renascença. O carnaval para 

Bakhtin (1981, p.122), “é o conjunto de todas as festividades de tipo carnavalesco e 

isto não é um fenômeno literário, obviamente”, pois, o carnaval criou toda uma 

linguagem de formas concretos sensoriais simbólicas”. Essa linguagem exprime de 

forma bem articulada toda a cosmovisão carnavalesca penetrando todas as formas e 

sendo possível de ser transposta para a literatura. É essa migração na forma de 

conceitos, de imagens artísticas, retomando a cosmovisão carnavalesca que Bakhtin 

nomeia de carnavalização da literatura. Observando o mundo carnavalesco no qual 

as leis são diferentes daquelas que regem a vida comum, Bakhtin constrói algumas 

categorias para descrever o carnaval que, embora distintas, se interpenetram umas 

nas outras.  

Em nosso estudo sobre a obra O balcão, de Jean Genet, vamos propor a 

aproximação dessa descrição das categorias do carnaval apontadas pelo autor 

russo porque o texto de Genet apresenta semelhanças com o carnaval. Em sua 

obra, o dramaturgo francês coloca diferentes personagens dentro de um bordel e, 

ali, eles vivenciam algumas fantasias muito peculiares. Essa vivência como no 

carnaval tem suas leis próprias, seu tempo para começar e terminar, ali também 

vive-se em plenitude os sentimentos e desejos que no mundo comum não seriam 

permitidos, por isso propomos essa aproximação com o texto de Bakhtin sobre o 

carnaval. 

Optamos por mapear as categorias bakhtinianas a partir das estruturas do 

gênero teatral, isto é, vamos observar no diálogo, no espaço do bordel e nas 

indicações cênicas como se apresentam algumas categorias do carnaval. Embora, a 

peça seja estruturada em nove quadros, não vamos percorrê-los em sua totalidade 

porque, de um modo geral, em toda a peça há uma ou outra categoria em evidência 

em cada quadro, além da ambivalência e da biunivocidade que permeiam todo o 

texto. 



 
 

3 
 

 Primeiramente, vamos apresentar o que Bakhtin entende por carnavalização 

e as categorias que utiliza para descrever o carnaval. Em seguida, apresentaremos 

o autor da peça e alguns elementos que estruturam o gênero teatral, como o diálogo 

e as indicações cênicas e, por fim, a análise da peça estará vinculada a essa 

estrutura, ou seja, a descrição das categorias se fará através do diálogo, das 

indicações cênicas e do espaço cênico de alguns quadros. 

 

2. Carnavalização  

O sentido de carnaval não se relaciona com as formas concebidas 

atualmente. Bakhtin busca seu entendimento nas festividades que remontam à 

Idade Média. O autor entende por carnaval “o conjunto das festividades, ritos e 

formas do tipo carnavalesco”, (BAKHTIN, p.122). É um espetáculo vivo no qual não 

se representa nenhuma ação, mas vive-se em toda a plenitude dentro de suas leis 

enquanto elas vigoram. A linguagem do carnaval é suscetível de certa transposição 

para a linguagem da literatura. É essa transposição do carnaval para a linguagem da 

literatura que Bakhtin denomina carnavalização da literatura. Antes de adentrar nas 

categorias descritivas, um ponto importante é o local onde ocorre o carnaval, a praça 

pública. 

O espaço carnavalesco era principalmente as praças públicas, único local 

possível para o encontro e estabelecimento do livre contato familiar. Uma vez que 

não havia mais as proibições e interdições da vida comum, a praça pública tornava-

se o lugar propício a todas as manifestações do carnaval, cujos homens despojados 

dos pudores, dos medos e das hierarquias que regulavam a vida comum, exerciam 

essas novas relações dentro do carnaval sem que fossem punidos por transgredir 

regras. Além da praça pública, Bakhtin afirma também que o carnaval poderia se dar 

em ruas contíguas, um local mais restrito, mas a ideia predominante era do 

universal, por isso a praça pública era o local representativo, pois todos podiam 

participar do contato familiar. 
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Bakhtin observa que as leis, proibições e restrições que determinavam o 

sistema e a ordem da vida comum, isto é, extracarnavalesca, são revogadas durante 

o carnaval. Para o autor, “revogam-se antes de tudo o sistema hierárquico e todas 

as formas conexas de medo, reverência, devoção e etiqueta, ou seja, tudo que é 

determinado pela desigualdade social hierárquica (inclusive etária) entre os 

homens”, (BAKHTIN, 1981, p.123). É a partir das reflexões sobre esse 

acontecimento presente na sociedade desde a antiguidade que o autor cria algumas 

categorias para facilitar a compreensão do mundo carnavalesco, são elas: categoria 

do livre contato familiar, da excentricidade, das mésalliances carnavalescas, da 

profanação e da coroação-destronamento. 

A primeira categoria a ser descrita por Bakhtin é a do livre contato familiar, 

pois, esta categoria refere-se a livre organização das ações de massas. Na 

sociedade comum, o povo é separado pelas estratificações sociais, cujo contato 

nem sempre se efetiva ou quando se efetiva é dentro de regras que regem os 

comportamentos sociais, afirmando o que pode ou não ser dito; no carnaval, “o 

comportamento, o gesto e a palavra do homem libertam-se do poder de qualquer 

posição hierárquica (de classe, título, idade, fortuna) que os determinava totalmente 

na vida extracarnavalesca”, (BAKHTIN, 1981, p.123), os homens reúnem-se na 

praça pública, entram em contato uns com os outros sem as barreiras que os 

separavam na vida comum, como o rico com o pobre, o feio com o belo, etc.  

A partir da categoria do contato familiar desdobram-se outras, pois todas só 

são possíveis pela permissão desse contato entre os homens de diferentes classes. 

Assim, a segunda categoria, da excentricidade, permite que se revelem e se 

expressem, em forma concreto-sensorial, os aspectos ocultos na natureza humana, 

libertos das leis que regem a vida comum. Na vida carnavalesca, as palavras e os 

gestos obscenos e o comportamento extravagante, pelo uso de roupas ao contrário 

e de calças na cabeça, são inconcebíveis na vida comum.  

Também, advinda da primeira categoria do contato familiar, a terceira é das 

mésalliances na qual formam-se alianças entre esses homens carnavalescos, cuja 
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nova organização pode ser observada por pares que se contrastam porque “a livre 

relação familiar estende-se a tudo, a todos os valores, ideias fenômenos e coisas”, 

(BAKHTIN, 1981, p.123). As combinações surgem a partir do livre contato familiar 

porque toda a ordem está sob a vigência dessa cosmovisão, ou seja, combina-se o 

sagrado com o profano, o feio com o belo, o elevado com o baixo, o grande com o 

insignificante, enfim, tudo aquilo que existe na sociedade comum torna-se passível 

de aparecer no carnaval de modo invertido manifestos por pares que se opõem, 

como um espelho refletindo o outro lado de uma mesma figura. 

Na categoria de mésalliances relaciona-se também a da profanação que para 

Bakhtin é “formada pelos sacrilégios carnavalescos, por um sistema de descidas e 

aterrissagens carnavalescas, pelas indecências carnavalescas, relacionadas com a 

força produtora da terra e do corpo, e pelas paródias carnavalescas dos textos 

sagrados e sentenças bíblicas”, (BAKHTIN, 1981, p.123). Nessa categoria podemos 

observar o surgimento das figuras santas ligadas ao profano; a imitação das figuras 

religiosas como padres, bispos; a exposição do corpo de modo que se coloque em 

evidência os aspectos antes escondidos sob as vestimentas, o uso de palavras 

profanando não apenas aspectos ligados ao sagrado e religioso, mas também ao 

corpo, ou seja, aquilo que antes não podia ser dito, no carnaval tem livre circulação. 

Assim, o gesto profanador está ligado à palavras e ações expondo o que no mundo 

ordinário é proibido. 

Enfim, a última categoria é a coroação-destronamento do rei do carnaval. O 

autor afirma:  

A ação carnavalesca principal é a coroação bufa do rei do carnaval e 
seu destronamento posterior, esse ritual se verifica em formas 
variadas em todos os festejos de tipo carnavalesco. Aparece nas 
formas mais apuradas: nas saturnais, no carnaval europeu e na festa 
dos bobos (nesta em lugar do rei, escolhiam-se sacerdotes bufos 
bispos ou o papa, dependendo da categoria da igreja); em forma 
menos apurada, aparece em todos os outros festejos desse tipo, 
incluindo-se os festins com a escolha de reis efêmeros, e reis da 
festa, (BAKHTIN, 1981, p.124). 
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A ação da coroação e do destronamento do rei faz parte da cosmovisão 

carnavalesca ao enfatizar as mudanças e as transformações, a morte e a 

renovação, ou seja, o sujeito que vai ser coroado já sabe que aquele título é 

efêmero, representando um tempo de mudança e renovação de forças. A coroação-

destronamento é a base desse mundo invertido. O carnaval “é a festa do tempo que 

tudo destrói e tudo renova”, (BAKHTIN, 1981, p.124) por isso, é um ritual 

ambivalente, biunívoco porque expressa a inevitabilidade, a criatividade da 

mudança-renovação, a alegre relatividade de qualquer regime ou ordem social, de 

qualquer poder ou posição hierárquica. A ação carnavalesca coroação-

destronamento está repleta das outras categorias: do livre contato familiar, das 

mésalliances (escravo-rei), da profanação (jogos com símbolos do poder supremo). 

A medida que as ações carnavalescas se dão a conhecer, o aspecto ambivalente, 

biplanar se coloca em evidência, isto é, cada inversão de valores mostra o sujeito 

carnavalesco sob outro ponto de vista, o que ele é e o que ele aparenta ser, o 

escravo carnavalesco já traz o não-escravo em si mesmo, visto que tudo é efêmero 

nessa visão de mundo. 

Passaremos, na sequência, ao corpus desse estudo, a peça de teatro O 

balcão, de Jean Genet. Nosso percurso dar-se-á do seguinte modo: descrição dos 

elementos básicos de uma peça teatral, apresentação sucinta do autor e da obra em 

sua estrutura e enredo e, por fim, a análise da obra, tendo como fundamento teórico 

as categorias descritivas de Bakhtin. 

 

3. Características do texto teatral 

Considerando que o texto em estudo é uma peça de teatro apresentaremos 

sucintamente os elementos que o constituem. Em geral, a peça de teatro é 

constituída de diálogos, de indicações cênicas (estrutura que nomeia quem está com 

a palavra, em que momento intervir, quais sentimentos expressar pelo corpo e 

palavras), de monólogos, de relatos de personagens organizados num espaço e 

num tempo. Segundo Marie-Claude Hubert (2003), no sistema dramático não há 
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discurso comentado e descrição, aspectos próprios da narrativa que comporta 

múltiplos pontos de vista de acordo com as escolhas do narrador. No teatro há uma 

dupla mediatização do discurso, ou seja, “le dramaturge s’exprime à travers le 

discours de ses personnages, lui-même médiatisé par la voix de l’acteur”, (HUBERT, 

2003, p.14). Logo, não é possível, a não ser em peças teses quando o autor quer 

provar uma ideia, localizar o ponto de vista do autor.  

O texto de teatro, assim como outros gêneros literários, sofreu modificações 

ao longo do tempo. Do teatro clássico francês que primava pela unidade de ação, 

tempo e espaço, do encadeamento dos atos e cenas restam poucos vestígios; o 

teatro dos anos mil novecentos e cinquenta se desembaraça aos poucos dessas 

preocupações, tornando-se aberto às influências estrangeiras como o teatro de 

bonecas de Java, o Nô japonês, o teatro chinês, como afirma Hubert (2003). Essas 

influências se fazem presentes em muitos textos dos dramaturgos desse período e 

as mudanças mais visíveis apontam para nova forma de composição que não se 

estrutura somente em atos, mas também em quadros e jornadas; a construção de 

personagens sob diferentes pontos de vista, a expressão do corpo como veículo de 

sentido visto que antes era apenas a palavra que tinha essa função.  

Diferentemente dos textos narrativos, o texto de teatro é construído para ir ao 

palco, logo a estrutura dialogada aparece em grande parte das obras com esse fim, 

além das indicações cênicas, elemento típico a todas as peças teatrais. 

 

4. Jean Genet: O balcão  

Jean Genet foi poeta, romancista e dramaturgo em meados do século XX. 

Participou nesse período do estabelecimento de novas bases para o teatro 

juntamente com Eugène Ionesco, Samuel Beckett, entre outros. Segundo Hubert 

(2003), sua dramaturgia é bastante peculiar porque há sempre uma preocupação 

com o sujeito que vive à margem da sociedade, assim em sua construção literária 
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sempre figura o ladrão, o homossexual, a prostituta, o assassino, etc., é dentro 

dessas relações que busca compreender o sujeito. 

O balcão foi escrito em 1955 e se estrutura em forma de quadros. Composto 

ao todo por 9 quadros divididos em duas partes, assim: do quadro I ao IV temos as 

encenações dos clientes; o quadro V é feito de reminiscências e conversas da dona 

do bordel, Madame Irma e Carmen, uma das moças que ali trabalha 

desempenhando o papel de prostituta e secretária; fora do bordel acontece uma 

revolução que é relatada pelos clientes que adentram o ambiente e também porque 

o barulho das armas é sentido no interior da casa, desse modo, do quadro VI ao IX 

aqueles homens que ali vivem uma fantasia são convidados a ocupar a realidade 

que está sem seus representantes legais, aparentemente destituídos ou mortos 

pelos revoltosos que querem mudar o regime político. 

O grande balcão é um bordel de luxo no qual sua dona, Madame Irma, 

procura realizar as fantasias simples ou excêntricas de seus frequentadores. Cada 

quadro forma uma unidade que pode ser ligada ao todo por um fio condutor, a 

revolução. Os personagens se dirigem ao bordel com o intuito de realizarem ali suas 

fantasias, sendo, por algumas horas, um bispo, um general, um mendigo, etc., entre 

os personagens alguns se destacam como o bispo, o juiz e o general, mas há 

também o carrasco, o velho, Roger, um dos revoltosos, o enviado do rei, o primeiro 

fotógrafo, o mendigo, Irma, Carmen, a rainha. 

 

5. Análise  

Como já dissemos acima, o Balcão estrutura-se em quadros que guardam um 

sentido em si e também com o todo pelo fio condutor que os une, a revolução. Cada 

quadro tem um modo de contar; ou seja, é encenado ou relatado e todas as 

categorias propostas por Bakhtin podem ser vistas nesses em maior ou menor grau, 

pois é um mundo à parte, o qual tem um começo e um fim já previamente definidos. 

Explicando melhor, como ali no bordel os sujeitos vão realizar uma fantasia, um 

desejo que não pode ser vivenciado na vida comum sem que seja punido ou 
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restringido pelas leis da sociedade, o espaço do bordel lhes permite vivenciar, como 

no carnaval, uma vida sem as restrições sociais, pelo menos por um determinado 

tempo.  

Não é nosso intuito fazer uma análise exaustiva de todas as categorias e de 

todos os quadros. Dadas as limitações desse artigo, tomaremos apenas alguns 

deles para tecer nossos apontamentos acerca do carnaval no texto dramático de 

Genet. Nossa análise levará em conta a estrutura do gênero teatro, ou seja, através 

de algumas estruturas do próprio texto teatral: o espaço, os diálogos e as indicações 

cênicas para ir apontando as categorias descritivas de Bakhtin. Como o carnaval em 

seus primórdios estava ligado ao espaço público, esse é o nosso ponto de partida, 

isto é, o espaço do bordel. 

 

5.1. O espaço: o bordel e a praça pública – local do contato familiar 

Primeiramente, em relação ao espaço do carnaval, é na praça pública que se 

dá o livre contato familiar e toda a vivência carnavalesca, pois segundo Bakhtin, 

vive-se o carnaval, não se representa, “o carnaval ignora a arena cênica e a ribalta. 

Mas só a praça pública podia ser o palco central, pois o carnaval é por sua própria 

ideia público e universal, pois todos devem participar do contato familiar”, (BAKHTIN, 

1981, p.128, grifo do autor).  

Na peça o balcão, o espaço é o bordel e nele se dá o contato entre os 

indivíduos de diferentes categorias sociais. Não é público nem universal porque 

deve-se pagar para usufruir de seus prazeres. Todo aquele que quer vivenciar suas 

fantasias, Madame Irma dispõe um espaço especial para isso, no qual oferece todos 

os aparatos como roupas, respeitando o desejo do cliente, e pessoas que ajudam no 

cumprimento do ato, ou seja, há um quarto, um salão, um espaço fechado exclusivo 

para cada um. Todavia, nesse espaço fechado se cruzam o bispo, o mendigo, o 

general, o bombeiro e tanto outros, sendo representados por suas funções sociais. 

Assim, desaparecem os nomes que marcam uma individualidade, um tipo único, e 
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todo aquele que quiser tomar um desses papeis sociais para si pode fazê-lo sem 

reprimendas ou sem medo de tornar-se ridículo perante os pares, todos se igualam 

também no bordel. Desse modo, a categoria do livre contato familiar, na qual o rico 

se junta ao pobre, o feio ao bonito, o gordo e o magro, o bispo e a prostituta, tem 

plena vivência no bordel de Madame Irma. Aliás, vive-se todas as excentricidades 

que o regime do carnaval permite. Cada espaço adquire um sentido privado e 

público ao mesmo tempo porque relaciona-se ao desejo do sujeito que tem uma 

experiência pessoal, mas todos sabem o que se passa na casa de ilusão. Aquele 

espaço torna-se um lugar desejado por todos assim como o carnaval, como afirma 

Madame Irma: “O grande Balcão é conhecido no mundo inteiro. É a casa de ilusões 

mais honesta e mais sábia”, (GENET, 1976, p.60). 

O sujeito vive uma experiência particular, mas todos sabem as possibilidades 

ali ofertadas aos clientes, assim, nesse sentido é público, é do conhecimento de 

todos. No carnaval da praça pública as vestimentas identificam-no revelando a 

aparência externa como algo que antes era interno, um desejo interior; nos salões 

de Madame Irma a vivência do mundo interior dá-se no ambiente fechado, mas não 

deixa de ser do conhecimento de todos porque o espaço é propício a essa vivência 

da carne, o livre contato familiar também abole as hierarquias da vida cotidiana. 

Passamos em seguida à abordagem de alguns aspectos no que concerne à 

categoria da excentricidade, às mésalliances e às relações biunívocas que se 

delineiam em toda a peça, porém é no diálogo dos personagens que veremos como 

essas categorias vão se configurando. 

 

5.2. O Diálogo e as rubricas: juiz-ladra, bispo-pecadora 

Como afirmamos acima, o diálogo e rubricas são aspectos dos mais 

elementares em uma peça de teatro. Pensar em teatro é lembrar da estrutura de 

réplicas, da disputa verbal travada entre os personagens e das rubricas que lhes 

indicam o modo de agir, lhes dão a palavra, entre outras funções. Através da 
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conversação dos personagens é que se delineia o enredo encenado em cada 

quadro. Neste item tomamos como exemplos de estudo da excentricidade o quadro 

II, no qual um juiz e uma ladra estão em cena; o quadro I, no qual um bispo confessa 

uma pecadora, deixando entrever seu profundo desejo de ser bispo como figura de 

autoridade e de poder; o quadro III do general que quer morrer como um herói e o 

quadro IV do mendigo que apenas é encenado. 

 

5.2.1. Categoria da excentricidade 

A categoria da excentricidade que “decorre da abolição das leis da vida 

comum, ou extracarnavalesca”, (BAKHTIN, 1981, p.122), na qual os aspectos 

ocultos da natureza humana são expostos de diferentes formas, como foi assinalado 

acima, também no bordel podemos fazer algumas aproximações a esse respeito. 

Apresentaremos alguns excertos de vários quadros, embora teçamos mais 

comentários do quadro II. 

No quadro II, o juiz abre e fecha com ele lambendo os pés de uma ladra. Esse 

comportamento é excêntrico porque mostra um sujeito cujas atitudes não são 

normais. Na vida normal, cabe a um juiz o direito de julgar e dispor, conforme as leis, 

a vida dos cidadãos, zelando pelo cumprimento da lei e bem-estar da comunidade. 

Considerando esse aspecto, nota-se que há uma inversão de papeis. Na cena, no 

início e no fim, o juiz é subjugado pela ladra numa posição excêntrica porque os 

gestos e postura de um e outro são plenamente vividos porque naquele espaço lhes 

é permitido. Vejamos um trecho das indicações cênicas que compõe o personagem 

da ladra e do juiz, no quadro II: 

Uma mulher, jovem e bela, parece algemada, punhos atados. Sua 
roupa, de musselina, está esfarrapada. Os seios à mostra. [...] um 
juiz, que ao levantar-se parecerá descomunal... debruço, rasteja em 
direção da mulher que aos poucos vai recuando.  
 

A LADRA (estendendo os pés) Ainda não! Lambe primeiro... 

 
(O juiz faz um esforço para arrastar-se mais ainda, depois levanta-se 
e, lentamente, penosamente feliz, vai sentar-se em um escabelo. A 



 
 

12 
 

ladra, essa mulher acima descrita, muda de atitude e, de 
dominadora, torna-se humilde), (GENET, 1976, p.21-22). 

 

Na descrição das indicações cênicas temos uma ladra bela e sensual que não 

teme expor-se, usa esse artifício para subjugar o juiz, subvertendo a lei. Todavia, 

aqui, o juiz sucumbe justamente porque em seu desejo de ser juiz precisa que ela 

seja ladra. Mas ela só aceita que ele desempenhe efetivamente seu papel de juiz 

depois de humilhá-lo. Na sequência, iniciado o interrogatório, como sugere as 

indicações cênicas, a ladra começa a desempenhar seu papel de ladra. 

 

O JUIZ (severo) 

Então você é uma ladra! Foi surpreendida... Quem? A polícia? Você 
esquece que uma rede sutil e sólida, meus tiras de aço, controlam 
todos os seus gestos? [...] e todas, prisioneiras, são trazidas ao 
tribunal... que tem a declarar? [..] que é que tinha nesse enorme 
bolso canguru? Nessa enorme pança?  
A LADRA 
Roubei, sim, senhor Juiz, (GENET, 1976, p.22-28). 

 

Porém, mais adiante, novamente, o juiz está numa posição inferior, ou seja, 

humilhando-se para que ela seja ladra para que ele possa melhor desempenhar seu 

papel. “Senhorita... senhora. Peço-lhe. (ajoelha-se). Veja, suplico-lhe. Não me deixe 

nesta posição, esperando para ser juiz. Se não houvesse juiz, onde iríamos parar? 

Mas senão houvessem ladrões...” (GENET, 1976, p.32). 

As observações do juiz fazem lembrar as relações sociais e a divisão em 

classes, ou seja, a existência de um depende de outro. A sociedade se constrói na 

interação de seus indivíduos. Enquanto no carnaval, o sujeito vai por livre e 

espontânea vontade vivenciar aquela realidade, seus excessos, sua liberdade, 

também no bordel o cliente exerce essa liberdade na escolha daquilo que deseja ser 

por algumas horas. Tanto o juiz quanto a ladra se apresentam de modo incomum, 

causando estranhamento justamente por esse comportamento excêntrico na solução 

de questões de ordem comum que é o interrogatório.  
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No quadro II, do bispo e da pecadora, esse caráter da excentricidade se dá 

pelo apego do bispo à indumentária e pelo comportamento, como podemos 

perceber: 

[..] (Sorrindo) Eu vos vejo chegar! (Para sua mitra) Tu, mitra em 
forma de chapéu de bispo, saiba bem que se meus olhos se 
fecharem pela última vez, o que verei, por trás das minhas pálpebras, 
és tu, meu belo chapéu dourado... Sois vós, belos ornamentos, 
capas, rendas...[...] 
“A majestade, a dignidade, iluminando minha pessoa, não encontra 
sua origem nas atribuições de minha função. Tampouco, céus! Em 
meus méritos pessoais – a majestade, a dignidade que me iluminam 
advém de um brilho misterioso: é que o bispo precede-me, (GENET, 
1976, p.16-17). 

 

No quadro III, em que se apresenta um general, temos nas rubricas sua 

descrição: “No aposento, um senhor, de aparência tímida”, GENET, 1976, p.35). E 

no desenrolar do texto vamos captando a composição desse general que deve ser 

valente, autoritário, imponente, que deve morrer como herói. 

 

O GENERAL: E esporas? Terei esporas? Pedi que as prendessem 
nas botas. Botas acaju, não é? [...] 
A MOÇA:  ponha a camisa para dentro. Puxa as alças. Não é pouca 
coisa vestir um general vencedor e que vai ser enterrado. Quer o 
sabre? 
O GENERAL: Que permaneça sobre a mesa, como o de Lafayette. 
Bem em evidência, [...] 
A MOÇA: (solene e triste) 
O desfile começou... atravessamos a cidade...seguindo o rio... estou 
triste. O céu está cerrado. O povo chora um herói, tão belo, morto na 
guerra.... (GENET, 1976, p.42-47). 

 

Há também aqueles que querem vivenciar a figura de um mendigo e idoso. 

Esse quadro é feito de rubricas e cabe à encenação mostrar esse efeito de pobreza 

e humilhação. Assim, no quadro IV temos:  

 

O velhote tremendo tira suas luvas furadas. Tira os óculos. [...] (Irma 
entrega à moça uma palmatória e uma peruca muito suja e 



 
 

14 
 

desgrenhada). A fisionomia do velhote se ilumina A moça põe a 
peruca na cabeça do velhote, com brutalidade. [...] 
O VELHO: E os piolhos? 
A MOÇA: Estão aí. (GENET, 1976, p. 49-50). 

 

A sequência desses quadros nos mostra que todas essas figuras são 

excêntricas em sua composição, em seus comportamentos e gestos visto que, se 

atentarmos à definição de excêntrico, temos: “é um adjetivo que significa aquele que 

desvia ou se afasta do centro, ou que não tem o mesmo centro. No sentido figurado, 

[...] tudo aquilo que é extravagante, esdrúxulo, esquisito, ou seja, fora do comum. 

Extravagante; pessoa que se comporta ou pensa de maneira incomum1”. Todos os 

personagens são incomuns, fogem ao padrão, porém, devemos lembrar que estão 

sob a vigência do bordel, ou seja, lá como no carnaval eles podem ser o que 

quiserem. Eles são excêntricos no modo de se vestir, em seus gestos e 

comportamentos, desde o bispo que idolatra sua indumentária quanto o mendigo 

que se ilumina ao ver uma peruca cheia de piolhos. Vivem a excentricidade também 

no comportamento porque não é normal que um juiz se rasteje diante do ladrão que 

deve julgar ou que alguém queira ser mendigo e viver humilhado como deixa 

entrever a rubrica do quadro IV. 

Retomando o quadro II do juiz, ele sente a necessidade de ser humilhado 

para melhor exercer seu domínio com crueldade, porque da humilhação sofrida erige 

sua vingança, exerce melhor seu poder de julgamento, de condenação. Em seu 

íntimo não basta ser juiz e julgar com discernimento, suas baixezas são expostas 

também. E esse aspecto é válido para os demais. Todos são coroados atendendo a 

um desejo particular. Por isso, Bakhtin afirma que a “coroação- destronamento é um 

ritual ambivalente biunívoco, que expressa a inevitabilidade e, simultaneamente, a 

criatividade da mudança-renovação, a alegre relatividade de qualquer regime [...], 

(BAKHTIN, 1981, p.124). O sujeito se mostra em sua grandeza e também em sua 

baixa moral. Esse duplo aspecto o constitui. E só no bordel ou no carnaval o sujeito 

                                                             
1 Excêntrico. Disponível em: https://www.significados.com.br/excentrico/. Acesso em 24 abr. 2018. 
Excêntrico. Disponível em : https://dicionariodoaurelio.com/excentrico . Acesso em 24 abr. 2018. 
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pode expor sua verdadeira natureza. Em seu gesto excêntrico, o juiz não fica triste 

por ser humilhado, sabe que é relativa essa humilhação, é um artifício para melhor 

revelar sua natureza. E o mesmo se aplica à ladra, ao mendigo, ao bispo e ao 

general, homem tímido que vestido, transforma-se em alguém de muito autoridade.  

 

5.2.2 Categorias das mésalliances e da coroação-destronamento 

Também podemos ver nos quadros I, II e III, por aproximação, duas outras 

categorias descritas por Bakhtin que são as mésalliances e a coroação-

destronamento. As mésalliances são as combinações possíveis de pares em sua 

oposição. Logo, o casal juiz-ladra, o bispo-pecadora e o general-cavalo formam 

pares porque as relações do contato familiar permitem, porque vive-se um outro 

regime no qual as leis da vida comum foram abolidas. A formação dos pares faz 

evidenciar características que se tornam mais compreensíveis pelo contraste que se 

instaura, ou seja, é a presença da pecadora que permite ao bispo descobrir seu 

desejo mais íntimo, como se ela fosse um espelho que refletisse esse lado obscuro 

de sua personalidade, esses outros eus que surgem quando o oposto de si mesmo 

está à frente. Esse aspecto é válido para os demais pares que se apresentam em 

toda a peça e, em cada quadro, temos diferentes matizes dessa sociedade. 

Além disso, quando Bakhtin descreve a categoria da coroação bufa do rei do 

carnaval, ele afirma que o carnaval expressa uma relação biunívoca de morte e vida, 

morte e renovação é um mundo ambivalente, da alegre relatividade de qualquer 

regime. Ora, esse quadro II, assim como toda a peça, se expressa nessa relação 

ambivalente. Não parece sem sentido a reflexão do juiz de que se não houver 

ladrões não haverá juízes. Um necessita do outro para dar-lhe existência e vida, 

para justificar a própria existência, para melhor exercer seu papel social. Nesse 

sentido, vemos a importância das mésalliances que se formam no interior desse 

mundo às avessas. É um eterno ir e vir em que, como sugere Bakhtin, um renova-se 

no outro; a morte é o nascimento de uma nova relação, um fluir e refluir incessante 

ao observar essas relações que se retroalimentam. Bakhtin afirma também que a 
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dicotomia desaparece porque já não há pares na forma da oposição em que um 

torna-se positivo e o outro negativo, bem e mal. O juiz é mal, mas a ladra também o 

é quando usa do poder de sedução; o bispo é inteligente ao compreender que ser 

bispo é uma função, embora ele deseje ser bispo fora dessa função; a pecadora que 

ele confessa deixa-o na dúvida se cometera ou não o pecado; Genet, nesse jogo faz 

realçar as verdades de um e outro; ninguém é puro ou impuro, somente mal ou 

somente bom. Ao apresentar esses personagens em pares faz ver que a 

ambivalência os constituem, é um traço de sua natureza humana e em cada um a 

coroação-destronamento funcionando, vive-se por um tempo uma outra realidade 

mesmo sabendo que é efêmera. 

 

5.2.3 Categoria da profanação 

No quadro I, do bispo que abre a peça, e no quadro V, no qual Carmen relata 

suas experiências como santa, temos a profanação do elemento sagrado. Além 

daqueles aspectos já descritos acima que também são válidos para estes como a 

mésalliance, a excentricidade, a categoria da profanação é a que se põe em 

evidência por sua ligação com o religioso. Muito mais que estar fora de seu 

ambiente comum, a igreja, no caso do bispo do quadro I, é a relação que ele 

mantém com os objetos e seus pensamentos que profanam sua função religiosa; e 

Carmen, no quadro V, desvenda como o sagrado e o profano se misturam, isto é, 

como essa natureza é intrínseca ao homem, no sentido de desejar a pureza 

espiritual e carnal ao mesmo tempo. 

No quadro I, a cena se inicia com o bispo sendo despido de suas vestimentas 

sacerdotais. O que aconteceu durante a encenação nos é contado in media res, a 

confissão de uma pecadora e a absolvição desta. Mas o que segue a esse relato do 

acontecimento é uma recusa em despir, um desejo de continuar o papel que 

desempenhara além do tempo combinado. No excerto que segue vamos encontrá-lo 

nessa reflexão em que examina sua função religiosa, enquanto está sendo despido: 
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O BISPO (Sentado na poltrona, no meio do palco, com uma voz 

cava, mas veemente) 
Na verdade, não é tanto a doçura nem a unção que deveriam definir 
um prelado, porém a mais rigorosa inteligência. O coração nos leva à 
perdição. Cremos ser donos de nossa bondade: nós somos escravos 
de uma serena languidez. É ainda de outra coisa que se trata, não de 
inteligência. (Hesita) Seria de crueldade. E além dessa crueldade -e 
através dela -um caminhar hábil, vigoroso em direção à Ausência. 
Em direção à Morte. Deus? (Sorrindo) Eu vos vejo chegar! (Para sua 
mitra) Tu, mitra em forma de chapéu de bispo, saiba bem que se 
meus olhos se fecharem pela última vez, o que verei, por trás das 
minhas pálpebras, és tu, meu belo chapéu dourado... Sois vós, belos 
ornamentos, capas, rendas... (GENET, 1976, p.8). 

 

O que vemos é seu apego aos objetos do sacerdócio porque eles são a 

representação do poder temporal. Nesse sentido, ele profana porque é com volúpia 

que se lança aos objetos que compõem sua figura de bispo, é o desejo profundo por 

essa materialidade quando, justamente, o desapego e a bondade deveriam 

prevalecer como característica de um prelado. Os objetos lhes dão o poder 

temporal, vestindo-os ele é bispo, por isso a necessidade em continuar com eles ao 

corpo. Por outro lado, seu pensamento também o trai, pois não aparece sua 

bondade, mas para ele é a crueldade que deve prevalecer em suas ações. Nada 

mais contraditório que esse pensamento para quem deve ser puro e santo aos olhos 

de uma comunidade. O bispo vestindo a indumentária revela um outro lado obscuro, 

o de ser um homem comum cheio de desejos de poder, de maldade. A indumentária 

cumpre a função de revelar esse outro eu que habita o bispo, vestido ele torna-se 

despido, isto é, revela-se em sua intimidade, seus mais profundos desejos. Logo, 

aqui também podemos encontrar as relações biunívocas proposta por Bakhtin. O 

sentido de morte-renovação evidenciado na relação que o bispo estabelece com a 

indumentária; esse ritual permite que o homem venha à tona, que revele suas 

caraterísticas reais; ele foi capaz de confessar a pecadora, perscrutar em seu íntimo 

os pecados, mas por reflexo revela a si mesmo, ele é esse outro cheio de desejo de 

poder, de ser mal; todavia, ele sabe que este outro não deve prevalecer, não é isso 
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que a sociedade espera dele; isso não impede de reconhecer-se em um ser 

ambivalente. 

O que nos conduz a fazer essas aproximações com as categorias descritas 

por Bakhtin, como já dissemos, é também o tempo marcado de duração. No bordel 

esse é o regime, assim como no carnaval. Todavia, diferentemente do carnaval em 

que a vivência simbólica é plena, no texto de Genet, o personagem é lembrado, 

algumas vezes, de que aquilo é um simulacro. Como no excerto que segue, em que 

Madame Irma lembra o valor combinado e o tempo já esgotado. 

 

IRMA (Com brutalidade) 
-O que foi dito está dito. Quando a sorte está lançada...  
O BISPO (Muito suave, afastando Irma com um gesto) 
E os dados jogados... 
IRMA: -Não. Dois mil, é dois mil, e nada de conversa. Ou me zango. 
E não está nos meus hábitos... Contudo, se está em apuros... (p.8-9) 
[...] 
O BISPO: vocês estão loucas, ainda não terminei. 
IRMA: Não lhe dê ouvidos. Dispa-o. (p.17). 

 

No carnaval não há essas restrições, rupturas na vivência carnavalesca. 

Logo, compreendemos quando Bakhtin afirma que é possível a transposição de 

alguns conceitos, de simbolismo e imagens carnavalescos para a literatura, ou seja, 

a forma real, plena com seus rituais não é possível porque como ele mesmo diz, 

vive-se o carnaval, não se representa. Assim, podemos recuperar através da 

literatura alguns simbolismo e imagens próprios do carnaval, mas cuja transposição 

para um novo gênero, obviamente, ganham outros sentidos. 

No quadro IV que não é representado, mas contado, ou seja, são as 

lembranças de Carmen, umas das moças do bordel, secretária de Madame Irma, 

temos também a categoria da profanação, como já mencionamos acima. Carmen 

não participa mais dos trabalhos de encenação junto aos clientes, como preferida de 

madame tornara-se sua secretária, mas Madame Irmã contando o desejo de um 

cliente por Santa Tereza faz com que ela reviva o passado quando representava 
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Nossa senhora, e é nessa descrição que percebemos as imbricações do sagrado e 

do profano:  

 

CARMEN 
“[...] Graças ao vício e à miséria dos homens, também eu tive o meu 
momento de glória! Daqui, com o fone no ouvido e olhando pelo 
visor, a senhora podia me ver erguida, ao mesmo tempo soberana e 
boa, maternal e tão feminina, meu calcanhar sobre a serpente de 
papelão e as rosas de papel rosa, a senhora também poderia ver o 
contador do Banco da Província de joelhos diante de mim, e 
desmaiando ante minha aparição. [..] a senhora não podia ver seu 
olhar de êxtase, nem ouvir as batidas enlouquecidas de meu 
coração. Meu véu azul! Meu vestido azul, meu avental azul, meu olho 
azul...[...]. Azul, naquele dia (Madame fala que seu olho é castanho). 
Para ele eu era o próprio Céu que tocava a sua testa. Ele me 
cantava louvores, confundindo-me com a sua cor predileta, e quando 
me levava para a cama, era no azul que ele me penetrava [...], 
(GENET, 1976, p.68). 

 

Temos nesse excerto a descrição dos desejos de um homem por uma santa, 

no caso Nossa Senhora. Carmen faz o papel de Santa. Além do impensável que 

seria a relação da santa com o humano, mostrando a profanação de um elemento 

sagrado da vida comum, o homem não apenas idolatra a santa “desmaia ante sua 

aparição”, no sentido mais sagrado, como também deseja-a carnalmente. Se é uma 

profanação tocar nessa imagem sagrada, em tudo que ela representa no imaginário 

humano, o desejo vai além porque precisa concretizar o ato com esse ser puro. 

Além da profanação como categoria mais proeminente nesse quadro narrado, 

há também as relações de ambivalência que perpassa todo ele. Atentando apenas 

ao que foi colocado no excerto, o sentimento de Carmen nos chama a atenção por 

seus elementos contraditórios. No contraste da vida comum, Carmen jamais poderia 

sequer se aproximar da imagem sagrada muito menos representá-la. E nas suas 

palavras lemos o êxtase que a figura sagrada evoca, ou seja, a representação com 

seus rituais e a vestimenta despertam-lhe também o sentimento de pureza e de 

beatitude. Ela, a santa tem o poder de trazer ao homem esse instante único de 
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comunhão com as forças simbólicas do sagrado, por isso o homem desmaia, não 

contendo a energia pura que emana daquele ser. Por isso, Bakhtin afirma que nesse 

simbolismo propiciado pelos rituais do carnaval há muito mais que relações 

dicotômicas, ou seja, o par santa e pecador faz emergir conteúdos ligados à religião, 

à sexualidade, aos conceitos do que é pureza, santidade e pecado. É provocador no 

sentido de questionar porque o homem não pode relacionar-se com os seres puros, 

lembrando um tempo em que na mitologia pagã os deuses desciam à terra para se 

acasalarem com os homens. Um outro aspecto que trata da ambiguidade refere-se 

ao fato do homem que deseja a santa. Ele desmaia, como afirma Carmen, “de 

joelhos diante de mim, e desmaiando ante minha aparição. [..]”, e mais ao fim, “[...] 

quando me levava para a cama, era no azul que ele me penetrava [...], (GENET, 

1976, p.68), além dos aspectos já mencionados, esse excerto nos faz compreender 

como no homem reside essas duas forças, a que o impulsiona à pureza e à 

santificação, por isso, como relata Carmen, o homem desmaia diante da figura 

angélica, mas também ali está representado seu desejo carnal por esse sagrado. 

Viver só uma polaridade, a sagrada, não o completa, ele precisa do aspecto carnal, 

evidenciando sua natureza ambivalente. 

 

5.3 Indicações cênicas: paramentação – a imagem do homem carnavalesco 
 

Um outro aspecto que também torna possível essa aproximação das ações 

carnavalescas com o texto de Genet é a caracterização dos personagens como 

seres quase irreais pelas roupas que vestem e essa parte vem descrita nas rubricas. 

Como já afirmamos, as rubricas ou indicações cênicas contribuem com informações 

fora do diálogo que ajudam tanto o leitor quanto o diretor e atores na compreensão 

dos elementos colocados como nomes dos personagens, o espaço, o tempo, a 

disposição de cada um no espaço, etc. 

Considerando que na cosmovisão carnavalesca dá-se ampla liberdade à 

vivência dos homens, destituem-se os poderes hierárquicos, as classes sociais e 
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adentra-se num mundo invertido, logo essa investidura em ser outro vem pela 

aparência também. É a indumentária que vai caracterizar também o homem dentro 

dessas novas relações. Para o rei do carnaval ser coroado certamente que além da 

coroa há as vestimentas adequadas que o caracterizam como tal. Em algumas 

rubricas de O balcão, essa caracterização vem descrita minuciosamente como meio 

de composição desse personagem, embora isso seja para todos que adentram o 

bordel, pois madame Irma dispõe para todos as fantasias conforme as 

determinações e desejos de cada um. Assim é para o bispo, para o juiz e o general. 

Colocamos, a seguir, alguns excertos de rubricas para a caracterização dos 

personagens, primeiramente do bispo, quadro I:  

 

O Bispo, de mitra e capa dourada, está sentado na poltrona. Ele é 
nitidamente mais alto que o normal. O papel será desempenhado por 
um ator que subirá em andas de ator trágico de cerca de cinqüenta 
centímetros de altura. Seus ombros, sobre os quais se assenta a 
capa, serão ampliados ao máximo, de modo que, ao subir do pano, e 
hirto como um espantalho. (GENET, 1976, p.7) [...]. 

 
 

No Quadro II, temos a descrição da composição do juiz: 
 
 

De pé, diante dela, o carrasco. É um gigante, nu até a cintura. [...] 
Um juiz que, ao levantar-se, parecerá descomunal, também ele 
encompridado por andas, invisíveis sob seu traje, e o rosto 
maquilado, [...], (GENET, 1976, p.21). 

 
 

No quadro III para o general temos uma caraterização como os precedentes, 

mas que vem sendo montada ao longo da cena, ou seja, faz parte da representação 

a disposição em que aparece, pois, o general é homem pequeno e tímido e, ao final, 

como vemos torna-se grande e imponente:  

 
[...]Traz um uniforme completo de general, mais a espada, o chapéu de dois 
bicos e as botas. [..] quando este estiver completamente vestido, ver-se-á 
que assumiu proporções gigantescas, graças a uma trucagem teatral: andas 
invisíveis, ombros ampliados, rosto maquilado com exagero, (GENET, 1976, 
p.39, 4). 
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Como pudemos observar pelos exemplos expostos, a caracterização do 

indivíduo faz parte desse ritual para se adentrar nesse novo universo, assim como o 

rei do carnaval é caracterizado como tal e depois destronado, tirando não somente a 

coroa, mas também suas vestes e todos os objetos símbolos do poder. Dentro 

desse microcosmo surge um novo homem cuja indumentária revela parte daquele 

ser que ali se apresenta. As vestimentas dos três com andas aumentando o 

tamanho e ombros largos revelam o poder e a autoridade de que são investidos, 

assim como o rei do carnaval representa um poder transitório. A roupa torna-se 

também instrumento de poder, dando transparência figurada aos anseios interiores 

do homem. Paramentado, o sujeito vive uma outra vida regida por leis que valem 

somente naquele mundo. As relações ambivalentes tornam-se evidentes porque 

todos sabem de seu destronamento, ou seja, que chegado o tempo deverão despir-

se dessa realidade. Mas enquanto ela dura, ela representa essa possibilidade de por 

a nu aquilo que na vida comum não seria possível, ou seja, essa vida permite que se 

vivencie as ambivalências, desejos mais íntimos que é próprio do ser humano. O 

general que é um homem pequeno e tímido, paramentado tem o poder e a 

autoridade em suas mãos, sente-se imponente como um soldado vencedor de 

muitas batalhas; o juiz com toda a autoridade de sua figura sabe que para sua 

existência é necessário o outro na forma do ladrão, por isso não exita em humilhar 

para que o outro seja realmente o ladrão, pois só a existência do ladrão que 

completa o sentido de ser juiz. O bispo, de todas as figuras que se apresentam 

nesse mundo invertido, é aquele que recusa ser destronado. Todavia, madame Irma 

e Carmen tiram-lhe as vestimentas, mostrando-lhe que esse ritual tem um fim, não 

podendo perpetuar-se indefinidamente porque isso seria sua própria morte, isso 

seria o comum e deixaria de ser objeto de desejo como algo diferente e renovador. 
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6. Considerações Finais 

Genet, em O balcão, constrói um mundo às avessas que nos faz aproximar 

seu texto das categorias apontadas por Bakhtin. Em cada quadro encontramos 

algumas das categorias do carnaval colocadas de forma evidente ou não. Bakhtin 

afirma que a ação de coroação-destronamento é a mais importante nessa 

cosmovisão porque os elementos de mudança-renovação são intrínsecos ao ritual. 

O texto de Genet não é diferente dessa cosmovisão, pois, os clientes são “felizes” 

enquanto isso dura, sentem-se renovados ao partir, sabendo que poderão retornar. 

Nos quadros, I do bispo, II do juiz, III do general e V do relato de Carmen, 

percebemos as relações de ambivalência que constituem cada personagem, a 

manifestação de seu duplo, isto é, um ser com as características moldadas pelo 

grupo social a que pertence, mas também suas pulsões contidas por esse mesmo 

grupo social. Tanto no carnaval como no bordel, essas pulsões podem vir à tona 

porque dentro desse novo regime não há proibições nem punições para esse outro 

que habita o sujeito. Nesse sentido, compreendemos o juiz que se divide entre o 

homem que deve fazer justiça seguindo as regras sociais e aquele que quer 

condenar a partir de um desejo que é seu, uma força que vem de seu interior, que 

compõe sua natureza mais profunda; no caso do general, quadro III, homem tímido 

que escolhe uma figura para imitar e dar vazão ao que interiormente deseja, ser 

alguém forte e com autoridade. Quando Bakhtin afirma que o homem do carnaval é 

biplanar, trata-se justamente de compreender que aquele que se apresenta como 

general, juiz, bispo, santo, etc. ele é isso que se mostra porque este aspecto visível 

só é possível a partir do outro aspecto que está momentaneamente invisível, 

guardado em seu interior. A timidez do general guarda o desejo de ser um homem 

forte, cuja presença impõe respeito; o bispo percebe na sua função algo mais que 

perdoar pecados e orientar as almas para que tenham discernimento de seus 

desejos interiores; em seu íntimo não é isso que o conforta, mas o desejo de 

permanecer nessa posição para sempre como forma de deidade e, quem completa 

essa imagem são as vestimentas. Esse aspecto das vestimentas é válido para todos 
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os personagens. Elas são a exteriorização, a materialização do outro que habita o 

sujeito. 

Desse modo, em toda a composição de Genet podemos encontrar essas 

categorias descritas por Bakhtin sobre o carnaval, aplicando-as na leitura dos 

personagens do bordel de Madame Irma, no espaço em que se movem e também 

em seu modo de vestir-se. Todos os personagens trazem em si esse outro manifesto 

no bordel por algumas horas. Esse outro guardado, proibido pelas leis da vida 

comum, vive sua plenitude no bordel cujas leis permitem que ele se mostre a nu, 

que revele sua verdadeira natureza, um ser constituído pelo bem e pelo mal, pela 

beleza e pela feiura, pela pureza do sagrado e também do profano. Isso é o homem. 
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Resumo 
Quando se anuncia que determinado ano foi o mais quente de todos os tempos, 
tem-se um recorde em escala global. As medições de temperatura implicadas são 
de ordem planetária, coletadas por instrumentos meteorológicos instalados em dife-
rentes regiões da Terra. Mas quando o acontecimento recorde climático é tecido em 
narrativa pela imprensa, territorialidades específicas emergem desse panorama 
mundial – cidades, países e continentes enquanto espaços físicos, mas também en-
quanto origem da ciência climática, de quem fala e de quem é falado por ela. Neste 
artigo, pretende-se refletir a respeito do funcionamento discursivo (PÊCHEUX, 1990) 
de tais espacializações, considerando, entre outras, as noções de discurso fundador 
(ORLANDI, 1993), silêncio (idem, 2007) e tessitura da memória (ROBIN, 2016). O 
recorte escolhido inclui reportagens que repercutiram a confirmação de 2016 como o 
ano mais quente desde o início dos registros das temperaturas globais, em 1880, 
publicadas em um jornal (Folha de S.Paulo, versão web), um portal (G1) e um site 
especializado (Observatório do Clima). Entre os objetivos específicos, destaca-se a 
identificação dos efeitos de sentido produzidos na circulação da nomeação “ano 
mais quente”, bem como dos locais simbólicos onde se encontram, nesse corpus, o 
Brasil, o brasileiro e a ciência nacional. 

Palavras-chave: Análise de discurso. Jornalismo científico. Recordes climáticos. 
 
 
1. Introdução 

Tal como os navegadores que se lançaram ao mar nos séculos 15 e 16, tendo 

adiante horizontes que mesclavam incertezas, fantasias, ganas de dominação e os 

conhecimentos científicos disponíveis à época, a humanidade estaria, hoje, desem-

barcando em “território desconhecido”. A expressão figurou em manchetes do notici-

ário nacional e estrangeiro em março de 2017, repercutindo o lançamento do relató-

rio anual da Organização Meteorológica Mundial (OMM). 

O informe em questão reforçou o que já haviam anunciado, em janeiro, dife-

rentes agências internacionais de pesquisa: 2016 foi o ano mais quente desde que 

as temperaturas passaram a ser monitoradas em escala mundial, em 1880. Um re-

corde de dimensões planetárias. Um passo adiante no aquecimento global. Ao 
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mesmo tempo, uma marca cuja origem – por consenso científico1, antropogênica, via 

emissões de gases de efeito estufa – está desigualmente distribuída sobre a Terra, 

assim como seus desdobramentos presentes, iminentes e futuros, via intensificação 

de eventos climáticos extremos, reorganização da circulação oceânica, elevação do 

nível do mar, alteração no regime de chuvas, aumento na incidência de doenças in-

fecciosas, extinção de espécies animais e vegetais (quiçá da própria vida humana), 

com impacto desproporcionalmente maior sobre povos e nações mais pobres. 

As novas marcas de calor estabelecidas em 2016 – assim como em 2014 e 

2015, os anos recordistas anteriores – foram tomadas pela imprensa, no Brasil e no 

mundo, como acontecimento enunciável (GUIMARÃES, 2001). Incluídas no presente 

do noticiário, tiveram formulação e circulação asseguradas. À vista apressada, um 

filme do acontecimento, uma ressurreição do passado imediato (GUILHAUMOU, 

MALDIDIER, ROBIN, 2016). No entanto, embora o jornalismo tenha tentado, ao lon-

go do tempo, consolidar-se como dono de “um discurso que se supõe isento de pré-

julgamento, um discurso-suporte para fatos que falam por si” (MARIANI, 1993, p.35), 

reportagens não são fontes do dizer, como tampouco o são os dados que lhes ser-

vem de base ou os repórteres que as escrevem. O que há são efeitos de sentido. 

O texto jornalístico, como todo dizer, encontra-se na confluência entre memó-

ria e atualidade, jogo de onde emergem os sentidos, sempre vinculados àquilo “que 

é dito ali mas também em outros lugares, assim como com o que não é dito, e com o 

que poderia ser dito e não foi. Desse modo, as margens do dizer, do texto, também 

fazem parte dele” (ORLANDI, 2015, p.28). Acessar esse funcionamento requer com-

preender as condições de produção do discurso, tanto em relação às circunstâncias 

de enunciação quanto em termos de seu contexto sócio-histórico e ideológico. 

É o que aqui se pretende, ou seja, identificar a rede de sentidos a que se fili-

am as reportagens sobre o ano mais quente, com foco nas espacializações geográ-

                                                           
1 A influência antropogênica passou, entre 1995 e 2013, de “discernível” a “extremamente 
provável”, de acordo com Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na 
sigla em inglês). Nas palavras de Luiz Marques, pesquisador e professor de História 
(IFCH/Unicamp), “o atual consenso científico sobre o caráter preponderantemente 
antropogênico das mudanças climáticas afigura-se como um dos mais monolíticos da 
história do saber” (2016, p.309). 
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ficas e simbólicas que integram a narrativa do recorde: quais cidades e países são 

significados? Que ordem de discurso é dedicada a cada um (discurso político, social, 

científico...)? Onde se enquadram o Brasil, o brasileiro e a ciência nacional? Quem 

fala e quem é falado? O que se cala em meio a ruídos e o que gritam os silêncios? 

Empreenderemos tal reflexão sob a perspectiva da Análise de Discurso, dis-

ciplina que trabalha a opacidade do texto, vendo na mesma “a presença do político, 

do simbólico, do ideológico, o próprio fato do funcionamento da linguagem: a inscri-

ção da língua na história para que ela signifique” (ORLANDI, 2001, p.21). Comece-

mos buscando entender como os processos que vêm culminando nos recordes de 

temperatura, hoje reunidos sob a expressão “mudanças climáticas”, nasceram en-

quanto sentido – em que momento passaram de um estágio sem-sentido e irrompe-

ram como algo novo, nomeável – e que elos memoriais foram então se encadeando. 

 

2. Um percurso de nomeação 

Tomemos como base os verbetes “aquecimento global” e “mudanças climáti-

cas” (PFEIFFER) descritos na Enciclopédia Discursiva da Cidade (Endici), produzida 

por pesquisadores do Laboratório de Estudos Urbanos (Labeurb/Unicamp).  

Na Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre o Meio Ambiente Humano 

de 1972, inaugura-se, do ponto de vista discursivo, o sentido de “degradação ambi-

ental”, marcado pela oposição entre homem e natureza e pelo silenciamento da hu-

manidade como integrante do meio em que vive. Quinze anos depois, a Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento lança, por encomenda da ONU, o 

documento “Nosso Futuro Comum”, disseminando o sentido de “desenvolvimento 

sustentável”, cuja discursividade remetia ao porvir. Sobre esses dois pilares, “degra-

dação ambiental” e “desenvolvimento sustentável”, assenta-se, na década de 1990, 

“aquecimento global”2, que desliza para “mudanças climáticas” nos anos 2000. 

                                                           
2 O surgimento mesmo da expressão se deu em 1975, quando o cientista norte-americano 
Wallace Broecker a empregou em um artigo na revista Science intitulado “Are we on the 
brink of a pronunced global warming?” (MARQUES, 2016, p.315-316). 
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 Se num primeiro momento tal deslizamento vincula-se a eventos extremos e 

catastróficos – transmitindo a mensagem de que o globo não está apenas aquecen-

do, mas mudando de forma assustadora, tal como midiatizado pelo documentário 

“Uma verdade inconveniente” (2006), do ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al 

Gore –, com o passar dos anos e novas confirmações científicas, ele passa a referir-

se a uma modificação sistêmica e complexa no funcionamento do clima terrestre. O 

discurso científico serve, aliás, como alicerce de outros dois discursos: o jornalístico 

e o de políticas públicas. Como resultado, tem-se que os efeitos de sentido em torno 

das “mudanças climáticas” tornaram-se tão mais estabilizados e homogêneos quan-

to mais consolidado se tornou o consenso científico em relação à existência mesma 

das alterações no clima, à sua origem antropogênica e aos impactos previstos.  

 Representantes de grupos negacionistas e céticos foram sendo colocados em 

xeque pela fragilidade científica de seus argumentos e, não raro, por vínculos com a 

indústria do petróleo. Mas se perderam potência de dizer, não estão silenciados ou 

politicamente enfraquecidos. Vide ações do presidente norte-americano Donald 

Trump – à frente da nação que é a segunda maior poluidora do planeta – ao nomear 

negacionistas para altos cargos de seu governo e sair do Acordo de Paris, assinado 

por 195 países em dezembro de 2015, com o intuito de limitar o aquecimento global 

a 1,5 grau Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Interessa não deixar dizer a 

necessidade de mudança, que mexe com grandes poderes estabelecidos. 

 Não é à toa, aliás, que nos acontecimentos descritos nos parágrafos acima 

figuram dois governantes dos Estados Unidos e entidades supranacionais, como 

ONU e OMM. Na arena onde se movimentam os sentidos sobre o discurso ambien-

tal, também jogam, há muito, sentidos sobre discursos de ordem político-econômica, 

em uma antiga relação de forças. Observar a ligação entre tal relação de forças (ex-

teriores à situação do discurso) e as relações de sentidos então manifestas, coloca 

em evidência variações de dominância (PÊCHEUX, 1990) que queremos identificar. 

Sem esquecer que essa ligação – entre relações de força e de sentidos – se materi-

aliza em regiões historicamente determinadas do dizer, as formações discursivas, 
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que recortam a memória do já-dito (o interdiscurso) em parcelas que não são igual-

mente acessíveis a todos os locutores (ORLANDI, 2007). 

Com essa engrenagem em mente, se pretendemos localizar o Brasil e seus 

lugares de enunciação nas reportagens que serão analisadas, é relevante pensar 

em como o discurso ambiental nacional foi significado ao longo do tempo. Certos 

sentidos ressoam desde quando, também diante de um “território desconhecido”, os 

colonizadores portugueses empreendiam um esforço de nomeação. Num mundo 

onde tudo era novo, onde realidade e ficção, fantasia e ideologia se misturavam na 

produção da realidade (idem, 1993). As primeiras cenas enunciativas remetiam, en-

tre outros aspectos, a um universo prodigioso da natureza (NUNES, 2006); a uma 

terra onde “em se plantando tudo dá” – imagem que se cristalizou a partir da Carta 

de Pero Vaz de Caminha (1500), embora seu enunciado empírico tenha, na verda-

de, sido outro (ORLANDI, 1993). Ou, ainda, morada de espécies “quase infinitas”, 

como escreveu José de Anchieta na Carta ao Padre Geral de São Vicente (1560). 

Nosso discurso fundador – entendido como referência básica no imaginário 

constitutivo de um país (ORLANDI, 1993) – nascia remetendo a nação a um gigante 

por sua própria natureza, capaz de ser pilhado, explorado por séculos, sem se esgo-

tar. Nascia também sem falar. Sendo, ao invés disso, falado: enquanto realismo e 

utopia se alternavam nos gestos interpretativos da formação discursiva do coloniza-

dor, o passado indígena, fora da cena enunciativa, era silenciado (NUNES, 2006).  

No momento seguinte, os colonizadores (proprietários de terra, bandeirantes, 

povoadores), já estabelecidos no país, olham para os elementos naturais, classifi-

cando-os, nomeando-os, sob o olhar do utilitarismo, do mercantilismo e do expansi-

onismo: quais animais e plantas servem para caça e plantio, como a terra funciona 

em termos de produtividade, onde as condições climáticas são mais favoráveis. 

  

As coisas descritas não fazem mais parte apenas da riqueza das na-
ções, patrimônio mundial a ser explorado. Não consistem mais so-
mente em exotismos, singularidades, estranhezas, interesses de 
uma economia externa. Elas participam agora de uma economia in-
terna, que encerra temas como a propriedade de terras, o trabalho 
(escravidão), a produção rural e o comércio local. (...) Visa-se a ava-
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liar os benefícios e prejuízos que os elementos da fauna e flora tra-
zem aos moradores (idem, p.71-72). 

 

 Outra faceta se desdobra, já no século 17, a partir dos estudos do naturalista 

alemão Georg Marcgraf, trazido ao Brasil por Maurício de Nassau durante a ocupa-

ção holandesa (1637-1644). A natureza é, então, descrita sem finalidades mercanti-

listas. O homem e seus costumes deixam o espaço da fauna e da flora (idem, p.78). 

  Esses quatro eixos – um discurso que é sobre o Brasil, um imaginário de que 

se conta com recursos inesgotáveis, uma relação utilitária com o meio ambiente e 

uma perspectiva que coloca o homem (e o político) fora da natureza – tornaram-se 

tão mais relevantes quanto maior a força discursiva que acumularam com o passar 

dos séculos. Ideias que se mostram capazes de ressoar “significativamente na verti-

calidade do discurso e se concretizam na horizontalidade da cadeia, através de dife-

rentes realizações linguísticas” (SERRANI, 1991, p.105). 

 História e memória coletiva se entrecruzam – a resistência ao tempo que ca-

racteriza a primeira e o poder de impressão, a vivacidade, da segunda (DAVALLON, 

2015) –, o que se nota em diferentes trabalhos dedicados a pensar, de maneira dis-

cursiva, nos dias de hoje, a questão ambiental e, mais especificamente, as altera-

ções no clima global. Para citar alguns trechos breves: “Ênfase grande no aspecto 

econômico (...) separação do homem da natureza” (PFEIFFER, 2016, p.79-80); “a 

gestão da mudança climática é um discurso da gestão econômica” (MORAES, 2016, 

p.196); “um balcão de negócios de governos e empresários internacionais” (GIRAR-

DI et al., 2013, p.191); “países ricos vs países em desenvolvimento (...) muito mais 

do que ambiental, o embate é econômico” (FREIRE, 2013, p.276). 

 

Todos têm lidado com um fenômeno que dá ao passado das socie-
dades um ar estranho de déjà vu, de algo que retorna, pelo menos 
aparentemente, que age como uma força subterrânea, uma repeti-
ção. Repetição de situações, repetição de argumentos, de slogans, 
de retóricas, de citações presas em um imenso intertexto memorial 
de acontecimentos; repetição de cenas, resultados, repetição das 
derrotas dos oprimidos, dos humilhados e dos ultrajados, repetição 
de dominações (ROBIN, 2016, p.41). 
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3. Na superfície linguística 

Se experimentamos algo que é “ainda um discurso da descoberta” (ORLAN-

DI, 2008, p.261), tem nisso a mídia seu papel. Embora a publicação de reportagens 

relacionadas ao meio ambiente venha evoluindo em termos qualitativos, ela ainda 

segue uma trajetória de altos e baixos, mantendo vínculos estreitos com a ocorrên-

cia de catástrofes, com pouco esclarecimento conceitual, falta de visão sistêmica e 

carência de pluralidade nas fontes consultadas (GIRARDI et al., 2012).  

Temos, assim, dois conjuntos de regularidades que se retroalimentam. De um 

lado, regularidades na formulação e circulação do discurso jornalístico nos dias de 

hoje. De outro, aquelas que emergem de ressonâncias de sentidos já antigos, cuja 

constituição remonta ao nosso discurso fundador. Para pensar na historicidade de 

tais processos discursivos, ou seja, em como eles se relacionam e vão se constituin-

do uns em relação aos outros (ORLANDI, 1993) dentro do corpus aqui escolhido e 

diante das perguntas que buscamos responder, o primeiro passo será tocar a super-

fície linguística de textos publicados por Folha de S.Paulo, G1 e Observatório do 

Clima (OC) que contenham a nomeação “ano mais quente”. 

Folha tem em seu acervo 110 textos em que a expressão está presente; G1, 

60; e OC, 433. Alguns números relativos a tal arquivo interessam – não por seu as-

pecto puramente quantitativo, mas por aquilo que podem dizer sobre o trajeto dos 

sentidos postos em circulação por meio dessas notícias – a mais antiga datando de 

22 de janeiro de 2001 e a mais recente, de 7 de novembro de 2017. Os números 

comentados a seguir vêm de um olhar para os títulos, que no meio digital, depen-

dente de cliques, interpelam, convidam o leitor a conhecer o restante do conteúdo. 

                                                           
3 Busca pela expressão “ano mais quente”, em 26 de novembro de 2017. Para Folha, foi 
usada a busca de folha.uol.com.br, seleção “site da Folha”. Para G1, não foi possível usar a 
busca de g1.globo.com (a mesma não considera o uso de aspas). Usou-se o Google, com 
busca por “‘ano mais quente’ site:g1.globo.com”, categoria “Notícias”, com 87 resultados, 
sendo 27 excluídos por remeterem a programas de TV ou conterem a expressão apenas em 
links ao lado do texto principal. Em www.observatoriodoclima.eco.br, também não foi 
possível utilizar a busca (apresentava erro a partir da segunda página de resultados). Usou-
se o Google, com procura por “‘ano mais quente’ site: www.observatoriodoclima.eco.br”, 
categoria “Tudo” (“Notícias” não retornava resultados). Retornaram 70 resultados, sendo 27 
excluídos por caírem em página de busca do OC ou em versões em inglês das reportagens. 
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Na busca por marcas linguísticas que pudessem, logo nas manchetes, revelar 

algo sobre o conteúdo que aguarda o leitor, chama atenção a preponderância de 

chamadas centradas exclusivamente em parciais ou confirmações de recordes: “Por 

que 2014 pode ser o ano mais quente da história?”, “Ano de 2014 foi o mais quente 

já registrado”, “2015 deve ser o ano mais quente da história”, “Julho de 2015 foi o 

mês mais quente da história”, “2015 deve bater recorde e se tornar o ano mais quen-

te”, “2015 bate recorde e é o ano mais quente desde 1880”, “Junho foi o mais quente 

da história do mundo”, “2016 deve ser o ano mais quente”, “2016 se encaminha para 

ser o mais quente”, “2016 será o ano mais quente”, “2016 foi o ano mais quente”.  

No parágrafo acima, está uma amostra dos 53 títulos de Folha com foco ape-

nas em marcas (prestes a serem) batidas. Em G1 e OC a predominância também é 

de títulos focados em recordes (26 e 12, respectivamente), com chamadas que se 

sucedem e se repetem como em Folha. Na tentativa de informar sobre uma novida-

de impactante, produziu-se uma repetição do mesmo. Paráfrases resultando em 

“uma imensa cacofonia, cheia de barulho, de furor” – tomando emprestadas as pala-

vras de Robin (2016, p.20). O que nos faz querer perguntar, com Pêcheux (2016), 

importa somente que os discursos circulem? Ou os “turbilhões esfumaçados do ‘não 

importa o quê’” desviam para longe o que seriam os “problemas reais” (idem, p.28)? 

A vontade vertiginosa de transmitir, ao lado do pedagogismo, é um dos fato-

res que, segundo Robin (2016), podem bloquear a emergência de uma memória crí-

tica. O risco que se parece assumir é o de que, aos olhos do leitor, os recordes não 

sejam mais que um objeto abstrato, sem historicidade. Quase uma ficção.  

Os títulos que se sobressaem em seguida remetem a discursos com teor polí-

tico, com destacada remissão ao cenário internacional, e econômico, quando retorna 

a memória da relação utilitária com as questões ambientais. Tais enquadramentos 

são mais acentuados em Folha (16 manchetes) e OC (12) do que em G1 (7), no qual 

prevalece a referência a eventos extremos (10 títulos contra 6 em Folha e 3 em OC). 

Ainda nessa etapa, reclamam reflexão as pessoas/instituições e os lugares 

aos quais os recordes são relacionados. Comecemos pelos lugares. Em Folha, as 

menções mais frequentes são Estados Unidos (9) e Ártico (6), seguidas de Brasil (4), 
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Austrália (3), São Paulo (2) e Hemisfério Norte (2). Em G1, Brasil (2) empata com 

Austrália (2). O portal recorre a nomeações genéricas, como “planeta” (5) e “mundo” 

(4), mas é, por conta de editorias regionais, o único dos veículos em que há maior 

representatividade de locais específicos do Brasil, como Campinas, Campina Gran-

de, Presidente Prudente e Manaus (embora com uma citação cada). OC é o que 

mais remete a Brasil (6) em seus títulos, seguido por Amazônia (3) e Paris (2).  

Por fim, quem fala nos títulos? Nos três veículos, a ONU é quem mais diz, 

afirma, alerta, prevê, estima, confirma (24 citações). Nasa4 também aparece como 

um lugar de enunciação relevante (11), assim como os conjuntos formados por “ci-

entistas”, “pesquisadores”, “especialistas” e “meteorologistas” (12) e por “medições”, 

“termômetros”, “novos dados”, “relatório” e “estudo” (14), mostrando o discurso cien-

tífico em suporte ao discurso jornalístico. Mas fazendo funcionar também o silêncio 

constitutivo. “Podemos dizer, generalizando, que toda denominação apaga necessa-

riamente outros sentidos possíveis, o que mostra que o dizer e o silenciamento são 

inseparáveis” (ORLANDI, 2007, p.74). “Ambientalistas”, por exemplo, aparece so-

mente uma vez. Agências inter ou supranacionais dominam um cenário onde pouco 

parecem circular as vozes de institutos nacionais de pesquisa.  

Antes de entrar nas reportagens, vê-se, pelas manchetes, que há tanto circu-

lação ensurdecedora quanto política do silêncio funcionando nesse corpus. A primei-

ra, incompatível com o silêncio fundador – lugar e condição da produção de sentidos 

– compromete a reflexão acerca das mudanças e recordes climáticos. A segunda, 

ao descartar sentidos do que é dito, fecha tal reflexão em determinadas direções. 

Vê-se ainda que permanece algo da ordem do discurso sobre o Brasil, de um meio 

ambiente significado pelo utilitarismo, dos vínculos com a ocorrência de catástrofes, 

da falta de visão sistêmica e da carência de pluralidade nas fontes consultadas. 

 

4. Recorde em narrativa 

Dos resultados obtidos na busca descrita no capítulo anterior, recortamos três 

reportagens para compor o corpus da análise que se seguirá. Os textos tratam da 

                                                           
4 National Aeronautics and Space Administration, a agência espacial dos Estados Unidos. 
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confirmação, em cada um dos veículos, do ano de 2016 como o mais quente já re-

gistrado e foram publicados no dia 18 de janeiro de 2017. 

 

4.1 Folha de S.Paulo 

Uma fotografia legendada como “Queimada no Canadá5, um dos eventos cli-

máticos extremos de 2016”, abre a reportagem de Folha, intitulada “2016 foi o ano 

mais quente já registrado”. Os efeitos de sentido em jogo remetem o recorde ao que 

é da ordem do estrangeiro e do evento catastrófico, extremo. E o afastam do que é 

da ordem do nacional e do evento contínuo, cumulativo, próprio ao aquecimento 

global. Abaixo da imagem, o parágrafo inicial (lead) apresenta o recorde, acompa-

nhado de sua fonte: “A informação foi confirmada nesta quarta-feira pela agência 

americana responsável por monitorar atmosfera e oceanos, a Noaa”.  

Os três parágrafos seguintes são dedicados a cálculos. Tal é a “numerologia” 

de que se lança mão no esforço de tecer um efeito de verdade que os sentidos pa-

recem bater forte, mas não se expandem (ORLANDI, 2007): “0,94° C acima da mé-

dia”, “século 20”, “zero para a escala”, “atual segundo colocado”, “ano de 2015”, 

“0,9° C acima dessa média”, “2016 continua sendo líder nas duas”, “0,1° C maior 

que a de 2015”, “16 primeiros anos do século 21”, “2005, 2010, 2014, 2015 e 2016”, 

“entre os dez anos mais quentes”, “1998 não é deste século”. São construções escri-

tas em uma “língua de espuma”: vazia, de uso imediato, em que não há ressonân-

cias nem desdobramentos. Em que os sentidos não ecoam. São absorvidos e se 

calam (idem, p.99). Ou, ainda, em uma “língua de vento”, no sentido de um dizer 

marcado pelo imediatismo, circulando em circuitos, antes de se desfazer e sumir. 

Em seguida, retornam referências externas (medições na Rússia, no Alasca, 

no Canadá), antes de enfim surgir o Brasil, sem muitos detalhes (“algumas regiões 

Amazônicas e do Nordeste tiveram a temperatura média mais alta já calculada. O 

restante do país também ficou acima da média, só que com menos intensidade”), no 

oitavo parágrafo e após uma galeria de fotos intitulada “Calor pelo mundo”. 

                                                           
5 Todos os grifos são da autora. 
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A única representante brasileira presente em tal coleção de imagens é a cida-

de de São Paulo, com mulheres tomando sol no Parque do Povo e pessoas visitan-

do a Praça Pôr-do-Sol. As demais, internacionais, compõem uma sequência de pré-

construídos6: frequentadores em um parque de Washington; panda segurando bloco 

de gelo na China; panda chinês sobre um bloco de gelo; painéis solares derretidos 

em Taipei; homem nadando no rio Tigre; família em rio espanhol; crianças em fontes 

de Kiev e Kosovo; banhistas em praia francesa.  

Particularmente sobre São Paulo, o sentido se fecha, assim como para Wa-

shington, em mais calor significar busca por espaços abertos preservados, como 

parques e praças. Sem esquecer que imagens não são transmitidas prontas e que 

observá-las é desenvolver uma atividade de produção de significação (DAVALLON, 

2015), entendemos que, aqui, funcionam processos de homogeneização de senti-

dos, apagamento de singularidades e generalizações que diminuem o impacto da 

realidade e o choque da experiência. Ciclicamente criando (e resultando de) uma 

memória midiática saturada. Uma memória de overdose (ROBIN, 2016). 

Entre outras sequências discursivas, gostaríamos de nos deter em dois intertí-

tulos. No primeiro, “Futuro”, fala “o físico Paulo Artaxo, um dos mais influentes cien-

tistas brasileiros”, repercutindo dados sobre emissões, El Niño e La Niña, eventos 

extremos e desdobramentos para três locais no país: 

 

“No início do ano, no Rio, houve temperaturas acima de 40° C por 
mais de uma semana.” (...) A mensagem, segundo Artaxo, é que as 
cidades e Estados devem se preparar para os eventos extremos, 
como as enchentes que atingiram São Paulo nos últimos dias e a se-
ca recorde no Nordeste. 

 

No segundo intertítulo, “Trump”, fala também outro pesquisador brasileiro 

(“Tércio Ambrizzi, climatologista e professor da USP”), repercutindo a formação da 

equipe do então recém-eleito presidente dos Estados Unidos, prevendo interferên-

                                                           
6 Dias et al. (2016), estudando o conceito de clichê tal como abordado por Gilles Deleuze, 
concluem que, na comunicação da ciência, a expressão “mudanças climáticas” convoca 
repetidamente um certo conjunto de imagens: desastres; ambientes “preservados”; animais, 
plantas e povos em extinção; elementos da natureza; práticas científicas; gráficos e mapas. 
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cias das indústrias petrolífera e do carvão na política norte-americana e impactos 

sobre o Acordo de Paris. Considerando tal divisão, temos que a significação do Bra-

sil é feita por meio de um discurso predominantemente científico, com foco utilitário 

(“devem se preparar”) e dentro de uma imagem enunciativa de extremos (“acima de 

40° C”, “enchentes”, “seca recorde”). Os Estados Unidos recebem mais espaço e 

são significados via discursos de cunho político-econômico, científico e diplomático. 

 

4.2 G1 

O segundo texto do nosso recorte é “2016 bate novo recorde de ano mais 

quente da história”, do portal G1. Logo na fotografia de abertura, entramos no campo 

da regularidade: assim como em Folha, a imagem remete ao que é da ordem do es-

trangeiro e do extremo: “Menino se refresca no centro de Praga para enfrentar onda 

de calor incomum que atingiu a Europa”.  

O lead narra a marca batida no ano de 2016, citando, além da Noaa, a Nasa. 

A estrutura segue semelhante à de Folha, embora resumidamente: números do re-

corde, referências a máximos de temperatura anteriores e escalada nos termôme-

tros. No único intertítulo, “Nasa”, os parágrafos reproduzem falas de estrangeiros 

(“Gavin Schmidt, diretor do Instituto Goddard para Estudos Espaciais da Nasa” e “o 

secretário-geral da OMM, Petteri Taalas”), ditas/escritas originalmente em comuni-

cados à imprensa. Met Office e University of East Anglia, do Reino Unido, aparecem 

referendando 2016 como o ano mais quente e a matéria termina com um parágrafo 

sobre o Acordo de Paris e outro sobre a posse de Donald Trump, dali a dois dias. 

O discurso se alterna entre o científico, o político e o diplomático. O Brasil, o 

brasileiro e a ciência nacional não recebem espaço, sendo a única e breve menção 

ao país feita em um vídeo do Jornal Nacional linkado na matéria.  

É preciso ressaltar, aqui, algo das condições de produção do discurso jorna-

lístico: como a conjuntura histórico-social (ainda que não percamos de vista o con-

texto da enunciação) funciona na seleção das fontes, sejam pessoas ou documen-

tos, que embasam uma notícia. A urgência pela publicação, combinada a equipes 

reduzidas e, não raro, sem a presença de repórteres dedicados a cobrir ciência e 
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meio ambiente, pode ajudar a explicar por que o texto de G1 se assemelha, como 

material que lhe serviu de base, mais a um comunicado de imprensa (um release) 

do que a uma reportagem. Reforça esse caráter o fato de não se tratar de uma ma-

téria assinada, como acontece em Folha e OC, sendo creditada como “Por G1”. 

Contudo, há que se considerar o efeito de completude com que são tomados 

os dados apresentados por agências internacionais e órgãos supranacionais: como 

se eles se bastassem. Como se não reclamassem a presença dos percursos de 

produção do conhecimento, explicações adicionais, contextualizações que conside-

rassem a realidade do Brasil e do brasileiro. Enfim, tratando “a ciência como um lu-

gar que pudesse dar respostas presentes para problemas presentes, bastando, para 

isso, mobilizar a ciência” (GUIMARÃES, 2001, p.20). 

 

4.3 Observatório do Clima 

A imagem de abertura da terceira e última matéria desta análise não é uma 

fotografia, mas uma ilustração creditada à Nasa: o planisfério praticamente inteiro 

em cores quentes, com raras regiões pintadas em azul, representando a variação 

das temperaturas globais de 2012 a 2016, em comparação à média histórica.  

O lead posiciona o recorde em relação ao El Niño, pontuando que 2016 que-

braria a marca de ano mais quente ainda que o fenômeno climático não tivesse 

ocorrido. Nasa, Noaa, Met Office e OMM são citados como fontes e o nome de cada 

instituição leva um link para seu respectivo comunicado oficial. 

 Há, então, explicações sobre a média esperada e a de fato constatada, o limi-

te de 1,5 grau Celsius estabelecido pelo Acordo de Paris, os anos recordistas anteri-

ores e um aquecimento incomum na região do Ártico (“E o Ártico definitivamente 

saiu da casinha em 2016”, “O Ártico está aquecendo de duas a três vezes mais rápi-

do que o resto do mundo”), único local específico do globo a ser significado. Não são 

feitas descrições sobre como se chega às médias globais, mas menções à existên-

cia de parâmetros diferentes nas medições de cada agência. 

 Como em G1, há reprodução de falas de Gavin Schmidt, às quais se juntam 

declarações de Derek Arndt, chefe da Divisão de Monitoramento Ambiental da Noaa, 
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feitas em coletiva de imprensa. Ambos tratam da certeza do recorde ainda que não 

tivesse havido El Niño entre 2015 e 2016 e de prognósticos que apontam 2017 entre 

os cinco ou três anos mais quentes. Como os demais textos, este encerra com pa-

rágrafos sobre a posse de Trump e a formação de sua equipe de governo, além de 

também se deter a discursos de cunho político-econômico, científico e diplomático. 

  Embora exista esforço de contextualização, repete-se o silenciamento sobre o 

nacional, em termos do que o recorde representa para o Brasil e o brasileiro e nas 

fontes consultadas. “Nessas condições, o silêncio contribui para a produção da mo-

nofonia” (ORLANDI, 1989, p.45), produto “de uma voz social homogeneizante que 

faz parte do mecanismo articulado entre o silenciamento e a injunção ao dizer, posta 

em prática por mediadores que distribuem socialmente os sentidos” (idem, p.44). 

 

5. Conclusão 

Quando tocamos a superfície linguística da nomeação “ano mais quente”, an-

tecipamos alguns silêncios, ruídos e traços de memória presentes, em maior ou me-

nor medida, nos três textos analisados. Em termos espaciais, chama atenção a força 

discursiva daquilo que é da ordem do estrangeiro, notadamente em relação aos Es-

tados Unidos. Trata-se de uma regularidade atuando em duas frentes: na conexão 

entre o acontecimento recorde e as tensões do cenário político-econômico norte-

americano; e na origem da ciência que embasa os dados apresentados (Nasa e No-

aa, na reprodução de falas e números divulgados em comunicados à imprensa). Na 

transparência, ambas as frentes se mostram de maneira tão natural que parecem 

estar sempre dadas, sempre já-lá. Como se o sentido não pudesse ser outro. 

Na cena enunciativa que então se delineia, os Estados Unidos aparecem im-

bricados entre o científico, o político, o econômico e o diplomático, a maior variedade 

de ordens de discurso observada. É válido remeter ao caráter de “língua (franca) 

‘universal’ da comunicação e do conhecimento” (ORLANDI, 2009, p.163) com que se 

toma o inglês, o idioma “oficial” da ciência e do poder. O que se apresenta como 

universal é, porém, o que parte de posições de dominação estabelecidas (idem).  
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Entre os demais lugares significados verbalmente no corpus em análise des-

tacam-se Canadá, Rússia, Alasca e Ártico, com predominância do discurso científico 

e menções a cenários extremos. São territórios que, em comum, remetem a um 

imaginário de frio, gelo e neve. Não se descarta a possiblidade de terem sido esco-

lhidos como forma de impactar o leitor: se até eles estão esquentando e enfrentando 

anomalias climáticas, a situação é grave. Já o Reino Unido, aparece como sede de 

instituições que referendam o recorde – Met Office e University of East Anglia –, 

também vinculado, portanto, ao discurso científico. O mesmo acontece com Gene-

bra, na Suíça, sede da OMM. A capital da França, integrada, desde 2015, à nomea-

ção “Acordo de Paris”, remete ao discurso diplomático. 

Não foi à toa que, nesta conclusão, o Brasil ficou para o final da lista. G1 e 

Observatório do Clima não fizeram menções ao país, nem geograficamente nem em 

termos de fontes consultadas. Contrariando, inclusive, a observação dos títulos de 

notícias com a nomeação “ano mais quente”, uma vez que G1 citara, via editorias 

regionais, cidades e regiões brasileiras específicas e que OC fora o veículo com 

mais referências a “Brasil” em suas manchetes. Quando o recorde de 2016 foi con-

firmado, contudo, nem o portal nem o veículo especializado teceram relações com o 

que a nova marca batida representou para o país e quem nele mora. 

Folha chega a mencionar a ocorrência de temperaturas recorde no Brasil; a 

comentar desdobramentos para São Paulo, Rio e Nordeste; e a ouvir pesquisadores 

brasileiros (única referência à ciência nacional encontrada neste corpus). Porém, o 

faz de maneira genérica, com pouca contextualização e mais espaços de enuncia-

ção destinados a repercutir o cenário norte-americano do que o nacional. O discurso 

é científico; quando toca o político, volta-se ao estrangeiro.  

No âmbito do não-verbal, Folha significa ainda outras cidades e países na ga-

leria “Calor pelo mundo”, que, como mencionamos com Dias et al. (2016), compõem 

uma sequência de pré-construídos/clichês, aos quais se juntam as fotos de abertura 

da própria Folha e do G1. Tomando distância do charme de seus efeitos formais e 

estéticos, afastamos também a percepção equivocada de que as imagens são ori-

gem de si mesmas e de suas significações (DAVALLON, 2015).  
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Além dos efeitos de verdade e completude, citados no capítulo anterior, con-

sidera-se que tal cobertura se prende ao que chamaríamos de efeito do global: sen-

do o recorde planetário, poderiam os veículos ter operado na transparência do senti-

do e descartado a necessidade de significar o Brasil e o brasileiro, deixando falar 

vozes já estabilizadas globalmente e silenciando o que é próprio ao local.  

Também não se ouve testemunhas do que foi o recorde climático. Uma “tes-

temunha integral” – um pequeno produtor diretamente implicado, um morador de 

área vulnerável, um migrante climático... –, em uma das raízes que testemunho tem 

no latim: superstes, “quem viveu até o fundo uma experiência, sobreviveu à mesma 

e pode, portanto, referi-la aos outros” (AGAMBEN, 2008, p.150). Muita coisa mudou 

em termos ambientais desde que Orlandi escreveu Terra à vista, em 1990. Mas algo 

permanece: serem excluídos da fala os que mais têm a dizer, no (e do) lugar mais 

próprio (ORLANDI, 2008). 

Outro silenciamento que chama atenção é o do discurso de ordem social. As 

notícias não fazem menção, aliás, a qualquer aspecto que toque diretamente no que 

é próprio das humanidades. Como resultado, o que se escuta é uma voz homoge-

neizante, monofônica, de caráter exato-biológica – novamente, como se tal aborda-

gem já estivesse dada e não pudesse ser outra, assim como os sentidos. 

 À margem deste texto fica a hipótese de que a rarefação de determinadas 

vozes (o brasileiro, o ambientalista, a ciência nacional, as humanidades...) pode ter 

conexão com certa herança de divisão social do trabalho de leitura (PÊCHEUX, 

2014) – ao que acrescentamos de escrita e de produção do conhecimento –, consi-

derando que a alguns seja dado o direito de produzir originais e interpretações, en-

quanto outros estejam relegados à tarefa de sustentá-los (idem, p.60-61).  

Por fim, retornamos aos eixos que vêm ressoando na verticalidade do discur-

so desde quando as distâncias que separavam as nações eram maiores e os entre-

laçamentos do global, menores. Apenas para fazer ver que o discurso ainda é sobre 

o Brasil (ou, por vezes, não há Brasil), a relação com o meio ambiente segue carre-

gada de marcas do utilitarismo e o humano, apartado da natureza. Talvez o imaginá-

rio de que se conta com recursos inesgotáveis venha perdendo força – circulam dis-
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cursos de que é preciso preservá-los, conservá-los, explorá-los de forma sustentá-

vel. Esse é um momento oportuno para reforçar que trabalhamos com um recorte e 

sabemos que há coberturas jornalísticas outras, contemplando o contexto brasileiro, 

seus aspectos ambientais e sociais. 

Mas quando se trata de alertas sobre mudanças climáticas, a mensagem, por 

fundamentada que seja, “é inaudível ou soa ainda aos ouvidos de muitos como 

exercício de futurologia” (MARQUES, 2016, p.656). O próprio jornalismo não parece 

alheio: “Ninguém presta atenção aos recordes de temperatura global”, anunciava 

uma coluna publicada em Folha em 21 de agosto de 2016. A imprensa se lembra de 

que mais lugares poderiam ser significados: “Por que nos esquecemos das vítimas 

de catástrofes ambientais da Índia e do continente africano?”, questionava o jornal El 

País Brasil em 11 de setembro de 2017, citando a expressão “apartheid ambiental”. 

E mesmo o noticiário internacional publica manchetes como “The great climate silen-

ce: we are on the edge of the abyss but we ignore” (“O grande silêncio climático: es-

tamos à beira do abismo, mas ignoramos”), The Guardian, 5 de maio de 2017. Auto-

crítica necessária, embora ainda seja primordial 

 

um investimento grande, em termos de política pública, na publiciza-
ção dessa problemática de modo a que forme leitores que suportem 
a incerteza, a incompletude, a polêmica, a contradição, as relações 
complexas que não têm resolução, mas sim progressão de articula-
ções que fazem parte da história, com todas as contradições aí pre-
sentes (PFEIFFER, 2016, p.91). 
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Resumo 

O Brasil é considerado recordista mundial em homicídio de pessoas transexuais, 

fato que traz à tona a necessidade de pesquisas que se debrucem sobre a temática. 

Entre as mais diversas possibilidades de olhar para essa questão, optamos por 

problematizar a veiculação de informações sobre a transexualidade na mídia 

jornalística, por sua inegável influência na sociedade, em especial quando se 

ampara por um discurso científico, que, em determinados contextos, marca-se como 

verdade “absoluta”. Assim, neste trabalho, buscamos empreender um percurso 

teórico-analítico, cujo objetivo foi compreender como o funcionamento das 

formações discursivas da medicina, da psicanálise e da psicologia, na materialidade 

infográfica intitulada “Entenda o transtorno de gênero”, desestabiliza o efeito de 

verdade “única” e “imparcial”, que se constitui como um pré-construído do 

jornalismo. Situamo-nos no campo da Análise de Discurso materialista, que combina 

no seu escopo tanto teoria quanto metodologia de análise, centrando as 

discussões/encaminhamentos em Pêcheux (1997a, 1997b) e Orlandi (2000). Os 

resultados apontam que as relações estabelecidas entre essas formações 

discursivas, ora de aliança ora de conflito e até de sobreposição, rompem o efeito do 

logicamente estabilizado, transparente e neutro da esfera jornalística. 

Palavras-chave: Análise de discurso. Formação discursiva. Jornalismo. 

Transexualidade. Infográfico. 

 

Introdução 

“O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo [...]” (JESUS, 2016, 

p. 544). A última atualização da Transgender Europe (TGEU, 2016) – organização 

                                                           
1 Este artigo é resultado de um percurso teórico para fins de tateamento analítico, 
desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Letras (PLE), da Universidade Estadual 
de Maringá (UEM), na disciplina “Análise de Discurso: Fundamentos e Procedimentos”, no 
primeiro semestre de 2017. 
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que se firmou como uma voz legítima da comunidade trans na Europa – mostra que 

o Brasil, durante o período de janeiro de 2008 a dezembro de 2015, liderou o ranking 

de morte de pessoas transexuais no mundo, com o número alarmante de 802 

mortes, ficando muito distante do segundo colocado, que é o México, com 229 

mortes. 

Essas informações apontam para a necessidade de investigações que 

busquem compreender como as informações a respeito da transexualidade são 

veiculadas no Brasil, especialmente as que se amparam por um discurso científico, 

visto que este é historicamente prestigiado e tido como verdade “absoluta” pela 

sociedade (CUNHA, 2007).  

Atualmente, o infográfico, na qualidade de um gênero jornalístico, presta-se à 

veiculação de informações para o público em geral, muitas vezes leigo, que 

necessita de uma adaptação na linguagem para que as informações fiquem mais 

acessíveis. Logo, esse gênero vem se popularizando (TEIXEIRA; MOURA, 2015). 

Nos manuais jornalísticos preconiza-se que, em determinados gêneros, 

inclua-se a voz de mais de um especialista (MARTINS FILHO, 1997), como é o caso 

da reportagem. E, ainda, a depender da finalidade, sugere-se utilizar especialistas 

com posições divergentes (MIRANDA, s.d.). E isso tem refletido nos infográficos, 

que figuram como tendo um caráter informativo, tal qual a reportagem. 

Por conta disso, é possível observar nas materialidades discursivas 

infográficas o funcionamento de uma diversidade de Formações Discursivas 

(doravante FDs). Para Pêcheux (1997b, p. 160), “formação discursiva é aquilo que, 

numa formação ideológica dada, [...] determina o que pode e deve ser dito”. Então, 

pensando no contexto deste trabalho, é a partir da filiação dos especialistas à FD 

que é determinado o que eles dizem a respeito da transexualidade.  

Mas esse processo não ocorre conscientemente por parte deles, como se 

fossem donos de seus dizeres. A perspectiva que se traz, aqui, é que eles são 

interpelados pela Ideologia2 (ALTHUSSER, 1980), via inconsciente, sendo que essa 

Ideologia existe sob a forma de Formações Ideológicas (doravante FIs) que, por sua 

                                                           
2 Representa um todo ideológico do qual não existe possibilidade de estar fora. 
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vez, materializam-se nas FDs – que será o conceito central do tateamento analítico. 

Assim, está-se assumindo que “o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia 

para que se produza o dizer” (ORLANDI, 2000, p. 46). 

Ao trazer essas concepções, marca-se este estudo nos domínios da Análise 

de Discurso (doravante AD) materialista, fundada por Michel Pêcheux na década de 

1960, na França, a partir da (re)leitura dos seguintes teóricos: Althusser, Lacan e 

Saussure. Seu trabalho foi disseminado no Brasil, em grande parte, por Eni Orlandi. 

Assim sendo, pelo viés dessa corrente teórica, concebe-se o funcionamento da 

linguagem não como uma transmissão de informação, mas como um complexo 

processo de constituição de sujeitos e produção de sentidos afetados pela língua e 

pela história. Em vista disso, entende-se o discurso como o efeito de sentido entre 

locutores (ORLANDI, 2000) 

Essa noção de sujeito afetado pela ideologia, que produz efeitos de sentidos 

inscritos na língua e na história, mostra-se distante do que se entende por “fazer 

jornalístico”, uma vez que a ele são atribuídos, historicamente, os valores de 

objetividade e imparcialidade (SCHWAAB; ZAMIN, 2014). Assim, espera-se que o 

jornalismo apresente certezas e construa “estabilidade para o que se mostra caótico, 

contraditório e conflituoso na realidade, cristalizando um modo de dizer” (ROMÃO, 

2007, p. 148 apud SCHWAAB; ZAMIN, 2014, p. 52). Isso aponta para que o 

jornalismo atue na estabilização de um sentido ‘natural’ para a realidade (MARIANI, 

1998 apud SCHWAAB; ZAMIN, 2014). Pêcheux (1997a), por seu turno, mostra-se 

crítico quanto a espaços discursivos logicamente estabilizados, que operam pela 

aparência da coerção lógica disjutinva. 

 É a partir desse paradoxo que se estabelece como objetivo geral: 

compreender, dentro dos limites do tateamento analítico, como o funcionamento de 

três FDs, a saber: da medicina, da psicologia e da psicanálise, presentes em uma 

materialidade discursiva infográfica, desestabilizam o efeito de verdade “única” e 

“imparcial” do jornalismo. 

Para compor o trajeto, considerando que na AD o mais importante é saber 

formular perguntas, propõe-se que as seguintes discussões sejam levantadas: o que 
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é ser transexual para a medicina, para a psicologia e para a psicanálise? O que é 

informação/informar no jornalismo? O que é Formação Discursiva? A partir disso, 

pretende-se desembocar no tateamento analítico, cuja pergunta orientadora será: 

quais são as relações estabelecidas entre as Formações Discursivas em 

funcionamento no material tomado para a análise? Para, então, responder ao 

objetivo geral. 

Considerando a temática, isso leva a questionar as informações que vêm 

sendo veiculadas a respeito da transexualidade no campo jornalístico (em especial 

nos infográficos), respaldadas em FDs de cunho científico, como sendo uma 

verdade absoluta e de um posicionamento imparcial, tendo em vista que isso 

reverbera na sociedade. Então, para iniciar o percurso, tratar-se-á de discutir como a 

transexualidade é entendida na medicina, na psicanálise e na psicologia. 

 

A transexualidade para a medicina, psicanálise e psicologia 

Essa discussão é desafiadora, pois parte de uma cisão para entender como 

cada um desses campos do saber compreende, separadamente, a transexualidade. 

O desafio se impõe porque há, historicamente, um entrelaçamento entre os referidos 

campos. Existe uma pluralidade de hipóteses/abordagens para cunhar o surgimento 

deles (SILVA, 2014; FIGUEIREDO, 2006). Dessa forma, existem alguns autores que 

associam o nascimento da psicanálise à medicina (SILVA, 2014) e outros que 

questionam a independência da psicanálise em relação à psicologia (SERBENA; 

RAFFAELLI, 2003). Embora essa discussão tenha que ser tratada de forma 

cautelosa, é de extrema importância para o propósito do tateamento analítico.  

Olhando em retrospectiva, desde épocas remotas, encontra-se um vasto 

arsenal histórico e mitológico de trânsito entre os gêneros e alteração corporal do 

sexo (Cf. COSSI, 2010). Mas, para este estudo, o foco recairá em uma história mais 

recente.   

Ao longo do século XIX, surgiram vários casos de transformação da 

identidade sexual, aos quais se atribuiu o nome de travestismo ou hermafroditismo. 
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Desde esse período, a medicina figura como a responsável pela patologização da 

experiência transexual, com destaque para uma de suas linhas, a psiquiatria, que 

designa os transexuais como portadores de transtornos de identidade sexual 

(COSSI, 2010). 

Foi no final de 1952, com a publicação do tratamento do ex-soldado George 

Jorgensen, posteriormente autodenominado Christine Jorgensen (CHILAND, 2008, 

apud COSSI, 2010), que se marca o fenômeno transexual moderno, que passa a 

contar com o contundente interesse de outras linhas de especialidade médica: 

sexologia, endocrinologia e urologia (COSSI, 2010). 

Contudo, ainda havia desalinho quanto ao que é ser “transexual”. Foi, então, 

a partir de 1956, com o progresso das pesquisas biomédicas, que se pôde começar 

a estabelecer a distinção entre o hermafroditismo, o travestismo, as anomalias 

genéticas e o “verdadeiro transexualismo” (COSSI, 2010). 

Desde então, o grande marco foi a proposta do psicólogo John Money, em 

1980, definindo a transexualidade como “disforia de gênero” (COSSI, 2010). Para 

ele, é um estado psicológico em que a pessoa demonstra insatisfação quanto ao seu 

gênero congênito e o papel social atribuído. 

É inspirado em Money, que Robert J. Stolle traz esse debate para o campo da 

psicanálise, incorporando a noção de gênero. Para ele “o sexo, no sentido 

anatômico, diferencia-se da identidade, no sentido social ou psíquico, e que não 

necessariamente são correspondentes” (COSSI, 2010, p. 9-10).  

Stolle é o nome mais influente quando se trata do estudo da transexualidade 

na psicanálise. Todavia, de acordo com Ceccarelli (1998), há outros psicanalistas 

com outras teorias, por exemplo, afirmando que a transexualidade é: uma psicose 

(e.g. Alby), uma desordem narcísica (e.g Chiland), o resultado da forclusão do 

Nome-do-Pai (e. g. Lacan), entre outros. O que é comum a todas, inclusive a de 

Stolle, é o caráter patologizante, que ecoa até os dias atuais. 

Da mesma forma, na visão médica, ainda prevalece o entendimento de que 

os transexuais são portadores de um transtorno de identidade sexual (COSSI, 

2010). Em virtude disso, a transexualidade é enquadrada como “Transtorno de 
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identidade de gênero” no Manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais 

(DSM) e ocupa a sigla F.64.0 no CID-103 da Organização Mundial da Saúde 

(COSSI, 2010). 

 Voltando o olhar, agora, para a psicologia na contemporaneidade, com base 

na “Nota técnica sobre processo transexualizador e demais formas de assistência às 

pessoas trans” (BRASIL, 2013), disponibilizada pelo Conselho Federal de 

Psicologia, é possível entender que ainda existe tratamento psicológico que se 

baseia em um modelo patologizante ou corretivo da transexualidade (pois há, 

inegavelmente, influência da medicina). Contudo, a orientação para os profissionais 

da psicologia é “atuar como ferramenta de apoio ao sujeito, de modo a ajudá-lo 

[pessoa trans] a certificar-se da autenticidade de sua demanda, englobando todo o 

seu contexto social” (BRASIL, 2013). 

Ainda segundo essa nota, as vivências trans precisam ser compreendidas 

como algumas das múltiplas possibilidades de vivência da sexualidade humana 

(BRASIL, 2013). Para Palhano (2016, online), os profissionais da psicologia não 

podem reproduzir termos como “transtorno” ou “disforia”; é preciso parar de reforçar 

esses termos patologizantes, que têm como efeito de sentido o “desconforto com o 

próprio corpo”.  

O engajamento da psicologia em oposição à patologização da 

transexualidade, no entanto, já vem de antes. Em 28 de maio de 2011, o Conselho 

Regional de Psicologia de São Paulo lançou apoio à Campanha Internacional Stop 

Trans Pathologization-2012, por meio do Manifesto pela Despatologização das 

Identidades Trans (travestis, transexuais e transgêneros). O objetivo é que tais 

identidades sejam retiradas do rol dos chamados transtornos (SAMPAIO; COELHO, 

2012). 

 Vale ressaltar que se está falando de tendências, isto é, não significa afirmar 

que os posicionamentos apresentados reflitam a visão de todos os médicos, 

psicanalistas e psicólogos. Como o próprio Pêcheux discute, existe a possibilidade 

                                                           
3 Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde. 
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de contra-identificação do sujeito em relação à FD à qual está filiado, o que, nas 

palavras dele, caracteriza-o como o “mau sujeito” (PÊCHEUX, 1997b). 

 Por esse cenário de polêmica e discordância, a transexualidade é um assunto 

que tem sido recorrentemente abordado nos veículos de informação, como o 

jornalismo. Isso traz à tona a importância de saber como isso tem sido realizado. 

Para tal, é preciso, antes de tudo, compreender o que esse veículo entende por 

“informar”. É o que será visto a seguir. 

 

A informação no jornalismo 

No jornalismo, aparecem sob o efeito de evidência as condições em 
que as informações se constituem e circulam, ou seja, as 
informações são tomadas, muitas vezes, como se fossem o real, 
como se fossem “uma” (única) verdade. Tal funcionamento instaura 
um efeito de produto-verdade, visto que os sentidos que circulam 
sobre a informação a relacionam ao visível, ao crível, ao tangível. É 
como se todos tivessem condições de se informar e a informação, 
enquanto efeito, chegasse-estivesse-fosse transparente e literal 
(NUNES, 2012, p. 43). 

 

A partir dessa compreensão, duas questões emergem, cujas 

problematizações guiarão a discussão deste tópico: a) o efeito de transparência, de 

verdade absoluta e de imparcialidade no jornalismo; b) pressuposto de igualdade na 

apreensão da informação, em especial no gênero jornalístico infográfico, em que 

esse processo se propõe a ser “facilitado”. 

Com relação à primeira, Mariani (2006) enfatiza que o discurso jornalístico se 

produz embasado num pretenso domínio da referencialidade, uma vez que se 

baseia em uma concepção de linguagem em que a língua funciona como 

instrumento de comunicação de informações. E, disso, decorrem os efeitos 

constitutivos dos sentidos veiculados como informações jornalísticas: objetividade, 

neutralidade, imparcialidade e veracidade. 

Retomando uma discussão já lançada na introdução, do ponto de vista 

discursivo, questiona-se a função da linguagem enquanto uma transmissão literal de 

informações aos interlocutores, pelo fato de que essa concepção de língua como 
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instrumento ignora as condições de produção do discurso, em que se inscreve a 

relação sujeito-língua-história (NUNES, 2012).  

Logo, segundo Nunes (2012, p. 36), a tese pecheutiana de que língua serve 

para comunicar e também para não comunicar “vem justamente mostrar o equívoco 

de noções que funcionam num efeito de estabilidade como as de comunicação e 

informação, as quais circulam no efeito de transparência do sentido”. Orlandi (2000), 

partindo dessa tese, ratifica a noção de que os efeitos de sentidos são múltiplos e 

propõe trabalhar com a noção de discurso, considerando-o como o efeito de sentido 

entre os interlocutores. Assim, nessa perspectiva, fica insustentável a concepção de 

verdade única que condiciona a um único efeito de sentido.  

Além disso, a questão da imparcialidade pode ser colocada à prova. Ao se 

pensar na concepção de “língua instrumental”, não é considerada a ideologia 

imbuída na produção de textos jornalísticos. Segundo a tese de Althusser (1980), o 

sujeito constitui a ideologia e a ideologia constitui o sujeito, logo, não é possível 

estar fora da Ideologia. Então, quando se olha para o jornalismo numa perspectiva 

discursiva, comprova-se que os produtos midiáticos são carregados de sentido 

ideológico (SCHWAAB; ZAMIN, 2014), de modo a não comportar a noção de 

imparcialidade. 

Tendo em vista o efeito de transparência apregoado como pilar para o 

jornalismo, considerando que o infográfico é uma materialidade verbo-visual e que 

há um pré-construído de que, com a imagem, a informação se torna mais “real”, 

lança-se a seguinte questão, que também é uma inquietação de Nunes (2012): o 

infográfico “melhora”4 a apreensão da informação? 

É importante refletir que, ao se pensar que sim, contraria-se novamente a 

noção de condições de produção, importante na AD, que contempla os sujeitos, a 

situação e a memória – sendo esta última responsável por afetar o modo como o 

sujeito significa em uma situação discursiva dada (ORLANDI, 2000). Então, não dá 

                                                           
4 O termo “melhora” foi aspeado por reconhecermos de que se trata de um conceito 
estabilizado. É preciso, antes de tudo, interrogá-lo: melhorar o quê? em relação a que e a 
quem? de que forma? Entretanto, não desenvolveremos essa discussão por não ser o foco 
deste artigo. 
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para afirmar que o infográfico “melhora” a apreensão, porque há múltiplos efeitos de 

sentido, múltiplas formas de significação. Não considerar isso, leva à concepção de 

língua como instrumento, que abre espaço para um sentido “único” e “real”, tal qual 

já foi discutido. 

Ademais, para Nunes (2012, p. 60), assumir “que seja possível ‘facilitar’ a 

comunicação da informação aponta para a evidência de um sujeito controlador dos 

sentidos e que por sua exclusiva força de vontade seria capaz de fazer o leitor 

entender os ‘conteúdos’”. A autora completa que “de uma posição discursiva, não 

seria possível atribuir ao infográfico, por mais sofisticado e todo-poderoso que 

pudesse se mostrar, a produção de sentidos desejados relacionados aos conteúdos 

aos quais se refere” (NUNES, 2012, p. 60). 

Por tudo que foi apresentado, reitera-se a importância de pensar a noção de 

informação – neste caso, jornalística – a partir de uma posição discursiva, pois 

permite que problematizemos sua aparência lógica e estável (NUNES, 2012). 

O que pode acontecer, muitas vezes, é que o jornalista acredita que o modo 

que discursiviza é objetivo e isento, “esquecendo-se” das “escolhas outras” da 

ordem da linguagem, fruto do encadeamento das formações imaginárias, ideológicas 

e discursivas (SCHWAAB; ZAMIN, 2014). Assim, não por acaso, este último conceito 

(FD) foi eleito o conceito central para o tateamento analítico, e é ele que será 

explanado no próximo tópico. 

 

Formação Discursiva 

Orlandi (2000) já nos adianta que a noção de FD é polêmica. Então, para 

iniciar (e situar) a discussão é preciso comentar que Foucault formula inicialmente o 

conceito de FD, porém, sua proposta afasta-se da noção de ideologia, porque ele a 

considera inadequada para servir de princípio organizador de uma FD (INDURSKY, 

2005a). Como o presente trabalho se enraíza em uma concepção de discurso 

ideológico, vamos recorrer a Pêcheux que, juntamente a Fuchs, ao tratar de FD, 

estabelece uma relação entre discurso e ideologia (INDURSKY, 2005a). 
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Logo, outro conceito se torna primordial para esta discussão: FI. Pouco se 

formula a respeito dela na literatura da área. Por isso, traz-se a definição do 

Glossário de Termos do Discurso: 

 

Conjunto complexo de atitudes e de representações, não individuais 
nem universais, que se relacionam às posições de classe em conflito 
umas com as outras. A FI é um elemento suscetível de intervir como 
uma força em confronto com outras forças na conjuntura ideológica 
característica da formação social. Pêcheux (1975) afirma que as 
palavras, expressões, proposições, mudam de sentido segundo as 
posições sustentadas por aqueles que as empregam, sentidos esses 
que são determinados, então, em referência às formações 
ideológicas nas quais se inscrevem estas posições (FERREIRA, 
2001, p. 16). 

 

O mais importante a se destacar dessa citação, considerando o enfoque do 

artigo, é que os enunciados possuem efeitos de sentidos diferentes quando inscritos 

em diferentes FIs. E, para isso, as FIs se materializam nas FDs, as quais podem ser 

definidas, como já visto, como “aquilo que numa formação ideológica dada – ou seja, 

a partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio-histórica dada – determina o 

que pode e deve ser dito” (ORLANDI, 2000, p. 43). Essa relação entre as duas 

formações também pode ser vista em Pêcheux (1988, p. 161), na sua afirmação de 

que “os indivíduos são ‘interpelados’ em sujeitos-falantes (em sujeito de seu 

discurso) pelas FDs que representam ‘na linguagem’ as formações ideológicas que 

lhe são correspondentes”. 

Isso mostra uma relação fundamental: a ideologia se materializa no discurso 

e, este, materializa-se na língua. É por isso que podemos dizer que a perspectiva 

pecheutiana é a AD materialista, porque a ideologia não vaga por aí, ela está 

materializada nos textos que circulam nas nossas práticas sociais. É para isso que 

Orlandi (2000, p. 43) aponta quando assevera que “o estudo do discurso explicita a 

maneira como a linguagem e ideologia se articulam, se afetam em sua relação 

recíproca”. Isto é, é a partir do discurso que é possível verificar como a ideologia se 

“apresenta” na linguagem. Por isso, a FD foi colocada na centralidade deste artigo, 
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pois “é pela referência à formação discursiva que podemos compreender, no 

funcionamento discursivo, os diferentes sentidos” (ORLANDI, 2000, p. 44). 

Mas a FD não pode ser pensada como um bloco homogêneo, com limites 

impenetráveis. Essa é uma “nova” concepção que Pêcheux reformulou dos seus 

estudos anteriores. Ele, ao teorizar a contradição, partiu do entendimento que “a 

propósito da ideologia, trata-se de pensar a contradição de dois mundos em um só” 

(PÊCHEUX, 1980, p. 195 apud INDURSKY, 2005b, p. 193). E essa noção de 

contradição vai incidir fortemente sobre a concepção de FD, o que abre espaço para 

considerá-la como heterogênea, uma vez que se constitui por saberes que vêm de 

outro lugar, seja de outra FD seja do interdiscurso5 (INDURSKY, 2005b). 

É nesse ponto que Indursky (2005b) entende que reside a contradição, isto é, 

pela existência da diversidade contraditória, instaurada pela entrada de saberes 

diferentes e, muitas vezes divergentes, no interior da FD. Isso quer dizer que esses 

saberes não se originam todos no interior da mesma FD, nem fazem parte de um 

subsistema no interior do sistema; eles são provenientes do exterior e, num 

determinado momento histórico, passam a poder ser ditos no âmbito da FD. E é isso 

que, para autora, caracteriza a FD heterogênea. 

Considerando essa heterogeneidade das FDs, que pressupõe um 

imbricamento entre elas, compreende-se que entre FDs distintas podem ser 

estabelecidas relações tanto de conflito quanto de aliança (FERREIRA, 2001). Em 

Pêcheux e Fuchs (1997, p. 166), diz-se que as FIs mantêm entre si relações de 

antagonismo, de aliança ou de dominação. Tendo em conta que as FIs se 

materializam nas FDs, é possível uma leitura que as FDs, além das relações já 

citadas (conflito e aliança), também podem estabelecer relação de dominação6 

                                                           
5 Compreende o conjunto das FDs e se inscreve no nível da constituição do discurso, na 
medida em que trabalha com a ressignificação do sujeito sobre o que já foi dito, o repetível, 
determinando os deslocamentos promovidos pelo sujeito nas fronteiras de uma FD 
(FERREIRA, 2001). 
6 No decorrer do percurso, para o contexto deste trabalho, vamos empregar o termo 
“sobreposição” em vez de “dominação”, entendendo uma proximidade de sentido entre os 
termos. 
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uma/s para com a/s outra/s. Essas relações estabelecidas entre FDs são centrais 

para o tateamento analítico, o qual será apresentado a seguir. 

 

Tateamento analítico 

A materialidade discursiva, objeto deste tateamento analítico, é o infográfico 

intitulado “Entenda o transtorno de gênero” (Figura 1) que, aqui, é entendido como 

uma composição verbo-visual do jornalismo. O referido infográfico faz parte da 

reportagem “Transtorno de gênero é tabu e sofrimento para adolescentes”, veiculada 

no jornal eletrônico O Tempo, em 23 de agosto de 2015. 

 

Figura 1 - infográfico “Entenda o transtorno de gênero”. 

 

Fonte: Jornal O Tempo (2015, online). 

 

Nesse período de veiculação, a temática estava em alta no Brasil e no 

mundo. Em 24 de abril de 2015, Caitlyn Jenner, ex-atleta estadunidense que faz 

parte da famosa e polêmica família Kardashian, assume sua transexualidade em 

entrevista à repórter Diane Sawyer no canal americano ABC. No Brasil, em 7 de 
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junho de 2015, durante a 19ª Parada do Orgulho LGBT, a atriz transexual Viviany 

Beleboni caracteriza-se como uma entidade religiosa para representar a agressão e 

a dor sofrida pela comunidade LGBT – fato que dividiu opiniões da sociedade 

brasileira. Ambos os episódios tiveram repercussão durante alguns meses nas 

mídias. 

Dito isso, define-se como corpus de análise alguns trechos desse infográfico, 

que são peças-chave para responder à pergunta analítica, conforme será abordado 

na sequência. 

Trecho 1: Para a medicina, a transexualidade é um transtorno de identidade 

de gênero, também chamada de disforia de gênero. 

Trecho 2: Para a psicanalista Marina Caldas Teixeira, o transexual tem 

relação com o próprio corpo. “A experiência de estar extraviado de si é um tormento. 

É uma falta de unidade corporal, um descontentamento com o corpo”, explica. 

Trecho 3: A psicologia, no entanto, não trata o assunto como transtorno, 

segundo a psicóloga Dalcira Ferrão, membro do Conselho Regional de Psicologia. 

 Os três trechos acima sustentam os saberes sócio-histórico-ideologicamente 

construídos das FDs da medicina, da psicanálise e da psicologia, respectivamente. 

É a filiação a essas FDs que permite que sejam emitidos esses dizeres em relação à 

transexualidade. 

 Dado o exposto, uma possível leitura é que a FD da medicina e a FD da 

psicanálise estão estabelecendo uma relação de aliança, visto que há traços do 

saber de uma funcionando na outra: “é um transtorno” (Trecho 1) e “é um tormento” 

(Trecho 2). Conforme visto em tópico anterior, em um contexto sócio-histórico-

ideológico, as duas FDs enxergam a transexualidade como uma patologia.  

 Outra possível leitura é que a FD da psicologia esteja estabelecendo uma 

relação de conflito com as demais, uma vez que é dito que “A psicologia, no entanto, 

não trata o assunto como transtorno” (Trecho 3) – saber, este, também situado num 

contexto sócio-histórico-ideológico, que aponta para como a psicologia concebe a 
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transexualidade. Contudo, há trechos que levam a outros efeitos de sentido em 

relação à FD da psicologia: 

Trecho 4: A condição é autodeclaratória. A própria pessoa se declara 

transexual à medida que vai percebendo um incômodo com o seu gênero de 

nascimento. “Se há conflito com seu corpo biológico, pode ser um indício de 

transexualidade, mas não é a única condição”, completa [Dalcira]. 

Embora a psicóloga afirme, no trecho acima, que é uma “condição 

autodeclatória”, afastando a visão diagnóstica da transexualidade (um especialista é 

que tem o aval de identificar/diagnosticar alguém como transexual) que aponta para 

sua patologização, há traços dos saberes das outras FDs funcionando: “um 

incômodo”, “há conflito”, cujo possível efeito de sentido é que a transexualidade é 

um transtorno, uma patologia, e não uma das múltiplas vivências da sexualidade, 

como entendido pela FD da psicologia. Isso se sustenta, pois há, sócio-histórico-

ideologicamente, resquícios de um modelo patologizante da transexualidade na 

psicologia, em partes pela relação não muito bem delimitada entre medicina-

psicanálise-psicologia. 

Em outro trecho (5), mostra-se a apropriação de um saber da FD da medicina 

pela FD da psicologia: 

Trecho 5: Os médicos revelam que [...], revela Dalcira [psicóloga]. 

Assim, as FDs em questão também podem estabelecer uma relação de 

aliança. Isso aponta para dois importantes aspectos: a) a heterogeinedade das FDs, 

pois elas não são estanques, pelo contrário, estão imbricadas, por isso há traços de 

uma na outra. b) o efeito de contradição, que rechaça a noção de mundo 

logicamente estabilizado, pois a FD da psicologia pode, ao mesmo tempo, 

compreender e não compreender a transexualidade como uma patologia. 

Isso leva ao postulado de Pêcheux e Fuchs (1997), em que asseveram que 

são os pontos de deriva de uma descrição que oferecem lugar à interpretação, que é 

onde a AD se propõe a trabalhar. E das disciplinas de interpretação é exigido que 
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o não-logicamente-estável não seja considerado a priori como um 
defeito, um simples furo no real. É supor que – entendendo-se o “real” 
em vários sentidos – possam existir um outro tipo de real diferente dos 
que acabam de ser evocados, e também um outro tipo de saber, que 
não se reduz à ordem das “coisas-a-saber” ou a um tecido de tais 
coisas. Logo: um real constitutivamente estranho à univocidade lógica, 
e um saber que não se transmite, não se aprende, não se ensina, e 
que, no entanto, existe produzindo efeitos (PÊCHEUX; FUCHS, 1997, 
p. 41). 
 

Há, ainda, outra possível leitura: as FDs da medicina e psicanálise estão 

estabelecendo uma relação de sobreposição em detrimento da FD da psicologia, 

pois os efeitos de sentido de transexualidade como patologia (embora haja traços 

disso na FD da psicologia, como já visto), na materialidade, justapõem-se: 

Trecho 6: ENTENDA O TRANSTORNO DE GÊNERO 

O título (Trecho 6), que é o chamariz e marca a essência do infográfico, 

assume a transexualidade como “transtorno”. 

Trecho 7: O QUE O DESCONTENTAMENTO COM O CORPO CAUSA 

Trecho 8: Há pessoas que se mutilam se maltratam e sentem nojo de seu 

próprio corpo. “Alguns não querem nem se olhar ou se tocar. São vivências 

angustiantes”, diz Marina Teixeira. 

 
A maior parte dos trechos (por exemplo, 7 e 8) reforça o caráter patologizante 

e negativo da transexualidade, como nos exemplos acima: “é um 

descontentamento”, “são vivências angustiantes”. A própria imagem, que está no 

centro, produz um efeito de sentido de uma pessoa transtornada, angustiada, sob 

lentes de lupas, como se estivesse sendo diagnosticada/avaliada/observada por 

pessoas “externas”, que a tomam com um objeto. 

Pensando em um contexto sócio-histórico-ideológico, esse primado do caráter 

patologizante, advindo das FDs da medicina e psicanálise, sustenta-se por duas 

razões: a) a medicina estar situada nas ciências da saúde (lembrando que há 
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autores que consideram que a psicanálise nasceu na medicina), enquanto que 

psicologia faz parte das ciências humanas, conforme site do CNPq (BRASIL, s.d.). 

Há um notável mérito/crédito atribuído à primeira, especialmente pelos resultados de 

suas pesquisas serem “objetivos” e “generalizáveis”, enquanto que os 

conhecimentos das ciências humanas, por apresentarem o contrário, são 

desvalorizados e descredibilizados (LOYOLA, 2012); b) o crescimento do 

conservadorismo no Brasil, de acordo com pesquisa Ibope (2016, online). 

 

Considerações finais 

Ao tentar responder à pergunta de análise “Quais são as relações 

estabelecidas entre as Formações Discursivas em funcionamento?”, compreendeu-

se, a partir do percurso realizado, que as FDs da medicina e da psicanálise 

estabelecem relação de aliança entre elas e que a FD da psicologia ora apresenta 

relação de conflito ora de aliança com as outras FDs. Essa alternância se dá 

justamente pelo princípio de contradição que marca a heterogeneidade das FDs ao 

incorporarem saberes de outras FDs. Logo, há efeitos de sentido funcionando ao 

mesmo tempo, que ora apontam para a FD da psicologia conceber a 

transexualidade uma patologia, ora não. Esse ponto desestabiliza o efeito de 

verdade “única” e “absoluta” do jornalismo, que se instaura como um universo 

logicamente estabilizado, no qual esse efeito do “não logicamente estável” não tem 

espaço. 

Outra compreensão que foi trazida pelo percurso diz respeito à relação de 

sobreposição das FDs da medicina e da psicanálise em detrimento da FD da 

psicologia. Isso, por sua vez, desestabiliza o efeito de “imparcialidade” do jornalismo. 

Se há a sobreposição de uma (ou mais) FD(s) em uma materialidade jornalística, 

não há imparcialidade (e nunca haverá, porque não há sujeito sem/fora da 

ideologia). 

Assim, após cumprir o percurso, no qual foram problematizadas as seguintes 

questões: “O que é ser transexual para a medicina, para a psicologia e para a 
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psicanálise?”, “O que é informação/informar no jornalismo?”, “O que é Formação 

Discursiva?”, “Quais são as relações estabelecidas entre as Formações Discursivas 

em funcionamento na materialidade discursiva escolhida?” atende-se ao objetivo 

geral que é compreender, dentro dos limites do tateamento analítico, como o 

funcionamento das FDs da medicina, da psicologia e da psicanálise, presentes em 

uma materialidade discursiva infográfica, desestabilizam o efeito de verdade “única” 

e “imparcial” do jornalismo. 

Considerando se tratar de um tateamento, portanto uma análise em estágio 

inicial, o presente artigo apresenta algumas limitações: a) outros conceitos poderiam 

ter sido mobilizados e melhor discutidos, como o de forma-sujeito e de interdiscurso; 

b) dada a riqueza do infográfico, enquanto uma materialidade verbo-visual, outras 

imagens e até mesmo outros trechos do infográfico poderiam ter sido “explorados”; 

c) outras FDs poderiam ter sido contempladas na análise, como a própria FD do 

jornalismo. 

Independentemente dessas limitações, o trabalho deu conta, dentro dos seus 

propósitos, de mostrar que a verdade “única” e “imparcial” não se sustenta quando 

nos entendemos como sujeitos interpelados pela ideologia, a qual está materializada 

nos textos que fazem parte do nosso dia a dia (não há como nos “descolarmos” 

dela!) a partir da articulação com o discurso. Afinal “o discurso é o lugar em que se 

pode observar essa relação entre língua e ideologia, compreendendo-se como a 

língua produz sentidos por/para sujeitos” (ORLANDI, 2000, p. 17). 

Com isso, passamos a ter uma relação menos ingênua com a linguagem, ao 

considerarmos seus equívocos e opacidades (ORLANDI, 2000), de modo a 

questionar/mexer as/nas bases dos conceitos estabilizados. Nessa compreensão, 

problematizou-se a maneira como a informação é concebida no jornalismo, a partir 

dos seus pré-construídos, em especial quando se trata da identidade e da existência 

de sujeitos/as marginalizados/as, como os transexuais, tendo em vista que é ao se 

pensar no discurso que se “torna possível tanto a permanência e continuidade 

quanto o deslocamento e a transformação do homem e da realidade que vive” 

(ORLANDI, 2000, p. 15, grifos nossos). 
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Resumo 
Neste artigo apresentamos o trabalho que está sendo desenvolvido com uma turma 
do nono ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do município de 
Formosa do Oeste, uma pequena cidade do interior do Paraná.  Esperamos 
contribuir para o ensino de língua portuguesa, tendo como princípio que o aluno tem 
o domínio da modalidade oral. Muitas vezes, o aluno, ao retextualizar para a 
modalidade escrita, em sala de aula, encontra dificuldades para expressar-se ou 
para reescrever o que ouviu ou leu. Assim, e refletindo sobre como melhorar 
quantitativamente e qualitativamente o trabalho com a oralidade em nossa prática 
docente, pensamos o presente trabalho usando o gênero discursivo biografia.  A 
partir  das biografias dos pioneiros de Formosa do Oeste - Pr coletadas através de 
vídeos e áudios  pelos alunos, buscamos proporcionar condições de experiências 
reais de uso da linguagem para que o aluno possa reconhecer a importância do 
gênero textual em suas vidas e ainda promover situações de leituras e escritas de 
biografias, transpor os relatos dos pioneiros do gênero biografia a outros gêneros 
(contos, literatura de cordel e poesia) além da importância sócio histórica relevante 
ao resgatar a memória do lugar onde vivemos. Para o desenvolvimento deste 
trabalho fazemos uso das seguintes obras; Marcuschi (2010), Bakhtin (2004), 
Castilho (1998), Antunes (2003) Fregonezi (1999) Milanez (1993). 
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Introdução 

 
 O presente trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa que está em 

desenvolvimento e que tem entre outras finalidades a defesa de uma dissertação de 

Pós Graduação Stricto Sensu a ser apresentada no Programa de Mestrado 

Profissional (PROFLETRAS) da Universidade Estadual de Maringá, (UEM).   Temos 

como objetivo geral elaborar uma unidade didática a respeito de retextualização a 

partir das biografias dos pioneiros de Formosa do Oeste - PR. A pesquisa que está 

sendo desenvolvida tem como objetivo geral elaborar retextualizações que partem 

da fala para a escrita e mostrar como o gênero oral biográfico auxilia o trabalho de 

retextualização para outros gêneros nas aulas de língua portuguesa, por meio de 

operações propostas por Marcuschi (2010).3 Os objetivos específicos são: auxiliar os 

alunos a perceberem que cada modalidade linguística tem suas características e 

seus recursos próprios e que todas são importantes;  criar um espaço de reflexão 

sobre as características da linguagem oral e escrita; promover situações de leitura e 

escrita de biografias; oferecer subsídios para o desenvolvimento da competência 

leitora através do gênero narrativo biográfico sempre com o intuito de reconhecer a 

importância do gênero textual para a nossa vida; identificar a estrutura e as 

características da linguagem aplicada neste gênero textual; valorizar a história de 

vida de cada um com ênfase nos relatos de vida das pessoas idosas e pioneiras do 

nosso município; elaborar uma revista com os relatos e outros gêneros biográficos. 

  A fala, depois a escrita e em seguida a leitura, essa é a ordem do 

trabalho com as habilidades que seguimos e pretendemos quando concluído mostrar 

que seguindo práticas bem elaboradas em questões pertinentes à linguagem e ao 

ensino, podemos ter novos horizontes em relação ao ensino de língua portuguesa,  

                                                           
3
 1. Operações que seguem regras de regularização e idealização. 

   2. Operações que seguem regras de transformação.  

(Marcuschi, 2010, p. 74) 
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(doravante LP). Desenvolve-se com a perspectiva de trabalhar o ensino de LP a 

partir dos estudos dos gêneros, e dentre esses escolher aqueles que propiciem a 

efetivação do processo de ensino e de aprendizagem da oralidade, com ênfase na 

produção escrita, aos nossos alunos sempre tão necessitados de conteúdos novos 

que se adaptem a esses novos tempos educacionais.  

  A confecção de uma revista como produto final, será de suma 

importância nesse trabalho, pois esse elemento contribuirá para que os alunos se 

dediquem e queiram ver o resultado do trabalho escolar desenvolvido e valorizado 

de uma maneira como nunca viram antes, nesse sentido Castilho (1998) diz: 

 
Ver considerado na escola seu modo próprio de falar, ser 
sensibilizado para a aceitação da variedade linguística que flui da 
boca do outro, saber escolher a variedade adequada a cada situação 
– estes são os ideais da formação linguística do cidadão numa 
sociedade democrática. (CASTILHO, 1998, p.21) 

 
O professor ocupa na mente do aluno o espaço daquele que “sabe tudo” a 

respeito de como se dão as relações e os comportamentos entre seus párias da 

mesma faixa etária, cabendo então ao docente, que possui essas importantes 

informações sobre o aluno e, partindo do princípio que o aluno carrega ideologias do 

seu grupo original, segundo Bakhtin, (2006), o professor deve trabalhar para que 

esse aluno seja um cidadão pensante e autônomo no que diz e faz,seguindo esse 

pensamento, Castilho (1998) diz:  

 

A escola é o primeiro contacto do cidadão com o Estado, e seria bom 
que ela não se assemelhasse a um “bicho estranho”, a um lugar 
onde se cuida de coisas fora da realidade cotidiana. Com o tempo, o 
aluno entenderá que para cada situação se requer uma variedade 
linguística, e será assim iniciado no padrão culto, caso já não o tenha 
trazido de casa.(CASTILHO, 1998, p.21) 
 

 
Com esses pensamentos e refletindo sobre como melhorar quantitativamente 

e qualitativamente o trabalho com a oralidade em nossa prática docente,estamos 
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desenvolvendo o presente trabalho. A ideia de trabalhar o gênero biografia é 

empolgante, esse gênero trabalhado estrategicamente, pode trazer benefícios tais 

como proporcionar ao docente uma oportunidade de saber mais sobre a vida 

pessoal dos alunos e o primeiro resultado desta “intromissão” será que, assim se 

romperá a redoma, na qual muitos estão trancados por motivos pessoais das ordens 

mais diversas e, às vezes, assustadoras.  

Assim, o professor se aproxima afetivamente do aluno, em tempos em que 

reina a indisciplina nas salas de aulas. Conseguir com que nossos alunos atendam 

aos comandos de sala pedindo-lhes produções orais ou escritas e, através desse 

contato, propiciar que os alunos tenham ciência de o quanto seu letramento é de 

suma importância para seu futuro. Essa aproximação, às vezes, torna-se uma tarefa 

gigantesca para o professor. É preciso dizer aqui que tal responsividade é um dos 

feitos conquistados neste trabalho desde seu início.  

O desenvolvimento deste trabalho é muito importante para nossa vida 

profissional, para nossos alunos e nossa escola e, além disso, cumprirá um serviço 

social de valor inestimável que é o resgate histórico, biográfico, dos pioneiros da 

nossa cidade. 

 Neste sentido, pensamos na motivação necessária para auxiliar no processo 

de desenvolvimento dessa unidade didática, assim, é importante que os alunos 

conheçam muito bem o gênero a ser trabalhado e qual é a finalidade da proposta. 

Por isso, apresentamos aos alunos todas as características do gênero e pedimosque 

produzissemsuas autobiografias, material que fará parte do escopo da análise desta 

pesquisa e até mesmo já fizeram a apresentação individual tipo “biografia falada”, a 

qual a dinâmica consistia em que cada aluno se posicionasse sentando à mesa do 

professor, ficando diante dos seus colegas e discorresse durante até cinco minutos 

sobre suas vidas.  Pedimos que os alunos selecionassem mentalmente um fato feliz 

e um triste sobre suas vidas, com qual idade os fatos ocorreram, onde nasceram e 

outros dados característicos de uma biografia e os contassem diante dos colegas. 
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Esse “esquenta” serviu para aguçar o interesse dos alunos para o desenvolvimento 

do grande serviço que as fases seguintes exigirão. 

 Para tanto, foi preciso primeiro selecionar quais seriam os pioneiros que 

participariam do projeto, e essa escolha seguiu critérios de conhecimentos que o 

professor tem sobre a população da cidade. Sabendo quais seriam os agentes 

colaboradores, procuramos um a um para combinar e expor as intenções quanto ao 

trabalho que seria feito. A receptividade por parte dos envolvidos (pioneiros) foi 

enorme, sentiram-se felizes por serem reconhecidos como desbravadores da região 

e assim comotodos, esperam ansiosos os acontecimentos e resultados finais do 

projeto. Foram nessas conversas que descobrimos que teríamos biografias em 

forma de poemas e também vida contada ao estilo literatura de cordel, e se 

quiséssemos, até como “moda de viola caipira”. 

 A proposta, metodologicamente, consiste na divisão da sala em 10 grupos 

com dois ou três alunos cada um, os grupos fizeram as coletas das falas dos 

pioneiros em horários de contra turno. Os pioneiros foramà escola em datas 

previamente combinadas e definidas entre nós, o professor e eles. Foram cinco 

encontros, com dois biografados por vez. Nesses encontros gravamos em áudio e 

vídeo os relatos biográficos dos convidados e que servirão de matéria prima principal 

para a pretensão futura. Em desenvolvimento, o trabalho se encontra neste estágio. 

Pretendemos organizar, primeiramente, a passagem da fala para a escrita de todos 

os dez biografados, trabalho que será desenvolvido pelos alunos sobre nossa 

supervisão, levando em conta sempre que a passagem da fala para a escrita não é 

a passagem do caos para a ordem: é a passagem de uma ordem para outra ordem, 

conforme afirma Marcuschi  (2010, p.47). Feita a transcrição, que é uma passagem 

do sonoro para o grafemático, ainda segundo Marcuschi (2010, p.51), faremos em 

seguida, a transposição de gêneros textuais (passar o texto de um gênero a outro). 

Nessas transposições, estaremos trabalhando com a retextualização dos textos 

sobre a égide dos ensinamentos de Marcuschi (2010) e Fávero et ali (2012). 
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 Os alunos seguirão um modelo de pesquisa contemplando todos os assuntos 

e informações que devem constar em uma biografia. Para tanto, será trabalhado e 

entregue aos alunos um impresso com “roteiro” de características mais usadas no 

gênero trabalhado. Após todos esses trabalhos desenvolvidos passaremos, então, a 

análise de dados. Com esse trabalho, e o que se espera é que os alunos tomem 

gosto pela criação textual em todas as suas variantes. 

 

2. Gênero biografia 

Nesta parte do trabalho encontramos algumas reflexões teóricas a respeito 
de questões discutidas aqui, em virtude de sua relevância para o desenvolvimento 
desta pesquisa 

 O corpus deste trabalho está composto pela biografia de dez pioneiros de 

Formosa do Oeste, pequeno município que têm sua base econômica e social na 

agricultura. Vale ressaltar que esse projeto é de fácil aplicabilidade quanto à sua 

interdisciplinaridade, pois se relaciona amplamente com as áreas de história e 

geografia, assim como com fatores sociológicos e ambientais que podem ser 

aproveitados nas aulas de ciências. 

 Trabalhar com o gênero textual biografia não representa nenhuma novidade, 

pois esse tipo de gênero é comum entre os alunos que têm contato com esse 

gênero textual quase que cotidianamente, às vezes, sem nem saberem classificar e 

sem conhecerem qual gênero que está usando. A biografia pode ser usada em sala 

de aula como uma atividade planejada para as aulas de língua portuguesa onde o 

professor buscará sempre levar o aluno à reflexão sobre sua existência, em um 

mundo cujo contexto histórico atual está repleto de contradições sociais. Assim, 

fazer o aluno entender sobre a variedade dos gêneros e sua significância é dar a ele 

o poder de entender os discursos em todas as suas diversidades no meio social com 

o qual se relaciona. Nesse sentido o trabalho com gêneros, segundo Bakhtin (1992), 

[...] reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma 
dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo 
verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua — 
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recursos lexicais,fraseológicos e gramaticais —, mas também, e 
sobretudo, por sua construção composicional. Estes três elementos 
(conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundem-se 
indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados 
pela especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer 
enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada 
esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis 
de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do 
discurso.(BAKHTIN, 1992, p. 279) 

 O gênero em questão faz com que as aulas fiquem mais interessantes para 

os alunos e propicia às crianças e aos jovens uma reflexão sobre sua própria história 

de vida quando entram em contato com a história das vidas de outros sujeitos, no 

caso, aqui, com a vida dos pioneiros da cidade, histórias essas que se parecem com 

a história de vida de muitos parentes dos alunos envolvidos nesse trabalho, os quais 

chegaram na cidade há décadas atrás e trabalharam muito pelo desenvolvimento 

regional. Tudo isso faz com que aconteça, naturalmente, a interação sócio-cultural 

entre todos os envolvidos nesse trabalho. É importante que o aluno tenha claro qual 

gênero está estudando e quais as possibilidades de escrita e de uso de linguagem 

deste gênero que está usando, e, à medida que o trabalho avançar, que o aluno 

saiba definir o que são gêneros textuais, tal compreensão servirá de ferramenta de 

desenvolvimento intelectual do aluno. 

2.2  Do gênero biografia à retextualização. 

Em Marcuschi (2010, p.46), vimos que o termo “retextualização” foi 

empregado por Neusa Travaglia em uma tese de doutorado e referia-se à tradução 

de uma língua para outra. Essa pesquisa se ampara grandemente, nos estudos 

feitos pelo professor Marcuschi e, especialmente,nos que estão registrados na obra 

“Da fala para a escrita: Atividades de retextualização”.  A primeira atividade de 

retextualização já acontecerá quando os alunos passarem as falas dos pioneiros 

para a escrita. Para isso, o trabalho terá como base de pesquisa as nove operações 

desenvolvidas por Marcuschi (2010, p.75) as quais são:   
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1ª operação: eliminação de marcas estritamente interacionais, hesitações e 

partes de palavras. 

2ª operação: introdução da pontuação com base na intuição fornecida pela 

entoação das falas. 

3ª operação: retirada de repetições, reduplicações, redundâncias, paráfrases 

e pronomes egóticos. 

4ª operação: introdução da paragrafação e pontuação detalhada sem 

modificação da ordem dos tópicos discursivos. 

 5ª operação: introdução de marcas metalinguísticas para referenciação de 

ações e verbalização de contextos expressos por dêiticos. 

 6ª operação: reconstrução de estruturas truncadas, concordâncias, 

reordenação sintática, encadeamentos. 

 7ª operação: tratamento estilístico com seleção de novas estruturas sintáticas 

e novas opções léxicas. 

 8ª operação: reordenação tópica do texto e reorganização da sequência 

argumentativa. 

 9ª operação: agrupamento de argumentos condensando as idéias. 

 

Essas operações servirão como parâmetros quando estivermos trabalhando a 

retextualização. O referido autor (2010) dividiu essas nove operações textuais-

discursivas em dois grandes grupos: 

I- Operações que seguem regras de regularização e idealização 
(abrangem as operações 1-4) e se fundam nas estratégias de 
eliminação e inserção. Ainda não se introduz, nesses casos, uma 
transformação propriamente, ficando-se nas regras de editoração no 
sentido de Taylor & Cameron (1987); 
 
II- Operações que seguem regras de transformação(abrangem as 
operações 5-9 e as operações especiais) e se fundam em estratégias 
de substituição, seleção, acréscimo, reordenação e condensação. São 
propriamente as que caracterizam o processo de retextualização e 
envolvem mudanças mais acentuadas no texto - base. (MARCUSCHI, 
2010, p. 74) 
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2.3 Oralidade e ensino de Língua Portuguesa 

 Os professores de língua portuguesa sabem que o ensino da oralidade não é 

uma prioridade entre os educadores, o fato é que os docentes de LP dão ênfase ao 

ensino da escrita e da leitura exageradamente em detrimento da fala, e sobre isso 

Fávero et ali (2012) afirma: 

Historicamente a escrita, sobretudo a literária, sempre foi considerada a 
verdadeira forma de linguagem, e a fala, instável, não podendo 
constituir objeto de estudo. Essa postura só começou a mudar no 
século passado, com Grimm na Alemanha e com Sweet e Jones na 
Inglaterra (a Fonética passa a disciplina autônoma).(FÁVERO et ali, 
2012, p. 12) 

 
 Assim falamos como profissionais que, longe do círculo acadêmico, enfrentam 

em alguns dias da semana os três turnos lecionando em escolas públicas do ensino 

fundamental de uma pequena cidade no oeste do Paraná, que mais adiante serão 

identificadas e caracterizadas, tanto a escola quanto a cidade. E sobre trabalhar os 

três turnos, (diríamos apenas que), além da necessidade material que todos temos 

em prover nosso sustento, o profissional professor tem que ter muito elevado o fator 

da auto-estima para que possa levar adiante suas obrigações diárias. 

  O momento é de luta, já dizia Antunes (2003, p.15), pois podemos deduzir 

que a luta pela educação é contínua, porém, nunca a auto-estima dos profissionais 

da educação esteve tão abalada como agora, a sociedade precisa dos professores, 

ainda que não percebam isso. Cremos que o professor deve dar muita atenção ao 

momento de mudança pelo qual a sociedade está passando, é importante cada vez 

mais que o docente assuma seu papel de agente de mudança social por ter a 

compreensão de como a escola é importante na formação de uma nação descente e 

justa. São tantos os professores pesquisadores que há tempos tentam nos ensinar 

sobre a relevância social do docente e sobre o trato com o ensino de LP a 

professora Irandé Antunes, por exemplo, em sua obra “Aula de Português”, já na 
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introdução nos fala amplamente sobre o discorrido. Antunes (2003, p.15-17) fala 

sobre a jornada carregada e sem espaços para pesquisas, como essa que 

pretendemos realizar.  Quando professores não têm sua carga horária minimamente 

ajustada sequer para fazer um curso profissionalizante da importância do 

PROFLETRAS, o qual constatamos por experiência própria.Dada a natureza da 

pesquisa que será empregada aqui, a pesquisa-ação, que é um paradigma 

metodológico que melhor se adequa a esse tipo de pesquisa relacionada ao ensino 

de LP.  Ainda sobre o ensino LP, torna-se difícil para o professor, em sua luta diária, 

frequentar cursos ou grupos de estudos que facilitem a aquisição de novos 

conhecimentos, e que os colocam em uma situação desconfortável em relação a sua 

atuação, Castilho (1998). A carga social que trazem os nossos novos alunos, filhos 

de tios, avós, pais assim ou pais assados é muito grande e a respeito disso, Castilho 

(1998, p.12) diz que nós professores devemos adaptar-nos às mudanças da 

sociedade e a um novo tempo. 

 Acreditamos ser a oralidade a forma mais adequada de penetrar no mundo 

fechado do alunato e fazê-los, então, produzir seus primeiros enunciados que 

provavelmente aparecerão como fala, ainda que os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) de LP (1997 p.38) digam não ser papel da escola ensinar o aluno 

a falar, pois isso é algo que a criança aprende muito antes da idade escolar. A 

escrita sempre foi considerada como o verdadeiro estudo da linguagem, enquanto a 

fala foi deixada de lado (Fávero et ali, 2012, p.12) e sobre esse tema vejamos o que 

também dizMarcuschi (1997): 

a fala é uma atividade muito mais central do que a escrita no dia a dia 
da maioria das pessoas. Contudo, as instituições escolares dão à fala 
atenção quase inversa a sua centralidade na relação com a escrita. 
Crucial neste caso é que não se trata de uma condição, mas de uma 
postura. (MARCUSCHI, 1997, p. 39) 

 Embora os docentes tenham como justificativa e, talvez o façam 

inconscientemente, o fato de que a criança “aprende a falar” “sozinha ou em casa”, 
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segundo os PCNs de LP (1997, p.38), e que esse fator não é determinante na 

formação e nem na interação social do sujeito falante, Milanez (1993) diz que a 

valorização da escrita em detrimento da oralidade é um dos fatores que faz com que 

o desempenho dos alunos no que diz respeito ao ato comunicativo seja pouco 

eficaz,  Milanez (1993) continua a falar sobre o tema: 

Desde os primeiros anos escolares, a abordagem da língua é 
inadequada justamente por não levar em conta a diferença entre a 
modalidade escrita e a oral; a insistência sobre leitura oralizada, 
paralelamente à falta de outras atividades orais, causa no aluno a 
impressão de que só se fala a língua, e bem, a partir da escrita. 
(MILANEZ, 1993, p. 27) 

 Nós, professores, devemos tomar um cuidado especial quanto ao 

planejamento do ensino da LP para não nos esquecermos de dar à oralidade o 

espaço devido.  Segundo os PCNs (1997, p.8) "Não se trata de ensinar a fala dita 

'correta' mas sim as falas adequadas ao contexto de uso", Fávero et ali (2012, p.15) 

colaboram com este pensamento quando dizem“Nessa perspectiva, o ensino da 

oralidade não pode ser visto isoladamente, isto é, sem relação com a escrita, pois 

elas mantêm entre si relações mutuas e intercambiáveis.” 

 Muitos professores têm a oralidade como conteúdo a ser trabalhado somente 

nos primeiros anos do ensino fundamental, o que é um grande erro, dado a 

importância da fala como determinante do tipo de sujeito em todas as suas 

características e isso deve ser levado em conta na hora da elaboração do Plano de 

Trabalho Docente (PTD) anual, como afirmam os PCNs de LP (1997, p.38), “assim, 

o desenvolvimento da capacidade de expressão oral do aluno depende 

consideravelmente de a escola constituir-se num  ambiente que respeite e acolha a 

vez e a voz, a diferença e a diversidade. 

Define-se, então, que é de competência e dever do professor guiar 

seus alunos para que adquiram proficiência no que diz respeito à fala. 
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2.4 O ensino da oralidade nos livros didáticos de língua portuguesa. 

 O livro didático, mais do que em épocas anteriores, é de extrema importância 

para todos os professores.  Em tempos tão mesquinhos em que assistimos o 

professor ser desvalorizado pela parte da sociedade que mais precisa desses 

profissionais, a parte carente e desfavorecida, quando as salas de aulas estão 

superlotadas, docentes que trabalham muito para dar conta de suas 

responsabilidades, e por acúmulo excessivo entre docência e “vida” muitos adoecem  

e  é nesse contexto de resistência e luta que o LD serve de auxílio aos professores, 

porém, também deixa suas marcas negativas como o descaso com a oralidade, 

entre outras questões, nesse mesmo pensamento,  Fregonezicontribui: 

(...) surge o livro didático como tabua de salvação, com tudo pronto: 
conteúdo pré-selecionado, texto de leitura já selecionados e 
trabalhados, atividades de redação já propostas. Assim, o conteúdo do 
livro didático torna-se uma obrigatoriedade aos alunos.(FREGONEZI, 
1999, p.21) 

 O LDs que são usados por muitos como uma espécie de “muleta”, ou por 

outros como “aquela aula que já está preparada”, em geral deixam a desejar no que 

diz respeito à língua oral. A oralidade é dentre todas as formas de se expressar já 

conhecidas pelo ser humano a que mais deixa transparecer toda a ideologia e 

contexto cultural nas quais nossos alunos estão inseridos e, sobre isso,Bakhtin diz: 

O que mais deve ser acrescentado a este conjunto já tão complexo? É 
preciso, fundamentalmente, inseri-lo num complexo mais amplo e que o 
engloba, ou seja: na esfera única da relação social organizada. Assim 
como, para observar o processo de combustão, convém colocar o corpo 
no meio atmosférico, da mesma forma, para observar o fenômeno da 
linguagem, é preciso situar os sujeitos – emissor e receptor do som –, 
bem como o próprio som, no meio social. Com efeito, é indispensável 
que o locutor e o ouvinte pertençam à mesma comunidade lingüística, a 
uma sociedade claramente organizada. E mais, é indispensável que 
estes dois indivíduos estejam integrados na unicidade da situação social 
imediata, quer dizer, que tenham uma relação de pessoa para pessoa 
sobre um terreno bem definido. É apenas sobre este terreno preciso 
que a troca lingüística se torna possível; um terreno de acordo ocasional 
não se presta a isso, mesmo que haja comunhão de espírito. Portanto, 
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a unicidade do meio social e a do contexto social imediato são 
condições absolutamente indispensáveis para que o complexofísico-
psíquico-fisiológico que definimos possa ser vinculado àlíngua, à fala, 
possa tornar-se um fato de linguagem. Dois organismos biológicos, 
postos em presença num meio puramente natural, não produzirão um 
ato de fala. (BAKHTIN, 2006, p. 69) 

 Marcuschi (2010, p.17) diz que não devemos ter uma competição entre 

oralidade e escrita, pois cada modalidade tem suas características de apresentar o 

enunciado, mas o que chamamos a atenção, neste momento, é que dada a 

importância devida a cada modalidade, voltamos a afirmar sobre a escassez de 

trabalhos com a oralidade tanto em relação á prática docente quanto à sua presença 

nos LDs, sobre os LDs de LP em relação a oralidade o Plano Nacional de Livro 

Didático (PNLD 2017) afirma:  

A linguagem oral, no que diz respeito a demandas de seu convívio 
social imediato, é o instrumento por meio do qual se efetivam tanto a 
interação professor-estudante quanto o processo de ensino-
aprendizagem. Será com o apoio dessa experiência prévia que o 
aprendiz não só desvendará o funcionamento da língua escrita como 
estenderá o domínio da fala para novas situações e contextos, inclusive 
no que diz respeito a situações escolares como as exposições orais e 
os seminários. Assim, caberá à coleção de Língua Portuguesa, no que 
diz respeito a esse quesito.(PNLD, 2017, p.20) 

 
 Ainda sobre a deficiência na abordagem da oralidade nos LD de LP, 
Marcuschi (2003) observa que, 
 

 os autores dos manuais didáticos, em sua maioria, ainda não sabem onde e 
como situar o estudo da fala. A visão monolítica da língua leva a postular um 
dialeto de fala padrão calcado na escrita, sem maior atenção para as 
relações de influências mútuas entre fala e escrita. Certamente, não se trata 
de ensinar a falar. Trata-se de identificar a imensa riqueza e variedade de 
usos da língua. (MARCUSCHI, 2003, p. 24) 

 Assim, neste mesmo sentido, o próprio manual do PNLD (2017, p.14) para o 

ensino fundamental afirma: 

As pesquisas no campo da Linguística, da Linguística Aplicada e da 
Didática de Línguas têm demonstrado que, apesar de um expressivo 
conjunto de estudos e reflexões sobre a relevância da oralidade nos 
últimos 20 anos, o espaço para um trabalho efetivo com a oralidade, 
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em sala de aula, ainda é reduzido. Assim, este é um eixo de ensino 
ainda em fase de consolidação, tanto na área do ensino quanto na da 
formação dos professores de língua materna. (PNLD, 2017, p.14) 

 

 Castilho (1998) contribui com nossa análise sobre a oralidade nos LD de LP 

quando diz como são repetitivos e enfadonhos os materiais didáticos e, tendo em 

conta a análise dos LDs usados por nós nos últimos anos, concluímos essa reflexão 

dizendo que os LDs não dão à prática da oralidade a importância devida. 

 

2.5 O estudo da oralidade a partir do gênero biografia. 

 

 Das “salas de professores” as quais frequentamos nesses 22 anos passados, 

vimos mudanças de paradigmas educacionais de todas as espécies possíveis. 

Mudanças, às vezes, bruscas que visavam apenas adequações governamentais e 

outras mudanças morosas quando beneficiavam a educação como um todo. Assim, 

“a sala de aula” tornou-se território hostil àquele que deseja inovar e trabalhar sobre 

expectativas de ensino que os levem além do que sempre trabalharam em LP. Sobre 

isso Castilho (1998, p.12) diz “Que os professores em exercícios terão que capacita-

se dos novos temas, visto que eles permitem encarar mais adequadamente os 

problemas lingüísticos suscitados por uma sociedade em mudança.” 
 

 Nossos alunos são cada vez mais diversificados e com necessidades distintas 

daquelas que há pouco tempo eram importantes, as prioridades mudam 

constantemente nas vidas de todos e o professor deixou, já faz tempo, de ser 

apenas um repassador de conteúdos para ser um mediador de conflitos de todas as 

espécies.  

 Os alunos são o espelho dessa nova sociedade que se tornou individualista e 

imediatista, seus pensamentos voam com a velocidade das mudanças tecnológicas. 

É necessário que um novo espaço seja ocupado pelas experiências de vida dos 
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alunos, partindo do reconhecimento de que são essas experiências que propiciam a 

relação entre a vida do aluno e a escola.  

 Nossos alunos são representantes dos mais diversos segmentos sociais, com 

suas demandas e prioridades, chegam com a ansiedade de resolverem suas vidas 

“nos próximos minutos”.  São “tribos”, são coloridos ou cinzas, são emos, punks, 

“bichos grilo”, evangélicos, católicos, da esquerda e da direita e de todos os lados, 

que se separam “lá fora”, mas dividem o espaço escolar entre todas suas diferenças, 

são tantos e de todos os segmentos sociais, são seres que precisam e dependem 

da nossa orientação correta e estratégica para entenderem a engrenagem 

excludente do mundo real que agora, quando vão deixando a infância, ruge diante 

deles como uma fera faminta, uma fera que fala e exige respostas e que cria 

enunciados primitivos que igualmente, como tudo na vida, pedem respostas 

imediatas a tudo. Nessa direção, Bakhtin (2006) orienta: 

Além disso, existe uma parte muito importante da comunicação 
ideológica que não pode ser vinculada a uma esfera ideológica 
particular: trata-se da comunicação na vida cotidiana. Esse tipo de 
comunicação é extraordinariamente rica e importante. (BAKHTIN, 2006, 
p. 35) 

 

 E é no meio de todas essas condicionantes que está o “ser” professor, e é 

esse estranho que os alunos dos anos finais do ensino fundamental encontram nas 

salas de aulas das escolas. São profissionais que esperam reconhecimentos e 

louros que jamais irão chegar, pois a sociedade compreende que o professor está 

apenas cumprindo com a sua obrigação e assim não os difere dos profissionais de 

outras áreas e classes de trabalho. Não sabem que depende do professor o futuro 

dos seus filhos e mesmo da sociedade como um todo. Assim, para esses 

adolescentes, na explosão da descoberta da vida, que o professor de LP deve criar 

condições propícias para que aconteça a interação tão esperada entre professor e 

alunos.  

 O professor de LP das séries finais do ensino fundamental é aquele que 

absorve todas as informações e inquietações desses alunos, pois ao entrarem em 
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contato com a fala, escrita e leitura dos mesmos, torna-se possível diagnosticar a 

capacidade cognitiva e assim planejar mais facilmente suas metas de ação e 

interação com esses alunos que tem no início dessa fase estudantil suas relações 

pessoais aumentadas e agregam novas informações e conhecimentos  as suas 

vidas, além daquelas que já trazem consigo e que são retratos fiéis da comunidade 

social/ linguística a qual pertencem (BAKHTIN, 2006).  

 Conhecer a biografia de alguém permite entender um pouco melhor o tempo 

em que ela viveu, o que a fez até o presente momento, as dificuldades e lutas, como 

logrou chegar até aqui, atos que podem servir de exemplo, coisas que ela fez e que 

você jamais faria. Os fatos podem ser contados em ordem cronológica a partir do 

nascimento do biografado. Não precisam ser necessariamente escritas podem ser 

filmes, peças teatrais ou um trabalho escolar como esse que terá como ponto de 

partida o relato biográfico oral dos pioneiros e como ponto de chegada a 

retextualização, sobre a qual falaremos mais adiante.  

 Quando apresentamos as ideias desse projeto aos alunos do oitavo ano, 

notamos de imediato que seus olhos brilharam, e logo no primeiro trabalho, que 

consistia simplesmente em relato oral autobiográfico entre 3 a 5 minutos de duração 

e dirigido aos colegas de sala é que percebemos a grandiosidade e 

responsabilidade de falar sobre vidas. Presenciei muitos deles chorando, e os 

motivos variavam desde não conseguir abraçar o irmão até extremos como relatos 

de falecimentos de seus pais ou parentes ou até mesmo do cãozinho de estimação. 

Pudemos perceber, então, como pode ser gratificante trabalhar com a oralidade que 

é a maneira primitiva e original de estabelecer sentido a comunicação,Bakhtin (2004) 

explica melhor o que dizemos: 

a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica 
isolada, de sua produção, mas pelo fenômeno social de interação 
verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A 
interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. 
(BAKHTIN, 2004, p. 125) 
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 Desde o início, da fase de planejamento deste trabalho, já podemos relatar a 

ansiedade e o entusiasmo com os quais nossos alunos cobraram o desenvolvimento 

do trabalho, queriam logo tomar os depoimentos biográficos dos pioneiros, mal 

sabiam eles que se deparariam diretamente com as histórias deles, pois 

participariam seus avós ou pessoas que de alguma forma estão relacionadas as 

suas famílias.Esperamos com esse trabalho contribuir para que nossos colegas 

professores dêem mais ênfase à oralidade no ensino da LP. 
 

 

4. Contribuições esperadas 

 Pretendemos que ao final do trabalho que estamos realizando e que nós nos 

anunciamos pesquisadores de nós mesmos e de nossas práticas docentes, 

possamos ver uma mudança para melhor, no que diz respeito ao nosso 

desempenho em sala de aula. Esperamos que os conhecimentos adquiridos nessa 

pesquisa somem-se com os que já trazemos e que nossos alunos sejam os 

ganhadores diretos desta empreitada, a qual nós nos dispusemos a executar. 

 Pretendemos ao final, contribuir com a nossa escola no sentido de propor aos 

nossos colegas que aprofundem o ensino da LP voltado à interação verbal, que 

visem o empoderamento do aluno enquanto sujeito autor da sua própria história. 

Buscamos, ainda, nesse trabalho deixar nosso aporte para que no futuro as 

produções textuais nas aulas de LP deixem de ser artificiais (Fregonezi, 1999,p.27) e 

tanto os professores quanto os alunos vejam as vantagens de trabalhar com 

produções textuais, sejam elas orais ou escritas, dentro de uma perspectiva onde a 

linguagem é ensinada como uma construção de interações mediadas pelo diálogo.  

 Esperamos também contribuir para que as práticas pedagógicas no tocante 

ao ensino de LP deixem de ser um estudo de nomenclaturas, como denominou 

Antunes (2003, p.16), e que o ensino de LP agradável e prazeroso, que tenha 

sentido e que ocupe os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem com a 

demonstração das variantes da comunicação, dentro dos preceitos de que a 
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comunicação e a linguagem, em todas as suas formas,são condições, sem as quais 

o indivíduo teria problemas em sua vida,em relação à sua afirmação enquanto 

sujeito no meio em que vive. Pretendemos que mediante o exposto, nós e nossos 

colegas professores de LP não tenhamos mais problemas com paradigmas 

desconfortáveis, como por exemplo, os que Ataliba (1998, p.13) menciona:“o que 

ensinar”, “como ensinar”, “para quem ensinar” e, até mesmo, “para que ensinar” 

Em relação aos alunos colaboradores, temos inicialmente uma superação das 

expectativas, pois tendo trabalhado somente o texto de um pioneiro em sala de aula 

podemos notar preliminarmente que os alunos compreenderam as diferenças entre a 

fala e a escrita e já sabem apagar quando preciso as marcas da oralidade em suas 

produções. Assim esperamos é que, ao final desse trabalho, eles tenham a 

compreensão da importância de como o conhecimento em LP pode fazer a diferença 

em suas vidas. Imaginamos que ao término de todas as etapas, possam saber como 

se dá a interação verbal, tenham contato com diversos gêneros textuais em 

diferentes modalidades linguísticas e que, a partir daí, as diversas possibilidades de 

produções textuais possam ser convidativas e não tenham o peso de um “castigo” 

imposto pelo ensino de língua portuguesa. 
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Resumo 
 
A leitura entendida como uma prática de linguagem tem sido tema de estudos e 
análises de autores de norte a sul do Brasil. Assim, entendemos a necessidade de 
produzir novas reflexões acerca dos aspectos teóricos e práticos do processo da 
leitura e estudar como essa interação se processa nas atividades desenvolvidas no 
ambiente escolar. Seguimos nesse trajeto, evidenciando a utilização de estratégias 
de leitura, propostas por Solé (1998), para conduzir, por meio de uma metodologia 
adotada por Guimarães e Kersch (2014), que envolve um Projeto Didático de Gênero 
(PDG), oficinas de leitura com a temática “Conflitos Afetivos”. Na orientação de 
demarcar os gêneros notícia e crônica, adotamos as contribuições teóricas propostas 
por Bakhtin (2003). No que está relacionado ao gênero crônica, tomamos textos 
escritos por Moacyr Scliar, que buscou em notícias de jornais, extrato para a 
elaboração de suas ficções. No tocante ao foco da pesquisa, buscamos sondar o 
processo das práticas de leitura em situações reais do uso da língua, por meio dos 
gêneros selecionados da ordem do narrar. Em relação aos sujeitos da pesquisa, são 
alunos do ensino fundamental, anos finais (9º ano) de uma escola pública do Noroeste 
do Paraná. No viés da análise, apresentamos uma pesquisa de natureza qualitativa, 
na modalidade da pesquisa-ação. Nesse panorama, as contribuições esperadas a 
partir do desenvolvimento desse trabalho são enxergar nas práticas pedagógicas, 
depois da pesquisa concluída, uma prática voltada para a leitura com caráter 
interacionista e considerar a relação texto-autor-leitor como ponto de partida para a 
construção de sentidos, tecendo novas leituras e novos conhecimentos. 
 
Palavras-chave: Leitura. Estratégias de leitura. Projeto Didático de Gênero. 
 
 
Introdução 
 
 O Brasil ainda tem cerca de 11,8 milhões de analfabetos, o que corresponde a 

7,2% da população de 15 anos ou mais. Os dados, divulgados pelo Instituto Brasileiro  
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de Geografia e Estatística (IBGE), fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e se referem ao ano de 2016. 

Diante de números como esses do IBGE, além de resultados insatisfatórios 

perante avaliações oficiais do MEC, entendemos a urgência de produzir reflexões 

acerca dos aspectos teóricos e práticos do processo da leitura em nossas escolas, 

pois em uma sociedade cada vez mais centrada na escrita, não basta apenas 

aprender a ler e a escrever.  

Em vista disso, é necessário ainda, adquirir competência para usar a leitura e 

a escrita, é preciso envolver-se com as práticas sociais e reais do uso da linguagem. 

Nesse cenário, a leitura, entendida como uma prática de interação em nossas 

instituições escolares tem sido tema de estudos e análises de autores de norte a sul 

do Brasil. Nessa perspectiva, a escola ocupa um espaço privilegiado, no que diz 

respeito à leitura, ao passo que considera as práticas linguísticas que o aluno traz ao 

ingressar no “mundo letrado”. 

Seguimos nesse trajeto, com a proposta de intervenção pedagógica por meio 

de atividades com os gêneros notícia e crônica. Evidenciamos nessas atividades, a 

utilização de estratégias de leitura para conduzir, por meio de uma metodologia que 

envolve um Projeto Didático de Gênero (PDG), oficinas de leitura com a temática 

“Conflitos Afetivos”. Para tanto, didatizamos os gêneros em questão, seguindo 

procedimentos já utilizados por teóricos da linguagem e agora repaginados por 

Guimarães e Kersch (2014). 

Aliados ao trabalho de Solé (1998), sugerimos também utilizar as estratégias 

de leitura propostas pela autora, como ferramentas de organização das atividades no 

momento de aplicação. 

  Na orientação de demarcar os gêneros notícia e crônica, adotamos as 

contribuições teóricas propostas por Bakhtin (2003), com o intuito de buscar a 
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caracterização, enquanto enunciado concreto, das estabilidades “instáveis” do gênero 

quanto à temática, ao estilo e à estrutura composicional. 

 

 

Há algumas décadas, o livro didático (LD) de LP passou a sofrer uma série de 

alterações em função da mudança dos paradigmas teóricos subjacentes ao ensino de 

língua. Tais alterações estão ocorrendo paulatinamente, tentando acompanhar as 

novas perspectivas, no que se refere à abordagem da linguagem em suas atividades 

propostas. 

Por outro lado, ainda existe uma abordagem lacunar nos exercícios escolares 

de leitura, quando na tentativa de perpassar pelas etapas do processo, o estudante é 

levado à estagnação nas etapas de decodificação ou compreensão daquilo que 

aparece materializado no texto. 

Nosso trabalho pauta-se nas falhas existentes nas atividades apresentadas no 

exercício da leitura no âmbito escolar. Nossos objetivos apresentam cunhos descritivo 

e explanatório, revestidos de interesses cognitivos de ordem prática, ou seja, visando 

à compreensão e interpretação. 

Desse modo, para ampliar conhecimentos profissionais e acadêmicos, além de 

trazer um enriquecimento pessoal, a pesquisa assume relevância para os estudos, 

uma vez que está inserida na área da LA, a qual trata a linguagem em uma produção 

real da língua. Para Lopes-Rossi (2009, p.3), a partir dos estudos da LA “o fenômeno 

linguístico passou a ser visto como um fenômeno sócio-cultural, fundamentalmente 

heterogêneo e em constante processo de mudança”. 

 Nesse trajeto, a modalidade da investigação será a pesquisa-ação, a qual nos 

leva a refletir e pesquisar sobre uma problemática da prática do ensino e da 

aprendizagem de leitura em Língua Portuguesa (doravante LP), na sala de aula. Por 

isso, tomamos como ponto de partida, a experiência na prática docente de LP há mais 

de uma década no ensino fundamental – anos finais. No que tange aos sujeitos da 
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pesquisa, realizamos as atividades com alunos do ensino fundamental, anos finais (9º 

ano). Trata-se de um contexto escolar do interior do estado do Paraná.  

Em relação aos gêneros selecionados da ordem do narrar, nos apoiamos em 

notícias e crônicas.  Essas últimas, escritas por Moacyr Scliar, autor brasileiro que 

buscou em notícias de jornais, extrato para a elaboração de seus textos, reinventando 

assim, aquilo já posto no texto jornalístico, e, produzindo crônicas jornalísticas com 

essência de realidade e mescla de ficção. 

Diante da apresentação do contexto que justifica a investigação pretendida, 

ampliamos ainda o cenário com a alegação da inevitabilidade de desenvolver 

conhecimento prático sobre o ensino da leitura, na busca de estratégias que sugerem 

o preenchimento das lacunas nas atividades escolares nas aulas de Língua Materna, 

para aprofundar as abordagens consideradas superficiais dessa prática.  

 

1- Linguagem, leitura e interação 

  

Valemo-nos do entendimento da linguagem como forma de interação entre os 

sujeitos envolvidos na situação comunicativa para o desenvolvimento do nosso 

trabalho, pois acreditamos que a linguagem está a serviço da integração entre texto e 

sujeito, na constituição das inúmeras interpretações que a materialidade textual e 

discursiva apresenta. 

Nas palavras de Duarte (2014) 

 

[...] o leitor não é mais só um decodificador das informações presentes 
no texto, mas alguém que acrescenta a elas sentidos que já fazem 
parte do seu conhecimento de mundo, ou seja, o processo de leitura, 
nessa concepção, é a interação entre as informações presentes no 
texto e aquelas que cada leitor traz como conhecimento prévio. Os 
processos de leitura e produção textual não estão mais voltados para 
a emissão e recepção de mensagens diretas e definidas, mas, sim, 
para um processo de construção de sentido que leva em conta, por 
exemplo, pressupostos, intenções implícitas entre outros mecanismos 
de construção textual. A linguagem oral passa a ser amplamente 
valorizada nessa concepção, já que não se interage somente através 
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da escrita, mas, principalmente, através da oralidade. (DUARTE, 
2014, p.25-26). 

 

Em relação à concepção de linguagem como forma de interação, Geraldi (2012) 

explana: 

[...] mais do que possibilitar uma transmissão de informações de um 
emissor a um receptor, a linguagem é vista como um lugar de 
interação humana: através dela o sujeito que fala pratica ações que 
não conseguiria praticar a não ser falando; com ela o falante age sobre 
o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que não pré-existiam 
à fala. (GERALDI, 2012, p.41) 

 

Nesse contexto, a linguagem se coloca não apenas para decifrar o sentido de 

um texto, ou seja, para essa concepção de linguagem a interação vai além da 

materialidade do enunciado, requer atribuição de significado, relacionando-o com 

outros textos, com novas leituras, estabelecendo, assim, uma prática de ensino e 

aprendizagem em LP que deixa de ser uma atividade exclusivamente individual e 

passa a ser lugar de interação humana. 

  Esse processo, no que diz respeito à língua como lugar de interação, de acordo 

com Koch 

 
“[...]corresponde a noção de sujeito como entidade psicossocial, 
sublinhando-se o caráter ativo dos sujeitos na produção mesma do 
social e da interação e defendendo a posição de que os sujeitos (re) 
produzem o social na medida em que participam ativamente da 
definição da situação na qual se acham engajados, e que são atores 
na atualização das imagens e das representações sem as quis a 
comunicação não poderia existir. (KOCH,2002, p.15) 

 

No ensino da língua nessa concepção, que trata a linguagem na perspectiva 

interacionista, o sujeito é visto como ator/construtor social e a linguagem é o lugar 

dessa interação/dialogismo.  A linguagem é, portanto, segundo Koch, 

 

[...] uma atividade interativa altamente complexa de produção de 
sentidos, que se realiza, evidentemente, com base nos elementos 
linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de 
organização, mas que requer a mobilização de um vasto conjunto de 
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saberes (enciclopédia) e sua reconstrução no interior do evento 
comunicativo. (KOCH, 2002, p.17)  

 

Tendo em vista esses subsídios teóricos, trabalhar a linguagem numa 

perspectiva de interação entre os sujeitos envolvidos na situação comunicativa em 

aulas de LP, requer entender que 

 

[...] já é insuficiente fazer uma tipologia entre frases afirmativas, 
interrogativas, imperativas e optativas a que estamos habituados, 
seguindo manuais didáticos ou gramáticas escolares. No ensino de 
língua, nessa perspectiva, é muito mais importante estudar relações 
que se constituem entre os sujeitos no momento em que falam do que 
simplesmente estabelecer classificações e denominar os tipos de 
sentenças. (GERALDI, 2012, p.42) 
 

 Assim, o trabalho com a linguagem em sala de aula, refletindo a interação 

proposta pelos estudiosos, busca atividades com os processos de leitura e produção 

textual que não estão mais voltados para a emissão e recepção de mensagens diretas 

e definidas. Por outro lado, encaminha atividades que leva em conta pressupostos, 

noções prévias, intenções implícitas, entre outras ferramentas para o processo de 

construção de sentidos de um texto. 

Em relação ao processo da leitura, em uma concepção dialógica da língua, 

Koch e Elias (2006, p.10), nos coloca diante dos sujeitos envolvidos no processo da 

leitura como “atores/construtores sociais, sujeitos ativos que – dialogicamente- se 

constroem e são construídos no texto”.   

 Para Kleiman (1995b, p.30) é imprescindível estabelecer objetivos e propósitos 

claros para a leitura na escola. Ademais, formar o leitor maduro que extrapola o texto, 

dialogando com outros na construção dos novos sentidos é tarefa árdua no chão de 

nossas escolas, pois o contexto escolar não tem favorecido em suas práticas de 

leitura, os objetivos citados pela autora. 

  No que diz respeito aos objetivos claros que devem existir nas atividades de 

leitura no contexto escolar, Kleiman afirma 
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[...] a atividade de leitura é difusa e confusa, muitas vezes se 
constituindo apenas em pretextos para cópias, resumos, análise 
sintática, e outras tarefas de ensino da língua (...) quando se trata da 
leitura, de interação à distância através do texto, na maioria das vezes 
esse estudante começa a ler sem ter ideia de onde quer chegar, e, 
portanto, a questão de como irá chegar lá (isto é, das estratégias de 
leitura) nem sequer se põe.  (KLEIMAN, 1995b p. 30). 
 
 

 Assim, a leitura em uma perspectiva de interação, de acordo com Leffa (1996, 

p.30) demonstra que “ler deixa de ser uma atividade individual para ser um 

comportamento social, onde o significado não está nem no texto nem no leitor, mas 

nas convenções de interação social em que ocorre o ato de ler”.  

 

2- Estratégias de construção de sentidos nas atividades de leitura 

 

De acordo com Solé (1998, p. 34-35), a leitura quando tratada com um objeto 

do conhecimento, desde a mais tenra idade escolar, coloca os alunos diante da 

linguagem, mostrando-se com um intuito: ler é dominar o código linguístico e 

decodificar informações colocados na materialidade dos textos. Aos poucos, as 

práticas linguageiras tomam a leitura como uma importante atividade em nossas 

escolas. Mas afinal, para que lemos? Com quais objetivos? 

Para Solé 

 
[...] essa sequência inclui a leitura em voz alta pelos alunos de um 
determinado texto – cada um deles lê um fragmento, enquanto os 
outros “acompanham” em seu próprio livro; se o leitor cometer algum 
erro, este costuma ser corrigido diretamente pelo professor ou, a 
pedido deste, por outro aluno. (SOLÉ, 1998, p.34-25). 

 

A partir dessa citação, percebemos que temos perpetuado esse tipo de 

atividade no que diz respeito às práticas leitoras em nossas escolas. Além dessas 

práticas acima exemplificadas, a autora enfatiza o próximo passo seguido em nossas 

instituições escolares. 
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[...] Depois da leitura, elaboram-se diversas perguntas relacionadas ao 
conteúdo do texto, formuladas pelo professor. A seguir, se preenche 
uma ficha de trabalho mais ou menos relacionada ao texto lido e que 
pode abranger aspectos de sintaxe morfológica, ortografia, 
vocabulário e, eventualmente, a compreensão da leitura. (SOLÉ, 
1988, p.35). 

  

Por outro lado, para a autora, a leitura deve ser tratada como um meio de busca 

de novas aprendizagens, não apenas em Língua Materna, mas “à medida que se 

avança na escolaridade, aumenta a exigência de uma leitura independente por parte 

dos alunos” (Solé, 1998, p.37). 

 Em razão disso, Solé afirma que 

 

[...] todos os professores, de todos os níveis, têm experimentado 
estratégias, métodos, materiais... tanto para promover a leitura, quanto 
para compensar os déficits que alguns alunos manifestam ante ela. E 
sabem que não existe apenas uma resposta, que o que funcionou em 
determinada ocasião não funciona na seguinte e que, em alguns 
casos, nada parece adequado. (SOLÉ, 1998, p.27)   

 

 Por isso, do mesmo modo, em situações cotidianas, nos servimos de alguns 

procedimentos para realizar nossas tarefas.  Coadunando com as ideias de Solé 

(1998), no que diz respeito à leitura, não é diferente, pois também utilizamos 

estratégias para alcançar a compreensão e a interpretação de um texto.  

Mas, como criar estratégias para que os alunos consigam ler de forma 

autônoma? Quais estratégias escolher? Existem muitos recursos para que os alunos 

trilhem um caminho de leitura independente. 

Nas palavras da autora “O que pode ser feito para que meninos e meninas 

aprendam a ler e utilizem a leitura para aprender”? (Solé,1998, p.37) 

Entendemos que tornar-se um leitor proficiente, com objetivos de leitura claros, 

autonomia para construir os sentidos dos textos e capacidade de dialogar criticamente 

com esses sentidos, aprendendo por meio da leitura, não é um percurso simples, 

automático e natural. 
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 Nesse trajeto, reconhecemos a leitura como um processo de emissão e 

verificação de previsões que levam à construção da compreensão do texto. Assim,  

 

 

para que se concretize a compreensão do texto, uma das capacidades envolvidas é a 

elaboração de estratégias de leitura.  

Para tanto, deve-se ter a competência de diferenciar o que constitui o essencial 

do texto e o que pode ser considerado como secundário, para o leitor traçar seus 

objetivos diante daquilo que está lendo ou que será lido.  

 De acordo com as ideias de Solé (1998), o processo de leitura deve garantir 

que o leitor compreenda os diversos textos que se propõe a ler, por isso, configura-se 

como um processo interno, o qual pode ser ensinado.  Nesse sentido, os alunos 

precisam ver como o professor elabora uma interpretação de texto, têm de assistir a 

um processo/modelo de leitura. Em outras palavras, a leitura no âmbito escolar deve 

proporcionar aos alunos situações de ver as estratégias de leitura em ação. 

Solé (1998) apresenta procedimentos para elaboração de atividades que levam 

em consideração as diferentes formas de trabalhar a leitura na escola. Assim, 

entender como nossos alunos aprendem a leitura e, como ocorre a compreensão 

leitora nas atividades configuram-se como objetivos da autora. 

Para que isso ocorra, Solé (2016) reforça a importância de estratégias para as 

práticas de leitura: 

 

Elas ajudam o estudante a utilizar o conhecimento prévio, a realizar 
inferências para interpretar o texto, a identificar as coisas que não 
entende e esclarecê-las para que possa retrabalhar a informação 
encontrada por meio de sublinhados e anotações ou num pequeno 
resumo, por exemplo. (SOLÉ, 2016) 

 

Nosso trabalho apresenta a figura do professor em sala de aula como leitor 

mais experiente, orientando os alunos na definição de objetivos para a leitura, ora 
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ativando conhecimentos do conhecimento antes e durante a leitura, ora mobilizando 

conhecimentos para a compreensão que extrapola o processo (depois da leitura). 

De acordo com a obra de Solé (1998), não é recomendável seguir uma 

sequência fixa e estática para uma aula de leitura, mas adaptá-la às diferentes 

situações, aos alunos que participam delas e aos seus objetivos. Para dominar as 

estratégias de leitura responsáveis pela compreensão, antecipação, verificação, 

autoquestionamento, não é suficiente explicá-las; é preciso colocá-las em prática, 

compreendendo sua utilização. 

As estratégias escolhidas para uma determinada aula de leitura podem ser 

utilizadas em diversas situações dessa prática, não especificamente em aulas de 

língua materna.  

Assim, a leitura é um processo de interação e é por isso que se pode falar em 

leituras possíveis e é por isso também que se pode afirmar que, nesse processo, o 

leitor não é passivo, mas um agente que busca significações, utilizando, para isso, 

estratégias. 

Diante dessa reflexão, o texto deixa de ser pretexto para atividades de 

constatação de informações já postas pelo autor e passa a ser espaço para o leitor 

criar, recriar, elaborar hipóteses, constatar, concordar ou se opor diante daquilo que é 

lido.  

3- O projeto didático de gênero 
 

No que diz respeito à metodologia adotada em uma proposta de trabalho com 

PDG, Guimarães e Kersch (2014) afirmam 

[...] Essa metodologia ressignifica as noções de Sequência Didática 
(SD), de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) e de Projetos de 
Letramento de Kleiman (2000) e se apresenta como uma proposta de 
como sistematizar e curricular os gêneros no ensino. (GUIMARÃES; 
KERSCH, 2014, p.11)  
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 Para as autoras, um dos pilares que sustentam um PDG, tratado com objeto 

principal do projeto é a prática social. Nesse viés, as atividades que desenvolvemos 

com leitura e escrita na escola, todas elas, fazem parte de práticas sociais que 

circundam nossos alunos.  

Nessa sequência, o PDG surge de um trabalho coletivo que nasceu de uma 

proposta de releitura do conceito de SD, mas respeitando o trabalho sistematizado 

com os gêneros. Por outro lado, 

 

[...] procuramos ampliar o conceito de sequência didática, no sentido 
de colocar a produção de leitura lado a lado com a produção textual, 
entendendo-as dentro da perspectiva dos estudos de letramento: 
como práticas sociais que emergem de outras práticas da comunidade 
em que os alunos estão inseridos. (CARNIN; GUIMARÃES; KERSCH, 
2015, p.14) 

 

 Portanto, nossa proposta de trabalho com intervenção pedagógica pelo viés do 

PDG, demonstra que a leitura como processo de interação configura-se como 

atividade de extrema importância para a formação de nossos alunos. 

Concatenando com nossas ideias sobre leitura, os autores acima mencionados 

explanam que 

 

Diferentemente do proposto pelo grupo de Genebra, procuramos 
atribuir o processo de leitura a mesma importância do processo de 
produção textual, dando um detalhamento semelhante. Os módulos 
ou oficinas pensadas para cada projeto pedagógico trazem atividades 
de leitura que encaminham a produção textual.” (CARNIN; 
GUIMARÃES; KERSCH, 2015, p.14) 

 

 Para Guimarães e Kersch (2012), no que concerne o trabalho com um PDG, a 

proposta defendida caminha para uma perspectiva diferente daquelas abordadas em 

atividades com gêneros. Nas palavras das autoras, 
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[...] podem ser destacadas semelhanças de gêneros que pertencem a 
um mesmo tipo de texto, mas cada gênero deve ser trabalhado por um 
determinado período de tempo, com ênfase em seus conteúdos 
específicos, que o diferenciam do demais gêneros, sem perder de 
vista seu propósito comunicativo. (GUIMARÃES; KERSCH, 2012, 
p.14) 

 

 Nessa abordagem dos gêneros com a metodologia do PDG, de acordo com 

Guimarães e Kersch (2012), quando pensaram em remodelar esse trabalho, partiram 

do princípio da necessidade de avançar: ir além do domínio do gênero e alcançar sua 

prática social. 

 Assim, reafirmam as autoras, 

 

[...] não se tratava apenas de dominar o gênero, mas compreender a 
sua circulação na comunidade em que os alunos se achavam 
inseridos, ou, melhor, perceber as práticas sociais de que os alunos 
participavam – ou teriam de participar – e identificar os gêneros 
necessários para essas práticas. (GUIMARÃES; KERSCH 2012, p.15 
e 16) 

 

 Portanto, surge a noção de PDG como um “guarda-chuva”, pois para os autores 

“a partir de uma escolha temática, trabalha-se um ou mais gêneros em um dado 

espaço de tempo”. A preocupação em um PDG é de sempre relacionar a proposta a 

uma dada prática social, em outras palavras, é necessário extrapolar os muros da 

escola, tanto para compor um PDG, quanto para mostrar os resultados. 

 

4- O projeto didático de gênero e as estratégias de leitura na construção dos 
sentidos do texto: a didatização da notícia e da crônicas nas oficinas de 
leitura 

Seguindo a proposta de intervenção com PDG e estratégias de leitura, 

verificamos mais um exemplo de notícia que serve como alicerce para a elaboração 

de crônicas. Nessa segunda oficina, os alunos terão acesso apenas ao trecho da 
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notícia que acompanha a crônica. Em algumas oportunidades haverá excertos da 

notícia, em outras, a notícia se apresentará de modo completo.  

Oficina 1 

O rádio apaixonado 

Moacyr Scliar 

Passei a ansiar por sua presença. Era para você que eu queria transmitir as melodias 

que recebia 

Rádio de carro aumentou volume sozinho até pifar, afirma leitora. "Comecei a 

observar que o rádio esquentava o botão se a frente fosse deixada nele. Logo depois, 

começou a ficar louco: aumentava o volume sozinho, até parar de funcionar". Ela 

disse ainda ter notado um som estranho que saía do interior do aparelho. "Só posso 

escutar o rádio com o carro ligado e, a cada vez que o ligo, ele está todo 

desconfigurado. O meu MP4 queimou ao ser ligado ao rádio". Cotidiano, 3 de março 

de 2008. 

MINHA QUERIDA DONA, sei que você anda se queixando de mim, publicamente, 

até. Você não pode imaginar o sofrimento que isto me causa, mesmo porque você 

provavelmente acha que rádios são objetos inanimados, sem vida própria. 

Você está enganada. Ao menos no meu caso, você está enganada. Ao contrário do 

que você pensa, tenho sentimentos, tenho emoções. É em nome desses sentimentos 

e dessas emoções que lhe falo agora, tanto em AM como em FM. Na verdade, eu 

nem tinha tomado conhecimento de minha própria existência, até que fui instalado 

em seu carro.  
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Você estava muito feliz; tinham lhe dito que minha marca é ótima, e que você contaria 

com um som maravilhoso para lhe ajudar no estresse que é esse trânsito. E, eu 

colocado no meu lugar, você me acariciou, você tocou os meus botões. Senti um 

verdadeiro choque, eu que já deveria estar acostumado com eletricidade. Você fez 

de mim um ser vivo.  

Vivo e apaixonado. Daquele momento em diante, passei a ansiar por sua presença. 

Era para você que eu queria transmitir as melodias que recebia por meio de tantas 

canções. Você ao volante, minha felicidade era completa.  

Acontece que você não se deu conta disso, ou fingiu que não se dava conta disso. 

Você me ligava, você sintonizava uma emissora qualquer e pronto, voltava à sua 

vidinha. Pior: tratava-se de uma vidinha partilhada. Amigas embarcavam em seu 

carro. Amigos também. Você conversando com um homem, aquilo me dava ciúmes, 

ciúmes terríveis. O Bentinho, do Machado de Assis, aquele que desconfiava da 

Capitu, não sofreu tanto. Lá pelas tantas eu tinha ciúmes até do seu MP4.  

Agora: o que poderia eu fazer? Humanos têm como demonstrar seus ciúmes, têm 

como descarregar a frustração. Mas eu sou um rádio, um bom rádio, mas rádio, de 

qualquer maneira. A mim não estava facultado fazer cenas. Recorri, então, àquilo 

que estava ao meu alcance: o som.  

Quando você estava com alguém de quem eu não gostava, eu aumentava meu 

volume -e volume, você sabe, é coisa que não me falta- até chegar a níveis 

insuportáveis, uma avalanche de decibéis. E aí, subitamente me calava. Para lembrar 

a você que o silêncio também fala, especialmente o silêncio dos traídos. Ah, sim, e 

queimei o seu MP4. Tinha de queimar: era ele ou eu. Você foi se queixar com um 

técnico, achando que eu estava desconfigurado. Num certo sentido você está certa: 

estou desconfigurado, estou desfigurado, estou perturbado - mas tudo isso por causa 

do sofrimento que você me causou. 
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Querida dona, estas são minhas derradeiras palavras, antes de sair definitivamente 

do ar, antes do silêncio final. Minha última mensagem é esta: nunca brinque com os 

sentimentos de um rádio apaixonado. Você vai ter, no mínimo, surpresas 

desagradáveis.  

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1003200804.htm>. Acesso em: 5 fev. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro aluno, responda as questões que seguem, de acordo com a leitura da crônica: 

1 - Qual fato serviu de inspiração para a produção da crônica? 

2 - O que provavelmente aconteceu no fato real? 

3 - Por que o fato de a crônica estar em primeira pessoa é inusitado? Quem 

parece ser o narrador-personagem? 

4 - Esta crônica, pela estrutura apresentada, se parece com qual outro 

gênero textual? 

Caro professor, após a leitura compartilhada utilizando as estratégias de Solé 

(1998) do antes, durante e depois da leitura, peça para que os alunos 

respondam as questões que seguem. 

É importante relembrar quatro estratégias responsáveis pela 

compreensão durante a leitura que podem ser incentivadas em atividades de 

leitura compartilhada:  

1 - formular previsões sobre o texto a ser lido;  

2 - formular perguntas sobre o que foi lido;  

3 - esclarecer dúvidas sobre o texto; 

4 - resumir as ideias do texto. 
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5 - Para que o cronista utiliza-se da estrutura desse outro gênero na 

construção do texto? 

6 - Geralmente, em que tipo de relacionamento utiliza-se desse gênero na 

construção do texto? 

7 - O rádio, dotado de sentimentos em relação à sua dona, é caracterizado 

de que maneira? 

Em relação à notícia, responda: 

    1     - Leia atentamente o trecho da notícia que deu origem à crônica e 

identifique os elementos básicos da notícia: 

- Quem? 

- Onde?  

- O que?  

- Como?  

- Quando?  

1 -  Qual fato serviu de inspiração para a produção da crônica? 

2 -  O que provavelmente aconteceu no fato real? 

3 - Por que o fato de a crônica estar em primeira pessoa é inusitado? Quem 

parece ser o narrador-personagem? 

4 - Esta crônica, pela estrutura apresentada, se parece com qual outro 

gênero textual? 

5 - Para que o cronista utiliza-se da estrutura desse outro gênero na 

construção do texto? 

6 - Geralmente, em que tipo de relacionamento utiliza-se desse gênero na 

construção do texto? 

7 - O rádio, dotado de sentimentos em relação à sua dona, é caracterizado 

de que maneira? 

8 - Leia atentamente o trecho da notícia que deu origem à crônica e 

identifique os elementos básicos da notícia: 
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- Quem? 

- Onde?  

- O que?  

- Como?  

- Quando?  

- Por quê? 

10   - Você já teve algum aparelho eletrônico que apresentou pane ou defeito? 

Como foi a situação? Relate essa situação em forma de notícia e traga para a 

próxima aula. 

 

 

 

  

 

 

 

Conclusão  

 No âmbito geral da investigação, o que temos como propósito é ampliar a 

capacidade leitora dos sujeitos pesquisados. No tocante aos objetivos mais 

específicos almejamos criar um hábito de leitura que considere as estratégias 

estudadas por Isabel Solé e outros pesquisadores da área da leitura, além de 

evidenciar uma proposta de PDG que atinja resultados, auxiliando na reflexão acerca 

dos conflitos afetivos. 

 

Professor, converse com os alunos sobre a importância de conhecer o 

código de defesa do consumidor, quando algum aparelho ou produto apresentam 

falha técnica.  

Na próxima aula, providencie notícias que tratam da defesa do consumidor 

em situações similares as que foram vividas pela mulher da crônica. Essas 

notícias, serão lidas, compartilhadas e servirão de inspiração para a primeira 

produção escrita do gênero crônica. 
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Acreditamos também, na formação do leitor, conforme Kleiman (1995a) nos 

ensina: 

Acreditando que o objetivo do aluno e do professor seja a formação de 
um leitor, (...) as atividades aqui propostas visam ao desenvolvimento 
de estratégias de leitura eficientes, que permitam ao aprendiz a 
compreensão da palavra escrita, a fim de funcionar plenamente na 
sociedade que impõe a cada dia mais exigências de letramento, isto 
é, de contato e familiaridade com a escrita para a sobrevivência. 
(KLEIMAN, 1995a, p. 12) 

 

 Nesse panorama, ao entrelaçarmos a teoria e a prática, alcançaremos a nossa 

busca nessa pesquisa, pois nos propomos nesse trabalho a enxergar nas práticas 

pedagógicas, depois da pesquisa concluída, uma prática voltada para a leitura com 

caráter interacionista, considerando a relação texto-autor-leitor como ponto de partida 

para a construção de sentidos, tecendo novas leituras e novos conhecimentos.  
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Resumo  

O foco deste estudo é apresentar uma análise do processo de produção textual, 
especificamente da evolução ocorrida entre a primeira e a última versão da 
produção do gênero artigo de opinião. Assim, a ênfase está em analisar as principais 
dificuldades que surgem em relação à produção desse gênero do discurso. O 
objetivo é compreender quais são essas dificuldades e verificar se há evolução da 
primeira para a última versão. O método de produção de dados é qualitativo-
descritivo, uma vez que dois textos de 1 estudante do primeiro período 2015/01, do 
curso de Letras da UTFPR - Câmpus Pato Branco, participante do curso de 
extensão "Oficina de leitura, escritura e reescritura de artigos de opinião", foram 
usados como material de estudo, sendo dois textos de cada aluno, um que consiste 
na versão inicial, e o outro como a final versão. Portanto, o objetivo é detectar os 
aspectos recorrentes entre ambas as versões. A fundamentação teórica para análise 
do material verbal tem como base os seguintes autores: Adam(2008), Kock (2004), 
Bakhtin(2003), Vygotsky(2015,[1934]), Baltar (2007) e especialmente Toulmin(1958), 
entre outros. Os resultados revelam que a principal dificuldade em relação à 
produção do artigo de opinião é referente à argumentação, entretanto, por conta da 
colaboração dos professores responsáveis pelo projeto, houve evolução significativa 
dos textos. 

 

Palavras-chave: Artigo de opinião. Argumentação. Dificuldades. 

 

1 Introdução  

A crescente discussão em torno das dificuldades enfrentadas pelos 

estudantes que ingressam no Ensino Superior em relação à produção textual 

preocupa constantemente professores e estudiosos da educação. Nos últimos anos, 

percebe-se uma queda nos indicadores educacionais que apontam resultados 

insatisfatórios nas avaliações externas realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos 
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e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Pensando nisso, resolveu-se 

estudar o processo de produção de texto argumentativo, especificamente do artigo 

de opinião.   

A primeira pergunta feita em relação à produção do artigo de opinião foi: 

Quais são as possíveis principais dificuldades que o aluno apresenta ao elaborar um 

texto argumentativo? Com base nesse questionamento, norteamos este trabalho e 

levantamos a seguinte hipótese: Talvez a principal dificuldade do aluno seja em 

relação à argumentação, pois são recorrentes os textos encontrados em diversos 

meios apenas baseados em opiniões próprias.   

Para que a análise aconteça, serão utilizados os dados do projeto "Oficina de 

leitura, escritura e reescritura de artigos de opinião", idealizado pelos professores da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Anselmo Pereira de Lima e 

Letícia Lemos Gritti, para os alunos do primeiro período do curso de Letras da 

referida instituição, câmpus Pato Branco. No início eram 16 participantes, e ao final 

restaram 11 acadêmicos que frequentaram todas as aulas. Desses, foram 

selecionados os textos de 1 aluno para análise.  

Nesse trabalho será considerada as diferenças existentes entre a primeira e a 

última versão1 produzidas pelos alunos por ocasião da participação na referida 

oficina. É necessário mencionar que a primeira versão do texto foi feita pelos alunos 

sem qualquer orientação dos professores do Departamento de Letras da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Anselmo Pereira de Lima e Letícia 

Lemos Gritti. Porém, a última é resultado de várias correções e reescritas, com 

orientações.  

Por conta do crescente número de alunos com dificuldades de escrita 

ingressando na universidade e da preocupação dos professores com isso, resolveu-

se estudar as principais dificuldades encontradas, no processo de produção textual, 

                                                           
1
 Vale ressaltar que cada aluno fez cinco versões do mesmo texto, com a mesma temática. Porém cada aluno 

pode escolher sua própria temática.  
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pelos alunos do Ensino Superior. Os dados desta pesquisa podem servir como um 

instrumento para verificar as principais mudanças ocorridas ao longo das produções. 

Além disso, há dois objetivos a serem alcançados: o primeiro é analisar o texto como 

processo e não apenas como um produto acabado e o segundo é verificar as 

principais dificuldades enfrentadas pelos alunos no processo da produção textual, 

especificamente do artigo de opinião. Dessa forma, novas estratégias de ensino de 

produção textual podem surgir em futuras pesquisas para sanar esse problema.  

Inicialmente serão apresentados os dados fornecidos pelo projeto citado 

anteriormente e esquema argumentativo utilizado para análise dos dados. Na 

sequência, serão citados os principais autores estudados, especialmente 

Toulmin(1958). Depois disso, ocorrerá a análise dos artigos produzidos pelo aluno 

selecionado. Por fim, serão apresentadas conclusões sobre a pesquisa e as 

referências utilizadas.   

 

2 Metodologia 

 

 Desenvolveu-se uma pesquisa que utilizou um banco com dados produzidos 

em ocasião do curso de extensão, já mencionado aqui, ministrado pelos professores 

Anselmo Pereira de Lima e Letícia Lemos Gritti.  

O objetivo do curso foi o de contribuir para eliminar dificuldades de leitura e 

escrita de um grupo de alunos do Curso de Letras, do primeiro período. Assim, 

foram inscritos 16 acadêmicos do primeiro período do Curso de Licenciatura em 

Letras Português-Inglês dessa instituição e, ao final, permaneceram 11 acadêmicos 

que fizeram o curso todo, sem faltar em nenhum encontro. Foram sete encontros no 

contraturno, ou seja, em horário contrário ao habitual do curso de Letras. Os 

encontros variaram entre duas a quatro horas, conforme o assunto do encontro. No 

total, foram 20 horas de curso. O curso consistiu em trabalhar o gênero artigo de 

opinião com uma metodologia calcada muito mais na prática do que no método 
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tradicional em que o professor dá uma fórmula pronta e permanece vários encontros 

falando da forma linguística e da estrutura composicional do gênero. Assim, os 

alunos produziram, em sala (no laboratório de informática), cinco versões do mesmo 

texto, mediante a correção dos professores e, ao final, a intenção era a da 

publicação dos artigos dos alunos em um blog já existente do professor do curso, 

Anselmo Pereira de Lima, www.paeseopiniaes.blogstpot.com.br .  

Vale lembrar que a primeira versão do texto dos alunos foi uma versão feita 

por eles sem auxílio dos professores. Dessa forma, os alunos fizeram seus textos 

com o conhecimento que tinham obtido no Ensino Médio e com o auxílio da internet 

que lhes foi autorizada. Porém, não foi dada instrução nenhuma aos alunos para que 

fizessem seus textos. Inclusive, a temática dos seus artigos foram eles mesmos que 

escolheram. O objetivo dessa primeira produção foi verificar o conhecimento que os 

alunos possuíam sobre o gênero.  

Durante o curso, desde o primeiro encontro, foi exposta a proposta de que ao 

mesmo tempo em que os acadêmicos iriam fazer o curso, também haveria 

gravações visuais de suas produções textuais por meio do software AutoScreen 

Recorder 3.1 e o relato dessas gravações seria gerado por um outro software 

chamado InputLog. Porém, por falta de tempo hábil para realização das análises, 

essas gravações não foram utilizadas nesse trabalho. Assim, foi pedida a 

autorização para fazer esse trabalho e com ela, foram feitas gravações de todos os 

participantes, desde as primeiras produções textuais até as últimas2. Além disso, os 

alunos autorizaram a utilização dos dados para futuros trabalhos de pesquisa, como 

este.  

Durante o curso foram dadas as seguintes orientações: a.  Definir um assunto 

polêmico da atualidade sobre o qual gostariam de produzir um artigo de opinião; 

b.  Fazer levantamento de, pelo menos, três textos (de jornais, revistas, blogs, etc), 

                                                           
2
 A intenção desde o início do curso foi, além de tentar diminuir deficiências de leitura e de escrita dos alunos do 

primeiro período do Curso de Letras, tentar formar alunos que, posteriormente, pudessem ofertar o mesmo curso 
a outros colegas que entrassem no Curso de Letras, assim como para alunos do Ensino Médio de escolas 
públicas. 
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que estejam relacionados à temática escolhida e lê-los; c.  Elaborar um projeto de 

texto que contenha sucintamente a especificação da temática, do ponto de vista, dos 

argumentos, do ponto de vista oposto, e da conclusão; d.  Discutir, avaliar e ajustar 

em grupos os projetos de textos realizados; e.  Escrever e reescrever os textos 

projetados seguindo orientações, em um total de cinco versões. 

A última fase constitui-se em redigir um segundo artigo de opinião, sem o 

auxílio dos professores, a fim de avaliar a metodologia do curso, assim como as 

habilidades de escrita dos alunos. 

 A estrutura de Toulmin contida no caderno da OLP não foi utilizada no curso 

“Oficina de leitura, escritura e reescritura de artigos de opinião”, porém elementos 

dessa estrutura foram trabalhados e exigidos nos textos dos alunos, tais como 

“introdução, argumentos, tese contrária e conclusão”. São termos correspondentes, 

mas que estão presentes na teoria do Toulmin e, portanto, poderão ser utilizados 

para análise. Por conta disso, esta foi a estrutura trabalhada no curso. 

 A seguinte estrutura do gênero artigo de opinião foi usada por Anselmo e 

Letícia na execução do curso: 1º parágrafo: Apresentação de uma temática; 2º 

parágrafo: Apresentação de um ponto de vista, uma opinião; 3º parágrafo: 

Apresentação de argumentos para sustentação do ponto de vista; 4º parágrafo: 

Consideração do ponto de vista oposto; 5º parágrafo: Apresentação de uma 

conclusão.  

 Também foram trabalhadas questões de coesão, coerência e norma padrão.  

Como será possível perceber, essas estarão contempladas na estrutura de Toulmin, 

mas não necessariamente possuindo a mesma nomenclatura dada por ele. Além 

disso, deve-se lembrar que na primeira versão do texto, os alunos não tiveram 

auxílio de nenhuma instrução dos professores.  

 Dessa forma, foram coletados dados retirados do processo de cada produção 

textual dos acadêmicos. A metodologia do curso contou com a escrita e reescrita do 



 
 

6 
 

mesmo texto várias vezes por todos os acadêmicos. No entanto, neste trabalho, foi 

analisada a produção textual inicial e final do gênero artigo de opinião de um 

acadêmico dos onze que concluíram o curso. Analisar-se-á a estrutura textual de 

acordo com o modelo adaptado da estrutura do argumento de Stephen Toulmin 

(1958).  Além disso, também serão consideradas as questões de situação de 

produção e todas as instruções dadas pelos professores nos encontros do curso, 

para também contar com uma análise progressiva dos textos com e sem instruções. 

 

 

3 Fundamentação Teórica 

 

 3.1 Artigo de opinião 

 Uma questão muito importante para os professores relacionada a produção 

textual é a dificuldade em argumentar percebida nos alunos ao chegarem à 

universidade e, infelizmente, ao saírem dela também, como mostram os dados da 

pesquisa do INEP, feita em 2012 (MONTENEGRO, 2013). Entre os estudantes do 

ensino superior, 38% escrevem mal, leem mal e interpretam muito pouco (são 

analfabetos funcionais). Pensando nisso, o curso ministrado pelos professores da 

UTFPR, procurou sanar algumas dessas dificuldade. Como era o objeto do curso, 

utilizou-se o gênero artigo de opinião, que possui, principalmente, a tipologia 

argumentativa. Tipologia essa que, segundo os professores que trabalham com o 

primeiro período do curso, os alunos que chegam a universidade apresentam mais 

dificuldade.  Segundo Baltar (2007), o gênero artigo de opinião é:  

 
Um gênero textual constituído pela ordem tipológica do argumentar, 
cria em seu interlocutor, um efeito de sentido que o faça aderir ou 
refutar uma tese exposta, ou seja, um ator verbal ou locutor, deixa, 
então, pistas da opção retórica de organização de seu texto, 
lançando mão de operadores lógicos de argumentação, 
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apresentando a tese de forma que as proposições mais impactantes 
tenham relevo sobre as menos impactantes, conduzindo o seu 
interlocutor para uma conclusão lógica derivada dos argumentos 
apresentados como verdades a serem por ele validadas (BALTAR 
(2007),p. 157, apud  SANTOS, D. E. dos; CARVALHO, G. L. 2012, 
p.4). 
  

 É claro que o artigo de opinião não é formado apenas pelas características 

mostradas acima, mas possui outras especificidades que serão mostradas a seguir. 

Além disso, nem sempre pode-se afirmar que haverá muitos operadores lógicos, 

pois há diversas formas de argumentar. Essas e outras questões poderão ser 

verificadas na análise de dados. 

 Um material produzido especificamente sobre a produção do artigo de opinião 

é o caderno Pontos de Vista da Olimpíada de Língua Portuguesa (2016), que usou 

como embasamento teórico os pressupostos de Stephen Toulmin registrados no 

livro Os usos do argumento (1958, 1ª ed.), e adaptou alguns conceitos para serem 

trabalhados com professores e alunos de escolas públicas do país. Pois o modelo 

apresentado por Toulmin(2001) apresenta qualificadores modais, representados 

pela letra Q e Backing, representado pela letra B, que equivale ao suporte trazido 

pela OLP.  O caderno Pontos de Vista contém uma sequência didática para o  

trabalho com o gênero artigo de opinião e tem por objetivo melhorar a produção 

escrita e a capacidade argumentativa dos alunos. A finalidade é produzir um artigo 

de opinião que participará de uma seleção em vários níveis, chegando ao último que 

é nacional. Os alunos selecionados recebem prêmios e tem seu texto publicado em 

livro e no site da Olimpíada.  

 O caderno apresenta o seguinte esquema adaptado que foi baseado na 

estrutura do argumento de Toulmin.   

                D --------------------------- M ---------------------- C 
   │  │  
   │  │ 
   │  │ 
   J  R 
   │ 
   │ 
   S 
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 A letra D representa o conjunto de Dados, ou seja, de fatos indícios e 

informações etc., que o argumentador toma como ponto de partida para seu 

raciocínio. A letra M representa o Modalizador, a palavra ou expressão por meio da 

qual o argumentador manifesta determinada atitude em relação à conclusão que 

pretende levar o leitor a aceitar. A letra C representa a Conclusão a que o 

argumentador quer chegar, ou seja, a tese que pretende defender, em relação aos 

argumentos usados como base para o artigo. A letra J representa as Justificativas, 

ou seja, os argumentos propriamente ditos, que o argumentador reúne e analisa 

com o objetivo de sustentar a conclusão ou tese. A letra S representa o Suporte 

(para os Dados ou para as Justificativas), ou seja, o conjunto de informações ou 

argumentos complementares que ajudam o argumentador a reforçar  os Dados ou 

fatos de que parte ou, ainda, as justificativas que apresenta. Por fim, a letra R 

representa a Refutação, ou seja, a contestação que seria possível fazer ao 

raciocínio do argumentador, ela, por sua vez, somente é citada para mostrar como e 

por que ela não procede.  

 No mesmo caderno da OLP citado acima há uma definição de argumento.  

Quem argumenta, como a própria palavra sugere, se vale de 
argumentos, que nada mais são que razões, verdades, fatos, 
virtudes e valores (éticos, estéticos, emocionais) tão amplamente 
reconhecidos que, justamente por isso, servem de alicerce para a 
tese defendida. (RANGEL, GAGLIARDI, AMARAL, 2016, p. 42) 

 

 Já  para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p.31), uma argumentação 

convincente é aquela “que deveria obter a adesão de todo ser racional”. 

 Além disso, segundo o caderno de artigo de opinião da Olimpíada de Língua 

Portuguesa (2016), baseado em Rieke e Sillars(1975), há diversos tipos de 

argumentos como: de autoridade, de evidência, de comparação, de exemplificação, 

de princípio,  de causa e consequência. O argumento de autoridade é aquele que se 

baseia na credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente considerado 

autoridade na área para convencer seu público. O argumento por evidência é aquele 

que se justifica por meio de evidências de que a tese ou conclusão se aplica aos 

dados considerados. O argumento por comparação baseia-se em fatores de 



 
 

9 
 

semelhança ou analogia evidenciados pelos dados apresentados. No argumento de 

exemplificação, o argumentador baseia a tese ou conclusão em exemplos 

representativos, os quais, por si sós, são suficientes para justificá-la. No argumento 

de princípio, a justificativa é um princípio, ou seja, uma crença pessoal baseada 

numa constatação aceita como verdadeira e de validade universal. Por fim, no 

argumento de causa e consequência, a tese, ou a conclusão, é aceita justamente 

por ser uma causa ou uma consequência dos dados.   

 Essa estrutura apresentada acima é considerada ideal pelo caderno da OLP 

para produzir um artigo de opinião, porém sabe-se que muitas vezes isso não 

acontece. Muitos alunos encontram muitas dificuldades ao elaborar o artigo de 

opinião. Alguns não conseguem nem entender o que acabaram de escrever. Uma 

pesquisa realizada por uma especialista em Psicopedagogia e Professora de Língua 

Portuguesa na Eduvale, Íride Luiza de Oliveira Murari Motta, constatou que:  

 

Quando a leitura dos textos dos alunos foi feita por eles, houve 
dificuldade de entendimento, como se não conseguissem decifrar as 
letras não legíveis, embora muitas delas não fossem, o que levou a 
perceber dificuldade na leitura. Quando um aluno leu o texto escrito 
por outro aluno, ocorreram alguns risos, principalmente por parte do 
que lia, diante de algum erro na escrita, que este percebesse. Porém, 
na leitura feita pelo professor, ao corrigir os textos, houve uma 
indignação diante da dificuldade na escrita por parte de alguns; uma 
constatação da falta de prática de produção textual, deficientemente 
trabalhada nos ensinos fundamental e médio e a percepção da falta 
de compromisso e interesse por parte dos alunos, que cumpriram a 
tarefa de escrever sem envolvimento com a atividade. (MOTTA, 
2010, p.11). 
 

 

 Por conta desse fato, são necessárias ações para que haja mudanças 

significativas em relação ao modo como os alunos têm contato com a leitura e a 

escrita. Para isso, é imprescindível que o professor, em conjunto com a escola e a 

sociedade, proporcione formas de melhorar a prática de produção textual. Caso 

contrário, as mesmas dificuldades permanecerão.   

 

3.2 Coesão e coerência textual 
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 Para Beaugrande (1980), a coerência é o processo responsável pela 

inteligibilidade global do texto, isto é, “a coerência subsume os procedimentos pelos 

quais os elementos do conhecimento são ativados” (MARCUSCHI, 2008). Sendo 

assim, pode-se dizer que o a coerência está ligada aos sentidos do texto. Marcuschi 

(2008) fala sobre isso.  

[...] A coerência é, sobretudo, uma relação de sentido que se 

manifesta entre os enunciados, em geral de maneira global e não 

localizada. Na verdade, a coerência providencia a continuidade de 

sentido no texto e a ligação dos próprios tópicos discursivos. 

(MARCUSCHI, 2008, p. 121) 

 Para que haja coerência são necessários vários fatores, um deles é a 

situação de comunicação. “A coerência não constitui uma propriedade ou qualidade 

do texto em si: um texto é coerente para alguém, em dada situação de comunicação 

específica” (Van Dijk, 1983, Koch & Travaglia,1989, 1990). Esse fator pode 

influenciar diretamente na existência da coerência, pois é necessário adaptar-se a 

cada situação para que a produção de significados seja efetiva.  

 Para Charolles(1979), para que haja coerência textual há outros fatores que 

promovem, tais como: articulação, progresso, não-contradição e continuidade.  

 

a. repetição: para que um texto possa ser considerado coerente, ele 
deve conter, em seu desenvolvimento linear, elementos de 
recorrência estrita; b. progressão: para ser coerente, deve haver no 
texto uma contribuição semântica permanentemente renovada, pelo 
contínuo acréscimo de novos conteúdos; c. não-contradição: para 
que um texto seja coerente, é preciso que, no seu desenvolvimento, 
não se introduza nenhum elemento semântico que contradiga um 
conteúdo posto ou pressuposto por uma ocorrência anterior, ou 
dedutível dela por inferência; d. relação: um texto será coerente se 
todos os seus enunciados – e os fatos que denotam no mundo nele 
representado – estiverem, de alguma forma, relacionados entre si. 
(CHAROLLES, 1979 apud KOCH, 2004, p.10) 

 

 Além de coerência, segundo linguistas, deve haver coesão. Halliday e Hasan 

(1976) afirmavam que o que dá textualidade é a coesão. Porém outras teorias vem 
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para contrapor isso. Marcuschi (1983) dá exemplo de texto sem coesão, mas com 

coerência, e exemplo de texto com coesão, mas sem coerência e sem textura. Ou 

seja, é possível se ter coerência sem possuir coesão. Porém a coerência, no caso 

do artigo de opinião é fundamental, pois se trata de um gênero argumentativo que 

precisa de organização estrutural.  

 

4 Análise 

 

4.1 Análise da versão inicial do articulista 1 

  

 O primeiro texto a ser analisado é a primeira versão do articulista 1 que 

contém o título " Educação no Brasil é um problema de todos". De acordo com o 

esquema de Toulmin, na introdução do texto recomenda-se que contenha os dados, 

no desenvolvimento contenha as justificativas e na conclusão a tese do autor. Porém 

o texto inicial do articulista 1 não segue exatamente esse modelo.  

 O articulista inicia apresentando os dados que servirão de base para o texto. 

"O Brasil possui vários problemas sociais entre eles podemos citar a falta de 

segurança, a pobreza, a saúde pública, o transporte público e a falta de educação 

de qualidade".  

 O autor faz uma breve introdução ao assunto, não com dados específicos de 

sua temática, mas com dados gerais do Brasil, antes de iniciar sua pretensa 

argumentação. Provavelmente, ele tenha ouvido de seus professores do Ensino 

Médio alguma orientação sobre isso.  

 Em seguida, o articulista traz sua opinião, talvez pretendendo lançar uma 

tese, sobre o assunto: "Essa última questão é muito discutida no país, pois para um 

país em desenvolvimento se tornar um país desenvolvido é preciso ter uma 
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educação pública de qualidade". Porém, ele não usa argumentos (justificativas) 

consistentes para de fato convencer seu leitor, ou seja, formulado como estão os 

argumentos seriam facilmente questionando pelo oponente.  

 Com base nisso, no segundo parágrafo, ele inicia sua "argumentação".  

Há diversos fatores que influenciam para essa crise na educação. 

Dentre eles, a falta de profissionais capacitados, a ausência de 

transporte escolar, de materiais didáticos, de alimentos, e até mesmo 

a falta de escolas ou de salas de aulas são os fatores principais que 

aparecem em pesquisas sobre a educação no Brasil.  

 Na verdade, ele dá sua opinião sobre o assunto e cita supostas pesquisas 

que revelariam os principais fatores da crise que causa, consequentemente a má 

qualidade da educação brasileira, porém não cita a fonte dessas pesquisas e nem 

dados mais precisos sobre elas.  

 Isso se repete até o quarto parágrafo do texto, sendo que são seis parágrafos 

ao todo. O articulista traz outras informações que supostamente, para ele, parecem 

ser argumentos de autoridade, já que o gênero em questão é um artigo de opinião, 

contudo, são novamente opiniões, tais como:  

Nas escolas públicas de ensino fundamental e ensino médio a 

carência de ensino é maior, os alunos não recebem conhecimentos 

suficientes para entrar para uma Universidade sem que recorram à 

cursinhos, muitos até nem chegam a entrar para a Universidade. 

 O autor do texto não cita estudos realizados sobre o assunto, mas usa apenas a sua 

crença pessoal. Entretanto, se ele tivesse buscado sustentação e fatos, dados e argumentos 

que contribuíssem para a tese final, teria sido convincente. O mesmo fato ocorre ao longo 

de todo o quarto parágrafo.  

Muitos dos problemas sociais hoje enfrentados pelo brasileiros, 

poderiam ser solucionados com uma educação de qualidade para 

todos os cidadãos. Pois, pessoas que possuem mais conhecimento 

são mais educadas, respeitam as leis, conhecem seus direitos e 

reivindicam os mesmos. Não haveria falta de profissionais na área da 

saúde ou até mesmo na educação. A violência iria diminuir 
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consideravelmente, a corrupção não seria tão acentuada como nos 

dias atuais. E além disso, a capacidade dos brasileiros em produzir 

conhecimentos seria mais reconhecida. O que não ocorre com 

frequência, já que muitas pessoas talentosas não são reconhecidas 

por falta de oportunidade e muitas nem sequer descobrem tal talento. 

 Nesse trecho a aluna faz uma generalização que pode enfraquecer sua 

argumentação, pois sabe-se que nem todas as pessoas que possuem mais 

instrução cumprem as leis.  

 Em um artigo de opinião é preciso encontrar argumentos para poder 

fundamentar as várias opiniões que aparecem. Isso pode ser visto ao longo deste 

texto analisado, pois apenas no quinto parágrafo o articulista traz uma justificativa, 

como pode ser observado no seguinte trecho: "Somente 10% da renda do PIB é 

investido em educação,". Porém, ele não continua sua argumentação e volta a usar 

apenas sua opinião. Essa é uma tentativa do autor de persuadir seu leitor a acreditar 

em sua pretensa tese de que "um país em desenvolvimento se tornar um país 

desenvolvido é preciso ter uma educação pública de qualidade."  

 No texto em estudo, não foram utilizados a refutação nem o suporte. A 

refutação, segundo Toulmin, consiste em adiantar um possível contra-argumento 

que o leitor possa apresentar. Isso fortalece ainda mais a tese defendida. Já o 

suporte consiste em uma série de argumentos de apoio aos dados ou argumentos 

apresentados. Porém, o articulista pensa que foram utilizados argumentos auxiliares, 

mas eles não passavam de opiniões.  

  Na conclusão do texto, há apenas uma tentativa de resolver o problema 

levantado, como é visto a seguir: " Portanto, deveria ser feito um estudo melhor do 

que poderia se feito para melhorar essa situação, de maneira que grande parte 

participe. E para isso deve-se melhorar o ensino básico primeiramente, que é hoje 

considerado obrigatório."  

 É provável que o articulista, por não conhecer muito bem como funciona o 

artigo de opinião, baseou-se em outro gênero semelhante - a redação escolar, 
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tipicamente, texto dissertativo, que é também o gênero requerido pelo Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem). Esse gênero costuma trazer em sua conclusão 

uma possível solução para o problema enfrentado, assim como ocorre no texto do 

articulista. Porém, o argumento que ela utiliza é ainda muito fraco, pois qualquer 

refutação simples poderia derrubá-lo. Sem contar que em boa parte do texto 

aparece apenas a opinião dele e essa sugestão, portanto, não está fundamentada 

em argumentos.  

 Por se tratar de um texto inicial e sem orientação dos professores, pode-se 

perceber que possíveis explicações dadas por professores que atuaram antes da 

graduação ainda são a base de conhecimento desse articulista. A partir do que ele 

ouviu ou leu até o momento, surge um novo texto.  

4.2 Análise da versão final do articulista 1 

 Já no texto final da aula 1, pode-se perceber que houve uma grande mudança 

em relação à estrutura textual e a qualidade da argumentação. Até mesmo o título 

sofreu alterações, pois passou de "Educação no Brasil é um problema de todos" 

para " A situação caótica da educação pública brasileira". O termo "caótica" dá 

ênfase ao título e provoca curiosidade no leitor em descobrir o que o texto traz de 

tão problemático.  

 Após a apresentação dos dados sobre o tema a ser tratado, nesse caso, a 

Educação, o articulista trouxe sua tese "A principal causa da situação precária da 

educação básica pública é a baixa qualidade do ensino básico." Sendo assim, seus 

argumentos são guiados por essa afirmação. Dentro do esquema argumentativo de 

Toulmin (1958) os dados servem como base para as justificativas (argumentos) que 

serão apresentadas a seguir.  

 Muitas das opiniões foram substituídas por argumentos e por suportes. O 

primeiro argumento de autoridade demonstra isso: 
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O primeiro está baseado em um teste realizado pela Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que 

mostra o Brasil na 38° posição entre os 44 países que testaram 

habilidades de estudantes com 15 anos para resolver problemas de 

raciocínio e de lógica, relacionados a situações do cotidiano. 

 Para reforçar esse argumento, é trazido um suporte que provém de um teste 

realizado por um órgão reconhecido e de dados estatísticos que o torna mais 

convincente. 

Segundo Daniel Cara, coordenador da Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação (CNDE), esse é o reflexo de problemas 

estruturais da educação brasileira. Cara afirma que esse resultado é 

decorrente da maneira como se organiza a gestão educacional no 

Brasil.  

 O segundo argumento de autoridade apresentado pelo articulista foi retirado 

de uma avaliação feita pela Unesco, um órgão que possui credibilidade para falar 

sobre o assunto. " Em segundo lugar está a avaliação anual da Unesco feita no ano 

de 2014, que afirma que a educação brasileira estaria em melhor situação se não 

fosse a baixa qualidade do ensino e o baixo investimento na educação." Como 

suporte para esse argumento, utiliza- as afirmações de técnicos da própria Unesco.  

Os técnicos da Unesco afirmam que a educação brasileira ainda 

enfrenta problemas na estrutura física das escolas, na remuneração 

mensal de professores e no número baixo de horas em sala de aula. 

Eles apontam para esses fatores como fatores determinantes na 

avaliação de qualidade de ensino. 

 Para finalizar a apresentação dos argumentos, o articulista anuncia que trará 

índices de investimento para a educação brasileira. "Segundo a OCDE o gasto 

público total em educação representou no ano de 2014 um total de 6,1% do PIB, 

enquanto a média dos países membros é de 5,6%." Mas, faz uma ressalva em 

relação a esses números e transforma o aparente argumento de autoridade em 

argumento de causa e consequência.  

Porém, cabe ressaltar que o Brasil possui um alto número de alunos, 

devido ao alto índice de repetência. Assim, quando o investimento é 
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dividido pelo número de estudantes, ele se torna muito baixo. Dessa 

forma, sem levar em consideração a desigualdade regional, a 

educação de um brasileiro é feita com um terço do valor gasto com 

alunos de países ricos. 

 Na sequência, o articulista expõe a contra-argumentação, ou seja, a opinião 

de pessoas contrárias ao assunto.  

Contudo, há pessoas que afirmam que o ensino público básico do 

Brasil possui qualidade e não se fazem necessários novos 

investimentos para a área, pois, segundo eles, o governo já investe 

muito em educação. Afirmam também que o país precisa de mais 

indústria e mais mão de obra. 

 Logo em seguida, o articulista rebate essas possíveis críticas, exercendo a 

refutação. "Mas, isso não se fundamenta, pois, como já afirmado acima, o governo 

não investe dinheiro suficiente para a educação e a atual condição da educação 

pública básica está precária".   

 Depois de vários argumentos, o autor afirma "E para que o Brasil se torne um 

país desenvolvido, para que novas indústrias se instalem no país é necessária uma 

melhora nas condições de ensino". Ele só vai lançar sua opinião novamente após 

utilizar diversos mecanismos argumentativos para persuadir seu leitor e obter a 

adesão a sua tese. Segundo o esquema argumentativo de Toulmin (1958), a tese 

aparece na conclusão, assim como no texto desse articulista.  

 O articulista usa também de elementos articuladores, como "Em primeiro 

lugar...", "Em segundo lugar...", "Finalmente...". Isso mostra que há um 

encadeamento de ideias e maior clareza em sua organização. Esse fato colabora 

muito para a coesão e coerência textual, haja vista que a posição do autor é melhor 

identificada e seus argumentos se tornam mais evidentes. 

 Em sua conclusão, o articulista faz um resumo dos argumentos apresentados 

anteriormente e reforça sua tese, comprovando que ela possui credibilidade. 

[...] conclui-se que a situação precária da educação pública brasileira 

está comprometida pela baixa qualidade do ensino público básico. 
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Por se tratar, pois, de um país em desenvolvimento, é lastimável a 

condição que a educação pública se encontra hoje no país. 

 

  É possível perceber que há uma ligação direta da conclusão com o título do 

texto. Esse fato revela a dinamicidade do texto e o encadeamento de ideias que se 

formou. A principal evolução obtida durante o processo de produção textual foi a 

qualidade da argumentação, pois o articulista deixou de usar apenas suas opiniões 

para basear-se em argumentos. Isso se deve às orientações dos professores e à 

reescrita dos textos, que possibilitaram aos articulistas a oportunidade de refletir 

sobre o próprio texto e tentar melhorá-lo, pois, do texto inicial foram cinco reescritas. 

Isso comprova o que foi apontado pela teoria de Vygotsky, trazida anteriormente, de 

que a forma de pensar e de se comunicar vai depender do ambiente em que a 

pessoa vive e da mediação de outras pessoas.  

 

5 Considerações finais  

 O objetivo deste estudo era verificar as principais mudanças ocorridas ao 

longo das produções e isso pode apontar para possíveis principais dificuldades que 

os alunos encontram para escrever. Além disso, há dois objetivos que foram 

alcançados: o primeiro era analisar o texto  como processo e não apenas como um 

produto acabado e o segundo era verificar as principais dificuldades enfrentadas 

pelos alunos no processo da produção textual, especificamente do artigo de opinião. 

 Com base nas análises feitas e nas teorias utilizadas, é possível concluir que, 

de fato, há dificuldades enfrentadas pelos articulistas quando da produção do gênero 

artigo de opinião e que a maior dificuldade se dá em relação à argumentação. Sendo 

que ela quase inexiste nas primeiras produções, mas é melhor elaborada na versão 

final. Com esse ganho na argumentação, por consequência, os textos dos articulista  

ganharam mais credibilidade e se aproximaram mais das características do gênero 

artigo de opinião. Essa questão da dificuldade na argumentação foi recorrente a 
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todos os textos da primeira versão. Agora, o que se pergunta é: por que todos os 

textos da primeira versão são tão parecidos? Porque todos os articulista tiveram as 

mesmas instruções advindas do período escolar? Essa e outras perguntas nesse 

sentido podem ser temas para pesquisas futuras.  

 Uma possível explicação a essa dificuldade de argumentar pode ser 

ocasionada pela falta de conhecimento do que possa ser um argumento. A partir do 

momento em que eles tiveram acesso a esse conhecimento do que é um 

argumento, o texto começou a melhorar até se chegar a essas últimas versões 

analisadas.  

 Além disso, foi possível perceber que houve maior preocupação com o leitor e 

com possíveis contestações da tese. Por conta disso, os pontos de vista contrários 

aos apresentados foram considerados, mas rapidamente refutados. Houve também 

melhora em relação à coerência e coesão textual, pois os articulista passaram a 

organizar de forma mais adequada seus textos.  

 Isso tudo se deve ao trabalho que os professores do Departamento de Letras 

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Anselmo Pereira de Lima e Letícia 

Lemos Gritti, desenvolveram com os articulista, uma vez que os articulista 

observaram as instruções dadas por eles. Confirmando, assim, o que apregoa 

Vygotsky, quando trata da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). É possível 

perceber que eles foram os mediadores para que os articulista conseguissem partir 

de seu conhecimento prévio e avançassem para um nível mais alto de 

conhecimento, chegando a um novo patamar. O que também confirma a ideia de 

que o ambiente influencia na forma de pensar e de se comunicar do indivíduo. É fato 

que a reescrita foi muito importante para essa transformação e que o trabalho com 

as características e o contato com o gênero são indispensáveis para que isso 

aconteça. A reescrita foi a prática feita com base nos apontamentos dados pelos 

professores. Sem essa prática, o conhecimento não se internalizaria, tal como foi 
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visto nas primeiras versões. Por conta disso, é fundamental a mediação do professor 

e a efetiva prática para que essa mudança se concretize. 

  Além disso, constatou-se que a estrutura do artigo de opinião organizada 

pelos professores do curso “Oficina de leitura, escritura e reescritura de artigos de 

opinião”, que é semelhante à estrutura do argumento de Toulmin, adaptada no livro 

Pontos de vista da Olimpíada de Língua Portuguesa, serviu como uma forma eficaz 

para a melhoria da qualidade das produções textuais e do aprendizado dos 

articulista nos em relação às características do gênero artigo de opinião e da 

produção textual como um todo.    

 Enfim, o presente trabalho  obteve êxito e verificou que os aspectos 

recorrentes no processo de produção do artigo de opinião foram, principalmente, a 

dificuldade de argumentar na primeira versão e a evolução obtida na última versão 

do texto. Esse estudo revelou que o trabalho com base na estrutura de Toulmin 

(1958) pode ser uma boa ferramenta para a melhoria da produção do artigo de 

opinião. Além disso, deixa outros questionamentos para pesquisas futuras. 
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O ESPELHO EM NIKETCHE: ENTRE O ESPAÇO E O DEVIR 

 

Thamiris Alves da Silva (UEM) thamiris.alves@hotmail.com 
Alba Krishna Topan Feldman (UEM) profa.alba@gmail.com 

 

Resumo 

Este trabalho tem por objetivo entrelaçar aspectos da análise do discurso e da filosofia 

em conjunto com o texto literário “Niketche, Uma história de Poligamia” escrito pela 

moçambicana Paulina Chiziane. O recorte que será feito volta-se para os estudos do 

espaço da imagem discutidos, principalmente, por Michel Foucault, Martin Heidegger 

e Gilles Deleuze. A questão do espaço será focalizada na exposição do espelho em 

tal obra literária, uma vez que, este apresenta a imagem da protagonista de forma 

constante e interativa. Serão buscadas as possíveis significações de imagens 

refletidas neste espelho, sendo que estas se mostram em transformação contínua. Ao 

considerar que o romance é narrado em primeira pessoa, será discutida a relação 

entre espaço e discurso, representados e proferidos entre a protagonista e seu 

espelho. Além disso, será trabalhada a relação imagem enquanto arte e espaço com 

apoio teórico de Martin Heidegger. Por fim, a partir de Gilles Deleuze, serão feitas 

indagações perante a possibilidade da imagem do espelho se mostrar como devir em 

relação à personagem principal, isto, a partir da interlocução entre ambos, para assim, 

entrelaçar a imagem e o espaço do espelho em Niketche, por um viés filosófico-

discursivo.  

Palavras-chave: Niketche. Uma história de poligamia. Paulina Chiziane. Análise do 

discurso. Imagem. 
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Ao considerar a abrangência dos estudos discursivos e filosóficos, coloca-se 

para o presente trabalho, a questão da imagem diante de estudiosos de ambas as 

áreas. Assim, esta pesquisa tem como intuito discutir de que forma a imagem funciona 

enquanto espaço e enquanto devir na obra literária “Niketche, Uma história de 

Poligamia” de Paulina Chiziane. Para tanto, serão utilizados os estudos de Michel 

Foucault, Martin Heidegger e Gilles Deleuze como principais apoios teóricos.  

Dessa forma, será feito o levantamento do romance no qual destaca-se, 

especificamente, a presença do espelho, seu espaço e possíveis significações. É 

necessário observar que a presença do espelho é primordial para o desenvolvimento 

do enredo. A protagonista, Rami, encontra no espelho não apenas uma reprodução 

de sua imagem, pois ao interagir com o objeto, descobre também um confidente e 

conselheiro, com quem expõe seus desabafos, frustrações e confissões. 

Assim, a partir das reflexões de Michel Foucault sobre espaços enquanto 

utopias e heterotopias serão feitas análises acerca dos possíveis espaços e 

significações decorrentes do espelho em Niketche. Ainda se estudará a imagem em 

relação ao espaço e enquanto arte, com base em estudos de Martin Heidegger. Por 

fim, ao se considerar o caráter comunicativo e autônomo do objeto, bem como, sua 

relação diante da protagonista, serão desenvolvidas reflexões perante um possível 

devir com fundamentação nas reflexões de Gilles Deleuze.  

Isto posto, busca-se aliar utopia, heterotopia e o devir como algo que ocorre no 

espelho e cria assim uma multiplicidade em simbiose entre espelho, personagem e 

espelho/personagem. 

Para tanto, utiliza-se o método de pesquisa documental e bibliográfica, onde o 

estudo se dá a partir de leituras de textos teóricos em conjunto com suas possíveis 
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aplicações e significações perante o texto literário, neste caso específico, o romance 

“Niketche, Uma história de Poligamia” (2004) de Paulina Chiziane. 

 

ESPAÇOS FOUCAULTIANOS: UTOPIAS E HETEROTOPIAS 

Entre discursos, literatura e significações, considera-se para este estudo, o 

potencial especulativo dos espaços e das imagens. De modo que este potencial 

através de um entrelaçamento onde se abarca literatura, filosofia e o estudo do 

discurso possibilita relacioná-los, distingui-los e a partir disto, discutir possíveis 

pluralidades, significações e perspectivas das quais partem. 

 Michel Foucault em “De outros espaços” (1984) discute a questão dos espaços 

ao categorizá-los enquanto Utopias e Heterotopias. O pensador debate sobre a forma 

pela qual, certos espaços mesmo associados com outros são capazes de contrapor 

todos eles. Dessa forma, analisa questões de espaços entre utópicos e heterotópicos. 

Para o pensador, as utopias seriam espaços irreais, apenas imagináveis de uma 

realidade idealizada, como uma sociedade aperfeiçoada, por exemplo.  

 A fim de ilustrar uma das formas de manifestação de espaços utópicos, 

recorremos ao professor de política Edson Passetti (2005) quando este afirma que 

certa corrente anarquista teria identificações com Foucault por entenderem o poder 

como decorrência dos efeitos de soberania e seus desdobramentos jurídico-políticos. 

Estes anarquistas não aceitam o poder do estado e, como forma de subversão tomam 

os espaços como realizações de utopias. Isto porque a utopia se configura como este 

lugar não-lugar, do mesmo modo que o para o movimento anarquista apresenta-se a 

sociedade no lugar do Estado, a posse no lugar da propriedade etc. Passetti comenta 

ainda que a própria utopia não funciona apenas como forma de conforto para os 
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anarquistas, ao invés disso, o grupo vive a partir desse ideal, dessa crença de que a 

sociedade possa se transfigurar naquela idealizada. 

As heterotopias, por sua vez, seriam espaços comuns que por alguma razão 

diferem de outros espaços comuns. Desse modo, Foucault explica que: “[...] estes 

lugares são completamente diferentes de todos os outros lugares que eles refletem e 

dos quais eles falam, eu os chamarei heterotopias, por oposição às utopias [...]" 

(FOUCAULT, 1984, p.04) 

 Foucault define então seis princípios para as heterotopias. A partir do primeiro 

princípio afirma que não existe sequer uma cultura que não contenha heterotopias, 

pois estas seriam resultados de todo agrupamento humano. Contudo, dadas suas 

variadas formas, seria quase impossível encontrar uma heterotopia que seja universal. 

Dessa forma, classifica o primeiro princípio das heterotopias em duas categorias: 

heterotopia de crise e heterotopia de desvio. 

 O pensador analisa que as heterotopias de crise estão se esvaindo de nossa 

sociedade, mesmo que algumas delas ainda possam ser encontradas. Dentre estas, 

cita lugares ocupados por indivíduos em estado de crise, em relação ao seu contexto 

social. O pensador coloca como exemplos os adolescentes, idosos, as gestantes, 

entre outros. Uma vez que Foucault entende essas heterotopias de crise como 

constituintes de sociedades primitivas, este destaca internatos no século XIX, o 

serviço militar para rapazes como exemplos de heterotopias de crise. 

 De acordo com o olhar foucaultiano, entretanto essas heterotopias passam a 

ser substituídas pelo que denomina heterotopias de desvio. Estas, por sua vez, 

abarcariam indivíduos com comportamentos transgressivos com relação ao seu meio. 

O estudioso as exemplifica como casas de repouso, clínicas psiquiátricas e as prisões. 

A seguir, comenta que também as casas de retiro seriam abrangentes tanto às 
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heterotopias de crise quanto as de desvio “[...] uma vez que a velhice é uma crise, 

mas é também um desvio, pois em nossa sociedade onde o lazer é a regra, a 

ociosidade é uma espécie de desvio.” (FOUCAULT, 1984, p.06) 

Sobre o segundo princípio de heterotopia, Foucault se volta de modo mais 

específico para aspectos históricos. Dessa forma, utiliza-se do espaço heterotópico 

do cemitério. O pensador comenta a forma pela qual esse lugar diferenciado tem sido 

posicionado em sociedades e épocas distintas. 

Segundo Foucault (1984, p.06) até o final do século 18, os cemitérios foram 

posicionados em regiões centrais das cidades, geralmente ao lado da igreja. 

Entretanto, característica que foi modificada com o passar do tempo. O pensador 

comenta que tal ocorrido se deu "quando a civilização se tornou, como se diz tão 

grosseiramente, 'atéia', que a cultura ocidental inaugurou o que chamamos o culto dos 

mortos". Assim, a partir do início do século 19, os cemitérios passam a ser localizados 

em espaços afastados, às margens das cidades. Foucault afirma que: 

 

Em correlação com a individualização da morte e a apropriação burguesa do 

cemitério, se origina uma obsessão da morte como 'doença'. São os mortos, 

supõe-se, que trazem as doenças para os vivos, e é a presença e a 

proximidade da morte justo ao lado das casas, ao lado das igrejas, quase no 

meio da rua, é esta proximidade que propaga a própria morte (FOUCAULT, 

1984, p.06). 

 O filósofo determina que o terceiro princípio da heterotopia seria "capaz de 

justapor em um único lugar real, diversos espaços, diversos lugares que são eles 

mesmos incompatíveis" (FOUCAULT, 1984 ,p.07). Desse modo, utiliza o espaço do 

jardim como exemplo de heterotopias enquanto lugares contraditórios. O estudioso 

coloca que o jardim no oriente teve profundos significados, bem como a organização 
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do jardim tradicional dos persas, a qual resultou em representações e inspirações 

reproduzidas nos tapetes. Assim, comenta o pensador "O jardim é a menor parcela 

do mundo e assim a totalidade do mundo. Desde a antiguidade o jardim era uma 

espécie heterotopia feliz e universalizante (nossos jardins zoológicos nascem daí)". 

(FOUCAULT, 1984, p. 07) Portanto, Foucault conclui o jardim com exemplo mais 

antigo de heterotopia. 

 O quarto princípio por sua vez, consiste na ligação entre heterotopias e tempo. 

Para tanto, Foucault entende que  

[...] a recortes do tempo, quer dizer que elas [as heterotopias] se abrem para 

o que pode ser chamado, por razão de simetria; heterocronias; a heterotopia 

começa a funcionar com capacidade total quando os homens chegam a uma 

espécie de ruptura absoluta com o tempo tradicional (FOUCAULT, 1984, 

p.07). 

Dessa forma, toma-se como ilustração as bibliotecas e museus, de modo que 

esses espaços acumulam escritos e manifestações artísticas de inúmeras épocas, e 

os mantém em um determinado lugar, onde o tempo jamais deixa de se acumular. 

Já em relação ao quinto princípio, Foucault explica:  

 

As heterotopias sempre pressupõem um sistema de abrir e fechar que ao 

mesmo tempo as isola e as torna penetráveis. Em geral, não se entra nesses 

lugares a vontade. Ou a entrada é obrigatória, como no caso da caserna ou 

da prisão, ou então o indivíduo que tem que se submeter a rituais e 

purificações. [...] Há outras, pelo contrário, que parecem ser puras e simples 

aberturas, mas que em geral escondem curiosas exclusões. Qualquer um 

pode entrar nestes lugares heterotópicos, mas de fato isto é só uma ilusão: 

acreditamos entrar, pelo próprio fato de se entrar, e se é excluído 

(FOUCAULT, 1984, p.08). 
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Como ilustração para este princípio, Foucault utiliza-se das acomodações de 

antigas fazendas aqui no Brasil e América do Sul, onde a porta de entrada apontava 

diretamente para um quarto de hóspedes e não para a sala de estar, o que permitia 

que a família residente mantivesse sua privacidade sem que o hóspede convidado 

precise adentrar de fato em suas acomodações familiares. 

Por fim, o sexto princípio de heterotopia é ilustrado pelo espaço do barco, que 

de acordo com o Foucault trata-se de “um pedaço de espaço flutuante, um lugar sem 

lugar que existe por si mesmo, que é fechado dentro de si mesmo e ao mesmo tempo 

é uma descontinuidade da infinitude [...]” (FOUCAULT, 1984, p.10).  

 

MARTIN HEIDEGGER E A APRESENTAÇÃO DO ESPAÇO NA ARTE 

O filósofo Martin Heidegger (1973), por sua vez, analisa a relação entre arte e 

espaço através das artes plásticas e assim, compreende a formas de esculturas como 

corpos capazes de ocuparem espaços vazios. O pensador define as esculturas 

enquanto espaços autênticos do acontecer da verdade, dessa forma, essas seriam 

corpos que ocupam um espaço, e até um estar-no-espaço de um corpo e uma in-

corporação de um habitar-se. 

Heidegger ao afirmar que o espaço é preenchido por um corpo escultural 

considera a escultura como dominadora desse espaço, de acordo com as formas as 

quais as esculturas instalam. 

Além disso, o estudioso explica que o espaço é preenchido pela apresentação 

da coisa a partir da linguagem, esta que por sua vez, é responsável não pela 

representação, mas apresentação da coisa em si. Isto porque a dimensão verbal se 

faz presente nas noções de espaço, lugar e proximidade.  
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Desse modo, nota-se que por meio da linguagem que se alcança o próprio 

espaço. É importante ressaltar, que este espaço citado pelo pensador configura-se 

como o ato de dar espaço, enquanto a incorporação desses espaços denomina-se o 

lugar. 

 

O DEVIR DELEUZIANO 

 Diversos pensadores de diversas áreas como filosofia quanto e a psicanálise, 

discutem a questão do devir, ou vir-a-ser. Dentre eles é possível citar Jacques Derrida, 

Friedrich Nietzsche, o próprio Michel Foucault e Gilles Deleuze, o qual servirá de base 

para as reflexões acerca do devir para este trabalho. 

Ao considerar o Devir, Gilles Deleuze (1997) entende que a característica mais 

forte do devir seria a multiplicidade, de forma que esta se afirma como próprio devir. 

O estudioso de Deleuze, Jorge Vasconcellos (2005) explica então que o devir para o 

filósofo trata-se do  

 

movimento de constituição e desaparição das singularidades, a emergência 

do mundo em toda sua multiplicidade, em toda multiplicidade. Isso significa 

que o devir é sempre o que está entre dois, isto é, entre dois termos [...] não 

é a operação de substituição de um termo por outro ou a transformação de 

um em um outro, por imitação, semelhança ou identificação 

(VASCONCELLOS, 2005, p.152).  

Além disso, em seu estudo "Diferença e Repetição" (2000) Gilles Deleuze 

Deleuze apresenta a questão da diferença nas relações entre o real e o virtual. Para 

o filósofo, essas partes são interdependentes de forma que ambas resultam na 

completude de um objeto. Assim, considera que todo objeto tem caráter duplicado, de 
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forma que "suas duas metades se assemelhem, sendo uma a imagem virtual e, a 

outra, a imagem atual" (DELEUZE, 2000, p. 197) 

Assim, ao discutir o caráter complexo do devir, Deleuze mostra que este não 

seria uma simples imitação ou identificação, já que o devir não é constituído a partir 

da imaginação e afirma que o devir não reproduz outras coisas além de si próprio.  

Dessa forma, para Deleuze (1997), o devir não seria progressão, tampouco 

regressão, pois isto apenas seria possível em um campo de simbiose, ao englobar 

variados seres e sujeitos sem qualquer dependência entre si.  

A partir dos presentes apontamentos, será trabalhada a obra da moçambicana 

Paulina Chiziane “Niketche, Uma história de poligamia”, romance publicado no Brasil 

pela editora Companhia das Letras em 2004. Narrado em primeira pessoa pela 

protagonista, Niketche retrata a história de Rami e seus conflitos causados por 

relacionamentos extraconjugais de seu marido Tony. Diante de tal descoberta, a 

personagem percorre diversas regiões de Moçambique ao encontro das mulheres as 

quais seu esposo mantém relações. Ao conhecê-las, porém, Rami passa a conviver e 

criar laços afetivos com as amantes de Tony. Assim, enquanto esposa exige que o 

marido torne-se legalmente polígamo (regime matrimonial aceito no país) como forma 

de justiça para si e para as outras famílias por ele mantidas de maneira clandestina. 

A partir disso, considera-se a natureza artística de uma obra literária que 

possibilita uma vasta gama de interpretações, sentidos e significações. Dessa forma, 

ouso levar a análise foucaultiana e deleuzeana ao campo literário, a fim de 

compreender as possíveis relações referentes ao espelho no romance “Niketche, uma 

história de poligamia”.Busca-se debater a presença desse espelho enquanto objeto, 

espaço e personagem no decorrer da narrativa, a partir das discussões aqui 

apresentadas.  
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“NIKETCHE, UMA HISTÓRIA DE POLIGAMIA”: ESPAÇOS UTÓPICOS E 

HETEROTÓPICOS 

 Michel Foucault em seus discursos proferidos em 1967, publicados apenas em 

1984, discute a questão do espaço em diversas épocas, mas especialmente em sua 

contemporaneidade. Como foi exposto, o filósofo volta-se para a discussão de espaço 

enquanto utópicos e heterotópicos. 

 Dentre outros exemplos, Foucault cita o espaço do espelho. Para o pensador, 

esse espaço se configura como utopia por ser um lugar sem lugar. Ao mesmo tempo 

em que reflete uma imagem, o sujeito desta imagem está ausente, o que o configura 

como espaço irreal. 

 Por outro lado, o espelho também pode ser entendido como heterotopia, uma 

vez que ocupa um espaço real e localizável. Conforme explica Foucault, o espaço se 

mostra heterotópico “uma vez que o espelho existe realmente, e onde ele tem sobre 

o espaço que eu ocupo uma espécie de efeito contrário; é a partir do espelho que eu 

me ausento do lugar onde eu estou, uma vez que eu vejo a mim mesmo lá” 

(FOUCAULT, 1984, p.04). 

Desde o início do romance, percebe-se a permanente ideia de busca por 

identidade. Rami, não se reconhece além de seus papéis sociais de mãe e de esposa. 

Nessa busca, coloca-se a interação da personagem principal com um espelho 

localizado em seu quarto. Tal relação inicia-se de forma sutil com a simples busca por 

uma imagem refletida, contudo, logo o objeto assume posição autônoma e passa a 

dialogar, aconselhar e não raro, zombar daquela que o busca. 

 O espelho da protagonista Rami ultrapassa a posição de objeto que se limita a 

refletir a imagem da personagem. A interação que se dá entre a personagem e a 
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imagem refletida no espelho configura variados níveis de heterotopia propostos por 

Michel Foucault. 

Já no primeiro capítulo de romance, após exposta sua corrente situação com 

as ausências e traições de Tony, bem como sua solidão enquanto mulher e como mãe 

para resolver os assuntos dos filhos, a narrativa volta-se para a primeira experiência 

entre Rami e o espelho. A protagonista encontra-se em estado de profunda 

melancolia, entre choros e cantos, contudo, quando encontra a imagem refletida, não 

a reconhece. Rami visualiza uma mulher bela, jovem e sorridente, enquanto se 

autoafirma gorda e chorosa (CHIZIANE, 2004, p.15). 

Desse modo, a apresentação inicial do espelho de Rami vai de acordo com as 

reflexões foucaultianas sobre o objeto tanto como utopia quanto heterotopia. Neste 

caso, a utopia se dá primeiramente porque Rami não crê na imagem que se reflete, a 

seguir por questionar a si mesma se teria enlouquecido. Entretanto, quando Rami 

questiona a imagem desconhecida no espelho, este a questiona suas incertezas e a 

alcunha gêmea de si. 

 Ainda de acordo com as reflexões de Foucault, o espelho se dá como espaço 

heterotópico, pois ocupa um espaço real. Entretanto, reflete uma imagem ausente, de 

um ser que é refletido, mas não ocupa aquele espaço. O mesmo pode ser notado em 

Niketche, entretanto, de forma mais complexa, devido seu caráter metafórico, típico 

de uma manifestação literária. O espelho de Rami, conforme a narradora afirma, 

esteve junto de si desde o início do casamento, o que o configura como espaço 

comum, contudo, afirma logo a seguir que só agora o objeto "mostra o seu poder" 

(p.17), logo, espaço heterotópico por se colocar como espaço comum e mesmo assim 

se diferenciar de todos os outros espaços comuns.  
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Também é possível verificar que este espaço funciona de forma duplamente 

utópica e duplamente heterotópica para a protagonista. Uma vez que, além do espaço 

utópico explicado por Foucault e citado anteriormente, como um lugar sem lugar, o 

espaço se torna utópico para Rami, pois a própria imagem refletida não é identificada 

como a si mesma. Entretanto, Rami cativa a imagem representada, a qual acredita 

ser superior a si em diversos aspectos, e quando afirma que tal qual a imagem no 

espelho também quer dançar, de forma simbólica, expressa o desejo de se igualar à 

imagem. A representação do espelho funciona também como utopia para 

personagem, de modo que esta enxerga uma versão idealizada de si mesma. Pelo 

mesmo motivo, coloca-se a duplicidade heterotópica, que por sua vez, apresenta-se 

na representação da imagem de Rami diferenciada de si mesma, o que resulta em 

uma heterotopia tanto pela personagem se ausentar do local onde está quanto por ver 

outra imagem e não a sua refletida nesse espaço. 

 

O ESPELHO ENQUANTO ESPAÇO DENTRO DA ARTE LITERÁRIA  

Martin Heidegger (1973) afirma que existe um vínculo entre espaço e 

linguagem, de forma que a palavra configura o campo dessa vinculação que, por sua 

vez não é algo invisível, mas sim, o espaço presente. 

Deve-se considerar mais uma vez, que este trabalho volta sua esta análise ao 

texto literário, e como trabalhado até então, o espelho no romance “Niketche, Uma 

história de poligamia” (2004). Ciente de que o debate de Heidegger é focado nas artes 

plásticas, parto de seu princípio a fim de relacionar a presença do espelho com a 

forma pela qual o pensador compreende esculturas. Já de início, pode-se notar as 

coincidências, uma vez que, Heidegger entende esculturas como corpos. O mesmo 

pode-se notar em relação ao espelho em Niketche, onde este reflete o corpo de Rami 
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em variadas formas, de acordo com o momento, por vezes mais bela e mais jovem, 

por vezes seu atual reflexo. Assim, é possível conceber também que a escultura 

enquanto in-corporação visual concreta e o espelho uma in-corporação virtual. 

Martin Heidegger (1973) afirma que a escultura ao incorporar o corpo, 

corporifica a alma, essa afirmação pode ser ilustrada pela relação entre espelho e 

personagem, uma vez que, o campo emocional de Rami é completamente exposto 

em seus diálogos, reflexões e reflexos diante do espelho.  

Ao se considerar que o campo afetivo e social de Rami limita-se quase em sua 

totalidade a Tony e suas outras esposas, e estas são geralmente as causas de suas 

dores, a protagonista de Niketche sente liberdade para se expor apenas diante de seu 

espelho, em seu espaço íntimo.  

Dessa forma, ao decorrer do romance, os momentos de reflexões com o 

espelho são os pontos onde se possibilita notar a real personalidade de Rami, a partir 

de desabafos e ponderações sobre fatos ocorridos e a ocorrer. Então, seria plausível 

dizer, que o espaço do espelho em Niketche, construído através da linguagem artística 

se configura como a corporificação da alma de Rami.  

 

O ESPELHO EM NIKETCHE: ENTRE O ESPAÇO E O DEVIR 

 A abordagem deleuzeana (1997) em relação ao devir consiste na ideia de 

transformação do modo do ser. O pensador entende o devir não apenas como uma 

imitação ou representação, mas sim um ser autônomo e real.  

Ao considerar a afirmação de Gilles Deleuze (1997, p.16) de que "o devir é um 

verbo tendo toda sua consistência; ele não se reduz, ele não nos conduz a 'parecer', 

nem 'ser', nem 'equivaler', nem 'produzir'” compreende-se que o devir é o sujeito de si 

mesmo. Assim, para este estudo, ao abordar a efetiva participação do espelho na 
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história coloca-se o objeto enquanto personagem autônomo e único, ao invés da 

simples reprodução da imagem da protagonista do romance. 

Para tal discussão, é importante ressaltar também, as reflexões sobre as 

relações entre o real e o virtual. 

 

Aqueles olhos alegres têm os meus traços. As linhas do corpo fazem lembrar 

as minhas. Aquela força interior me faz lembrar a força que tive e perdi. Esta 

imagem não sou eu, mas aquilo que fui e queria voltar a ser. Esta imagem 

sou eu, sim, numa outra dimensão (CHIZIANE, 2004, p.16).   

 

De forma que a imagem refletida no espelho, mostra uma Rami de modo 

diferenciado ao que esta costuma a ver, essa outra dimensão configura a imagem 

virtual da personagem que por si, seria a imagem atual, de acordo com as reflexões 

de Deleuze. Assim, a imagem virtual ao se apresentar jovial, bela e dançante, 

complementa a imagem atual de Rami, segunda a narrativa, gorda e triste. Tal 

completude resulta em um todo identitário para a protagonista do romance, pois vale 

considerar que esta necessita de uma imagem contraposta à sua própria para engajar-

se de fato em seus conflitos.  

A seguir (CHIZIANE, 2004, p.17) também é possível perceber o potencial do 

espelho quando Rami o personifica e exalta ao afirmar: "Ah, meu espelho confidente. 

Ah. meu espelho estranho. Espelho revelador. Vivemos juntos desde que me casei. 

Porque só hoje me revelas o teu poder?" Este poder é ponderável no decorrer de todo 

o romance através de sua influência sobre a personagem, ao passo que esta sempre 

recorre ao objeto.  

A relevância do espelho é perceptível através dos diálogos, os quais resultam 

em futuras atitudes de Rami. Quando oprimida por todo seu contexto social 
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patriarcalista, ávida por satisfazer as pessoas e os costumes dessa sociedade, a 

protagonista de Niketche é ouvida apenas pelo seu espelho, o qual questiona: “E qual 

é a tua vontade, gémea de mim?” (CHIZIANE, 2004, p.171) 1. Esta declaração é 

apenas uma ilustração dos vários questionamentos e conselhos oferecidos pelo 

“gêmeo” de Rami. Dessa forma, é possível compreender que em “Niketche, Uma 

história de Poligamia”, o espelho não apenas completa a identidade de Rami enquanto 

sua parte virtual, como também contribui com a construção de uma identidade a qual 

a personagem busca desde o início da narrativa.  

Ao invés disso, o espelho posiciona-se como um personagem específico 

responsável por sua própria ação, a qual transcende a pura representação da 

protagonista de Niketche. Isto, pois conforme explica Deleuze (1988), o objeto (neste 

caso o espelho) é composto por duas metades, uma atual e outra virtual, de forma 

que esta seria o espelho e aquela a protagonista Rami. 

Mesmo que o espelho possua uma imagem autêntica, Rami recorre a ele para 

enxergar a si. Por vezes para questioná-lo em relação a seu peso e beleza, outras em 

busca de seu reflexo, a fim de avaliar sua estética. Na página 47, após reproduzir o 

que aprendeu em suas "aulas de amor", Rami recorre ao espelho para conferir o 

resultado, mesmo ciente de que o objeto reflete sua própria realidade. Assim como 

confirma Deleuze, o devir apenas reproduz a si próprio. 

Em certo ponto avançado da narrativa, após ter vivenciado novas experiências 

e situações, a protagonista do romance, passa a compreender melhor sua relação 

perante o espelho confidente e afirma: "Esta imagem é a minha certeza, o meu 

                                                           
1 A edição consultada para esta pesquisa apresenta a língua portuguesa utilizada em Moçambique, 
para assim, manter a linguagem de sua publicação original. Por isso, não é raro encontrar termos 
grafados de modo diferenciado do português brasileiro, como “gémea”. 



 
 

16 
 

subconsciente, resgatando ditados e saberes mais escondidos na memória." 

(CHIZIANE, 2004, p.17) Dessa forma, pode-se compreender por fim que a relação 

entre a protagonista e o espelho se dá em modo bilateral, onde duas partes se igualam 

e resultam em uma completude. Duas partes de uma relação na qual a personagem 

fora do espelho se configura como real e aquela limitada ao espaço do espelho a 

complementa a partir de seu caráter virtual. Considera-se assim o espelho como 

completude identitária para Rami, ainda que para Deleuze que o virtual deve ser 

entendido como real, não apenas uma representação, mas algo existente tal qual 

parte do objeto material. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A arte literária em si, pode ser considerada enquanto devir. Uma vez que, a 

página em branco designa inúmeras possibilidades para que o autor imprima suas 

histórias. Ainda assim, com a página carregada de escritos, o devir mantém-se ao ser 

transferido para o leitor. Uma obra literária pode gerar incontáveis significados ao 

considerar as perspectivas e experiências que levaram cada leitor até ali. Portanto, a 

cada momento que um livro é aberto, seus escritos podem vir a ser uma quantidade 

ilimitada de possíveis significações diante de determinada leitura. 

O espelho em na obra de Paulina Chiziane, é capaz não apenas de representar 

a imagem da protagonista Rami, como também adquirir seu próprio espaço 

constituído através da linguagem literária. Feito isto, o objeto em questão, é capaz de 

apresentar-se como o interior da personagem, onde seus devaneios mais íntimos são 

refletidos.   
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Além disso, o objeto apresenta sua natureza múltipla e com isso ocupa seu 

espaço tanto de forma heterotópica por conta de sua imagem refletida/destorcida 

quanto utópica por esse reflexo se posicionar em um espaço íntimo e interior de Rami.  

Por fim, os debates deste trabalho acerca da colocação do espelho em 

“Niketche, Uma história de Poligamia”, fazem notar o destaque deste objeto complexo 

e carregado de significados no romance. A pluralidade da escrita de Paulina Chiziane 

equipara-se e apresenta-se de forma simbólica por meio da apresentação desde 

espelho, que perante tamanha pluralidade possibilitaria inúmeras análises e reflexões 

muito além deste estudo. 

Esse espelho, combinado com os estudos aqui levantados e perante as 

reflexões anteriores, permite conceber que seu papel transcenderia a função de objeto 

inanimado e assumiria o lugar de coadjuvante da história, quando este não apenas 

interage como complementa a personagem principal, e cria assim um duplo em 

simbiose composto por personagem e espelho/personagem.   
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