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APRESENTAÇÃO 

 
 

A obra "Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura 

amazônicas” reúne artigos resultantes de pesquisas apresentadas nos eventos 

intitulados VIII Simpósio Artístico-Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de 

Castanhal, realizados de 4 a 6 de dezembro de 2019, na Universidade Federal do Pará, 

campus de Castanhal. 

O Simpósio Artístico-Literário de Castanhal (SALIC) e o Colóquio de 

Linguística de Castanhal (COLIC) são dois eventos da Faculdade de Letras do Campus 

de Castanhal que ocorrem paralelamente sob iniciativa e organização de alunos de 

Letras, dos Cursos de Língua Portuguesa e Língua Espanhola. Seus principais 

objetivos consistem, de um lado, em incentivar a elaboração e a divulgação dos 

trabalhos produzidos pelos discentes e docentes do campus de Castanhal e de demais 

instituições de ensino superior e, de outro, em valorizar as pesquisas realizadas, 

divulgando-as por meio da publicação dos textos apresentados. 

Em virtude da importância da cultura indígena na formação da identidade 

brasileira, de um modo geral, e da identidade paraense, em particular, bem como da 

necessidade de valorização das populações indígenas, com a garantia de seu direito à 

preservação de sua língua, de sua cultura e de seu espaço físico, os eventos trouxeram 

à reflexão o tema: "SOU BRAVO, SOU FORTE, SOU FILHO DO NORTE": 

LÍNGUA(AGEM), LITERATURA, ARTE E CULTURA AMAZÔNICAS. 

A justificativa para a escolha deste tema deveu-se aos fatores já mencionados e, 

também, à comemoração do ano de 2019 (ano em que ocorreram os eventos, 

presencialmente) como o Ano Internacional das Línguas Indígenas. A Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), declarou 2019 como 

o Ano Internacional das Línguas Indígenas, destacando a necessidade urgente de se 

preservar, revitalizar e promover as línguas indígenas no mundo. Com esse intuito, os 

eventos contaram com palestras, mesas-redondas, apresentação de trabalhos 
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acadêmicos e culturais que discutiram a temática e a necessidade de uma prática 

descolonizante e valorização do heterogêneo.  

Além desses trabalhos, houve a apresentação de pesquisas com temáticas 

diversas, inseridas nas grandes áreas dos Estudos Linguísticos e dos Estudos 

Literários/Culturais. Nesse contexto, esta obra traz textos de pesquisadores mais 

experientes (docentes de IES, mestrandos e doutorandos de diferentes Programas de 

Pós-graduação), e daqueles que, ainda na graduação, iniciam esse processo, seja por 

meio de pesquisas desenvolvidas em Trabalhos de Conclusão de Curso, em Programas 

de Iniciação Científica, ou em Projetos de Pesquisa. Para permitir uma visualização 

mais determinada das pesquisas, o livro está dividido em duas partes. 

A primeira parte, Estudos Linguísticos, é composta por 27 capítulos, que versam 

sobre Ensino e Aprendizagem de Língua Portuguesa, sob diferentes perspectivas 

teóricas, além de temáticas que abrangem as áreas da Sociolinguística, Fonética e 

Fonologia e tecnologia. A segunda parte, Estudos Literários, contém 11 capítulos, que 

apresentam trabalhos de análise de obras literárias, descrição e análise de obras 

regionais paraenses, assim como trata de letramento literário. Na terceira parte, Artes, 

um artigo que aborda as intervenções artísticas no âmbito escolar. 

Nesse contexto, gostaríamos de agradecer a todos os acadêmicos e 

pesquisadores que enviaram suas contribuições e viabilizaram tanto a realização do 

evento quanto a organização deste livro eletrônico, especialmente porque as temáticas 

abordadas contribuem para a ampliação da descrição e da análise de diferentes áreas 

do saber de nossa região. Da mesma forma, esperamos que os capítulos apresentados 

se juntem a outros estudos da área da linguagem.  

Desejamos a todos uma boa leitura! 

 

Davi Pereira de Souza  

Carlene Ferreira Nunes Salvador  

Márcia Cristina Greco Ohuschi  
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1 
 

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA ARTE QUE 

ENSINA 

 

Marcilene Souto da Silva (UFPA)1 

Maria Eliana Santos de Castro (UFPA)2 

  

 

Resumo: A pesquisa teve como foco a contação de histórias vivenciadas no Estágio em 

Educação Infantil no Município de Nova Timboteua-Pa. O objetivo principal foi 

analisar se as técnicas e os recursos utilizados na contação influenciam no interesse da 

criança pela história. Com vistas a alcançar este objetivo, optou-se pela pesquisa 

qualitativa e como instrumentos de coleta de dados foi utilizada a observação 

participante. Tendo como base teórica as postulações de José (2007), Abramovich 

(1997), Busatto (2007). Os resultados revelaram que, na escola pesquisada, o ato de 

contar história não acontece com frequência e, quando acontecia, era utilizado somente 

o livro, porém não era dada às crianças a oportunidade de expressão sobre o que 

ouviram. Além disso, a pesquisa revelou que os interesses das crianças se modificam 

conforme a forma da narrativa e da entonação da voz do contador de histórias, como 

também a escolha da leitura. Na narração, o interesse das crianças é pela entonação da 

voz e expressão corporal; na leitura, são as imagens que atraem as crianças, com o uso 

de recursos, tais como fantasia, são elas que atraem os olhares e as risadas. Conclui-se, 

assim, que a maneira como a história é contada e os recursos que são utilizados para 

tal fim influenciam de forma significativa os interesses das crianças pela história.  

Palavras-chave: Educação Infantil. Contação de histórias. Crianças. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O ato de contar histórias representa a identidade, a cultura e o território de 

quem conta e que ao mesmo tempo também vivenciam determinados acontecimentos, 

os quais podem ser expressos por meio das narrativas orais. Desta maneira, contar 

histórias é uma prática milenar presente no cotidiano dos povos mais antigos, mas que 

não se limita a eles, uma vez que, na atualidade, continua tendo relevância no sentido 

de contribuir tanto para educação formal como para a educação não formal. Diante 

                                                 
1
 Graduada em Pedagogia, especialista em Educação e Interculturalidade na Amazônia pela Universidade 

Federal do Pará (UFPA). E-mail: marcilene.souto@yahoo.com.br.   
2
 Graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará. E-mail: eli19Santos@gmail.com.  

mailto:marcilene.souto@yahoo.com.br
mailto:eli19Santos@gmail.com
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disso, vale ressaltar que apesar do ato de contar histórias ser milenar a expressão 

“contação de histórias” é um neologismo recente, surgido nas últimas décadas do 

século XX e que se refere ao ato de contar histórias.   

Sendo assim, a história contada é um instrumento que auxilia na formação 

humana, ela necessita ser valorizada e praticada no espaço escolar por instigar a 

imaginação, a curiosidade, a atenção, a memória, a linguagem infantil dentre outras 

potencialidades humanas. Segundo José (2007, p. 29), “as histórias fictícias podem 

proporcionar uma viagem de sonho e encantamento, ela faz com que a criança aprenda 

a suportar os problemas do cotidiano absorvendo o conhecimento da realidade na qual 

está inserida”. Desse modo, o ato de contar histórias é uma verdadeira fonte de 

libertação (artística, moral, cultural, intelectual, pessoal e social).  

Desse modo, narrar histórias para crianças é uma forma de entregar a elas a 

oportunidade de conhecer outros lugares/outros mundos, e fazer com que a criança 

seja um ouvinte participativo da narrativa que está sendo contada. De acordo com José 

(2007, p. 67), “a contação de histórias tem o poder de fazer com que a criança se 

enriqueça emotiva, criativa, cultural e efetivamente, motivando o imaginário”. Assim, 

é inegável o papel que a narrativa exerce na construção de saberes e no 

desenvolvimento da aprendizagem escolar.  

A história contada relata, em seu bojo, sentimentos afetuosos. De acordo com 

Yunes (2012, p. 67), “a narrativa não deve ter como fim último a experiência de olhos 

críticos, mas envolver a sensibilidade pela palavra que está sendo contada”. A 

intencionalidade da narrativa para esse autor é despertar o “ouvido sensível”, ou seja, 

a palavra do outro, isso acontece quando se ouve uma boa história infantil.  

Em consonância a isso, a história, como narrativa que encanta as crianças, 

proporciona sólida aprendizagem o que corrobora com as postulações de Abramovich 

(1997, p. 17) ao destacar que “as histórias contadas levam o ouvinte a lugares 

diferentes, a tempos diferentes, ela faz com que se aprenda conteúdos escolares sem 

se dar conta de que a aprendizagem está acontecendo”, ou seja, a história que diverte 

e brinca também ensina de uma forma encantadora.  
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No entanto, vale ressaltar que essa contação de histórias no ambiente escolar 

deve sempre ter objetivos bem definidos para que assim consiga obter os melhores 

resultados possíveis. Nesse sentido, Tahan (1966, p. 15) destaca que “a história bem 

escolhida e bem orientada pode servir como ponto de partida para a educação”. Desse 

modo, as narrativas infantis, além de enriquecerem a infância (sendo o alimento da 

imaginação) também atuam como um suporte para o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Diante disso, a motivação em investigar a contação de história tem relação com 

a vivência em Comunidade Tradicional onde as narrativas ainda são uma forma de 

entretenimento, por isso originou-se o desejo de conhecer a maneira como as 

narrativas permeiam o ambiente da sala de aula. Nesse cerne, o estágio possibilitou 

observar e vivenciar o modo como a professora (da sala de aula que aconteceu o 

estágio) contava histórias para as crianças, bem como, permitiu exercer essa prática e 

observar os interesses das crianças pela forma e seleção da história, o Estágio em 

Educação Infantil também possibilitou a realização do levantamento bibliográfico em 

periódicos que tratam da contação de histórias e das narrativas.  

Em consonância a isso, é pertinente destacar que trabalhar com a contação de 

histórias é uma forma de valorizar a afetividade da criança, suas emoções e desejos, 

uma vez, que o ser humano desde “muito” pequeno carrega sentimentos que muitas 

vezes a escola ignora, como se isso não fosse importante para a formação integral do 

estudante. Para Souza (2013, p. 4), “de algum modo, perante a instituição escolar, a 

criança “morre”, enquanto sujeito concreto, com saberes e emoções, aspirações, 

sentimentos e vontades próprias, para dar lugar ao – ao aluno”. Desse modo, o aluno 

é como um ser vazio que precisa ser preenchido de condutas desejadas pelos adultos, 

para ser apresentado à sociedade como alguém que tem “educação”, contudo a 

educação não se limita somente ao conhecimento adquirido no ambiente escolar, os 

saberes que estão além da escola são tão importantes quanto a própria escola.  

Nesse viés, a contação de histórias, na perspectiva de Souza (2009, p. 86), está 

atrelada à própria cultura infantil, ela “faz parte do repertório imaginário das 
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crianças”, assim como, é um elemento das culturas infantis. Para a autora, as culturas 

infantis se modificam conforme a sociedade progride, principalmente por ser 

influenciada na contemporaneidade pelo avanço da tecnologia, em que o saber, o 

valor, os ensinamentos e costumes transmitidos por gerações no uso da oralidade, 

muitas vezes acontecem de forma diferente, visto que algumas crianças utilizam 

outros meios de interação para se comunicar, a saber, tabletes, notebooks, celulares etc., 

isto por uma cultura digital. Todavia, muitas crianças têm acesso ao saber cultural pela 

contação de histórias (SOUZA, 2009, p. 86).  

Desse modo, a contação de histórias nas instituições escolares deve ter a 

finalidade de estimular o desenvolvimento das crianças, uma vez que é um recurso 

valioso na Educação Infantil e no Ensino Fundamental por auxiliar a prática 

pedagógica de professores. Para autores como Coelho (2001, p. 12), “[..] a história é 

importante alimento da imaginação. Permite a autoidentificação, favorecendo a 

aceitação de situações desagradáveis, ajuda a resolver conflitos, acenando com a 

esperança”.  

Vale salientar que o interesse das crianças pela contação de história tem relação 

com o estímulo. Muitos pais ou responsáveis não têm o costume de ler e nem o de 

contar histórias para as crianças, ou mesmo contar sua própria história de vida. A 

ausência da narrativa na família pode limitar o desenvolvimento de crianças leitoras, 

pois de acordo com Sisto (2010, p. 1), quando a criança ouve uma história, ela vivencia 

“no plano psicológico as ações, os problemas, os conflitos dessa história”. E como 

consequência a experimentação de modelos de ações e soluções apresentadas nas 

histórias fazem aumentar consideravelmente o repertório da criança, sobre si e sobre 

o mundo. E tudo isso ajuda a formar a personalidade”.  

A partir dessa compreensão é que, à medida que era realizada a observação da 

professora ao contar histórias na sala em que o estágio ocorreu, procurou-se investigar 

se as técnicas e recursos utilizados na contação de história influenciam no interesse da 

criança pela narrativa e de que forma tais histórias contribuem para a aprendizagem 
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delas. Foi a partir desses questionamentos que foram estabelecidos os objetivos de 

pesquisa.  

De modo geral, foi conveniente analisar se as técnicas e recursos utilizados na 

contação de história influenciam no interesse que as crianças da Educação Infantil de 

uma escola do município de Nova Timboteua-PA têm por ela. E de maneira específica, 

procurou-se analisar de que forma a contação de histórias contribuía para o 

desenvolvimento integral dessas crianças. Além disso, procurou-se observar quais as 

técnicas que a professora utilizava ao narrar as histórias para as crianças.  

Para alcançar esses objetivos, optou-se por trabalhar com a pesquisa de campo 

de abordagem qualitativa por ela apresentar o dinamismo necessário para a obtenção 

de informações relevantes tanto para o pesquisador quanto para o objeto da pesquisa. 

Em consonância a isso Chizzotti (2017) destaca que: “a pesquisa qualitativa parte do 

fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto [...] (CHIZZOTTI, 2017, p. 98)”. Desse 

modo, foram utilizados como instrumentos da pesquisa a entrevista semiestruturada, 

a qual para Minayo (2009), esse tipo de entrevista contempla perguntas fechadas e 

abertas o que possibilita a absorção contextualizada e consistente da investigação.  

Diante disso, foi a análise de conteúdo que possibilitou um conhecimento mais 

amplo e pertinente com relação a tudo que foi observado, obtido no decorrer da 

pesquisa. De acordo com Gomes (2009, p. 84), “[...] através da análise de conteúdo 

podemos caminhar na descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo 

além das aparências do que está sendo dito.” Dessa forma, as análises dos dados 

coletados a partir da entrevista semiestruturada e da observação participante durante 

o estágio possibilitaram responder as questões que haviam sido levantadas e que 

deram origem a presente pesquisa.  

Assim, na primeira parte deste trabalho, foi realizada a apresentação da 

discussão teórica referente à importância da contação de histórias na educação infantil. 

Em seguida, foram apresentadas as experiências vivenciadas durante o estágio em 

educação infantil com apontamentos dos aprendizados obtidos nesse momento e a 
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contribuição dele na formação docente. Feito isso, apresentam-se os resultados da 

pesquisa que se iniciou no momento do estágio em educação infantil e se estendeu 

para além dele.  

Nas considerações finais, é reafirmada as discussões estabelecidas ao longo do 

trabalho, enfatizando que, para que aconteça a aprendizagem de fato quando se conta 

histórias para as crianças é necessário que o professor utilize técnicas e recursos que 

despertem o interesse das crianças em ouvir a história que está sendo contada. Além 

disso, é importante também, que o professor estimule a participação das crianças nesse 

momento e que seja dada a elas a oportunidade de expressar seus sentimentos e suas 

opiniões, de criar, imaginar, interagir com o outro e construir o seu conhecimento 

sobre o mundo de forma prazerosa e divertida.  

  

1 CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Contar e ouvir histórias são práticas que estão presentes na cultura popular, nas 

rodas de conversas de muitas famílias, momentos de encontros entre as pessoas de 

comunidades diversas. Busatto (2007) explica que a prática de contar história já existe 

há muitos séculos, mas a expressão ‘contação de história’ é um neologismo recente, 

pois o termo apareceu nas últimas décadas do século XX.  

Existem dois tipos de contadores: o tradicional e o contemporâneo. O contador 

de histórias tradicional é a pessoa que narra, de uma forma interativa, fatos, coisas do 

cotidiano que atraem a atenção de quem por ele passa. Segundo Sisto (2012, p. 271): 

“A ação do contador tradicional é como a água do rio, farfalhando na correnteza; é 

como a água do mar, obedecendo o desígnio das marés; é como a água das chuvas, 

purificando quem a recebe”. Para esse autor, o contador de histórias é a pessoa que, 

por onde passa, narra fatos de coisas do mundo, coisas que envolvem o simbólico, os 

ritualísticos e místicos. Esses narradores que guardam a tradição oral estão nas 

comunidades periféricas, na zona rural, nas matas, em campos, ou seja, em lugares em 

que a palavra é viva.  
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O contador de histórias contemporâneo é a pessoa que faz dessa arte uma 

profissão remunerada. Na sua prática, costuma usar recursos que o contador 

tradicional não utiliza, como, por exemplo, o auxílio do livro, fantasias, sons, ambiente 

ornamentado, ou seja, utiliza recursos para além da voz. “Esse personagem é presença 

certa nas bibliotecas, feiras de livros, livrarias e escolas” (BUSATTO, 2007, p. 30).  

Dessa forma, tanto o contador de histórias tradicional como o contemporâneo 

têm sua importância por serem pessoas que, além de encantarem com suas histórias, 

transmitem conhecimentos e enriquecem a imaginação das crianças que ouvem suas 

narrativas.  

As histórias contadas têm a capacidade de divertir, proporcionar momentos de 

tristeza, medo, angústia, insegurança (ABRAMOVICH, 1997). Para essa autora, as 

histórias têm o poder de movimentar as emoções do ser humano de uma forma 

interativa, dialógica, pois estando lendo ou ouvindo alguém contar uma história, o 

envolvimento que se tem com ela é tão grande que os sentimentos de antipatia ou 

simpatia vão surgindo junto com o desenrolar da narrativa (JOSÉ, 2007). Assim, 

podemos perceber o quanto a contação de histórias é importante na sala de aula.  

No capítulo II da obra “A arte de ler e contar histórias”, da autora Malba Tahan, 

há relatos de experiências de professores que trabalharam a contação de histórias e os 

resultados revelaram que essas experiências deram certo, trouxeram benefícios para 

as crianças que ultrapassaram as expectativas de professores (ultrapassaram também 

as minhas expectativas quando realizava a pesquisa na escola). Logo, narrar histórias 

para crianças pequenas não é somente um momento de diversão delas, “A história 

infantil deve ser educativa, instrutiva e recreativa” (TAHAN, 1966, p. 71).  

Contar histórias é uma arte que tem forte relação com a memória, com a tradição 

da oralidade que se apresenta como um exercício social (GOMES, 2012). De acordo 

com essa autora, “a oralidade é uma das mais antigas guardiãs da sabedoria popular, 

[..] ela tem o poder de ensinar, divertir, curar e da linguagem” (GOMES, 2012, p. 29). 

Na Educação Infantil, quando acontece a narração de histórias, as crianças interagem 

com quem está contando e com os colegas, assim, a linguagem vai sendo estimulada o 
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“falar” ganhando notoriedade a sua condição de criança enquanto sujeito que tem 

conhecimentos e curiosidade diante do mundo.  

As crianças pequenas necessitam desses elementos culturais, das histórias 

infantis para se desenvolver com mais facilidade, elas estão passando pelo processo de 

aquisição da oralidade, dando início à construção da identidade pessoal: “as histórias 

são verdadeiras fontes de sabedoria, que têm papel formador da identidade” 

(BUSATTO, 2007, p. 21). Dessa forma, “um grupo de meninos e meninas acostumados 

a ouvir histórias em uma biblioteca ou em uma sala de aula “entrará” com mais 

facilidade em qualquer aventura que envolva o ouvir, [...]” (BONIFACE, 2012, p. 262). 

Podemos perceber que a contação de história tanto estimula a oralidade quanto a 

sensibilidade de ouvir o outro, dando contribuição para afirmação de uma identidade 

pessoal que é necessária para toda a vida escolar e social.  

A contação de histórias deve estar sempre presente nas pré-escolas (TAHAN, 

1966).  A criança que não domina a linguagem escrita já tem a capacidade de ser atraída 

por uma boa história. Quem não sabe ler, “ouvir histórias é momento de gostosura, de 

prazer, de divertimento dos melhores... é encantamento, maravilhamento. Sedução [..] 

torcida desenfreada, saudades sentidas [..]” (ABRAMOVICH, 1997, p. 24).   

De acordo com a Lei 9.394/1996, em seu artigo 29, fica estabelecido que a 

educação infantil é: “Primeira etapa da educação básica, tem [..] finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até cinco anos, em seus aspectos físicos, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” 

(BRASIL, 2015, p. 353). Nesse sentido, a contação de história cumpre um importante 

papel, pois ela pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento integral 

da criança, ou seja, ela pode contribuir tanto no desenvolvimento físico, psicológico, 

intelectual e social. Nessa direção, Lippi e Fink (2012, p. 22) afirmam que:  

 

A literatura infantil deveria estar presente na vida da criança como está o leite 

em sua mamadeira. Ambos contribuem para o seu desenvolvimento. Um, 

para o desenvolvimento biológico: outro, para o psicológico, nas suas 

dimensões afetivas e intelectuais. A literatura infantil tem uma magia e um 

encantamento capazes de despertar no leitor todo um potencial criativo. É 
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uma força capaz de transformar a realidade quando trabalhada 

adequadamente com o educando. 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (2010, p. 12) 

estabelecem que a criança é um “sujeito histórico e de direitos que, nas interações, 

relações e práticas cotidianas [...], constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina [...] constrói sentidos sobre a natureza [...] sociedade, produzindo cultura”. 

Percebe-se que as leis que norteiam o trabalho na educação infantil estão garantindo 

(ou tentando) promover os momentos de interação social para que a criança possa 

construir sua identidade e produzir sua própria cultura.  

As culturas infantis variam conforme a concepção e o tempo de infância de cada 

criança. A instituição escolar é um espaço onde se encontram crianças de modos de 

vida, costumes e valores diferentes que nesse ambiente se juntam, construindo saberes 

entre os seus grupos pares por meio da interação social. Segundo Souza (2013, p. 5), “a 

escola atual passou a ser para estes grupos lugar privilegiado das interações entre 

pares [...]”. Para essa autora, a escola dá às crianças a oportunidade de interagir com 

seus pares, isso faz com que elas aprendam a resolver seus próprios conflitos. 

Conforme Neves et al. (2015, p. 219), “o brincar é considerado a forma privilegiada de 

participação das crianças na cultura desde a mais tenra idade”.  

A criança, em contato com os coleguinhas da escola, cria brincadeiras, regras de 

jogos, destrói barreiras impostas pela sociedade, ou seja, ela vive momentos que os 

adultos, pelo seu tamanho e correria do dia a dia, são quase que incapazes de viver. O 

espírito infantil floresce por meio do brincar. Nesse sentido, Neves et al. (2015, p. 238) 

afirmam que “o brincar possibilita à criança o poder de tomar decisões, de expressar 

sentimentos e valores, de conhecer assim, aos outros e ao mundo [...]”.     

Através de histórias (re) contadas acontece a interação entre alunos e entre 

professor/aluno. Assim, a criança tem a capacidade de desenvolver habilidades 

necessárias para toda a vida cultural, social e afetiva. Afinal, a escola é um ambiente 

rico, encharcado de diversidades étnicas, culturais etc.  
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Ainda de acordo com as DCNEI, “[...] instituições de educação infantil devem 

[...] garantir à criança acesso a processos de apropriação, [...] de conhecimentos e 

aprendizagens de diferentes linguagens, assim como [...], à brincadeira, à convivência 

e a interação com outras crianças” (BRASIL, 2010, p. 18). Isso evidencia que as 

múltiplas linguagens é um direito da criança, elas precisam ter acesso a essas 

linguagens em creches e pré-escolas.  

Ademais, a prática pedagógica da Educação infantil deve garantir experiências 

que “[...] possibilitem às crianças experiências de narrativas [...] interação com a 

linguagem oral e escrita [...]; promovam o relacionamento e a interação das crianças 

com diversificadas manifestações de [...] fotografia, dança, teatro, poesia e literatura” 

(BRASIL, 2010, p. 25-26). Dessa forma, é necessário que os professores que trabalham 

com o público infantil tenham recursos adequados para exercer com eficiência e 

eficácia a sua função sem a violação de direitos infantis.  

A criança gosta de divertimento, de imaginar, de brincar, de ouvir e contar 

histórias, isso a faz feliz. Além disso, as histórias trazem consigo ensinamentos, lições 

de vida e emoções diversas. “A narração oral está ligada ao contexto pedagógico, [..]” 

(BUSATTO, 2007, p. 30). Ela é capaz de envolver a leitura de mundo e de realidade 

social, de criar um mundo de descobertas, ou seja, as histórias proporcionam 

aprendizagem lúdica por isso e tantos outros motivos elas precisam estar inseridas na 

prática de professores da Educação infantil.  

Em vista disso, o estágio em educação infantil nos proporcionou a oportunidade 

de perceber na prática de que forma a contação de história é trabalhada com as crianças 

da educação infantil na escola em que ocorreu o estágio, por isso consideramos 

importante abordar, neste trabalho, ainda que de forma breve, a importância do 

estágio supervisionado em educação infantil e como ele contribuiu de forma 

significativa para a minha formação enquanto educadora. 

2 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO INFANTIL 

O Estágio Supervisionado é um momento de formação privilegiado que o 

educando de nível superior realiza no decorrer de sua graduação. De acordo com 
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Pimenta (2005, p. 18), a licenciatura tem como objetivo desenvolver nos alunos: “[..] 

conhecimentos, [..] que lhes possibilitem [..] irem construindo seus saberes-fazeres 

docente a partir das necessidades e desafios que o ensino como prática social lhe coloca 

no cotidiano”. Ainda de acordo com esta autora, a formação enquanto processo 

contínuo e inacabado tem a finalidade de aperfeiçoar a práxis educacional, no intuito 

de promover o desenvolvimento do processo duplo que envolve não só o ensino como 

também a aprendizagem. 

Dessa forma, a formação de professores em curso de graduação necessita 

dirigir-se para o melhoramento do exercício da prática educativa, de modo a assegurar 

o ensino e a aprendizagem de qualidade. Segundo García (1999), a formação de 

educadores deve estar pautada nos princípios: conceber a formação como um 

contínuo; integrar a formação de professor em processo de mudança, inovação e 

desenvolvimento curricular; ligar o processo de formação de professores com o 

desenvolvimento organizacional da escola etc. 

No curso de formação nas instituições de ensino, faz-se necessário dar, ao 

educando, condições voltadas para suas práxis que serão desenvolvidas em ambientes 

distintos, podendo ser escolas, empresas, hospitais, setor jurídico, Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) etc. Esse leque de oportunidades que o curso 

de pedagogia traz em seu bojo faz com que ele se diferencie das demais graduações e 

tenha tantas opções de Estágios Supervisionados. 

Sendo assim, o Estágio em Educação Infantil é visto como um momento rico de 

produção de conhecimento e de pesquisa. Na visão de Pimenta e Lima (2006, p. 14), “a 

pesquisa no estágio é uma estratégia, um método, uma possibilidade de formação do 

estagiário como futuro professor”. 

Para autores como Barreira e Gebran (2006), o Estágio não se resume à aplicação 

imediata, mecânica e instrumental de técnicas, deve-se atribuir a ele lugar por 

excelência para que o futuro professor faça a reflexão sobre sua formação e sua ação. 

Dessa forma, o aluno pode aprofundar seus conhecimentos e compreender a sua 

verdadeira função e a função social da escola. De acordo com Pimenta e Lima 
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(2005/2006, p. 14), “o estágio não é atividade prática, mas atividade teórica, 

instrumentalizadora da práxis docente, entendida como a atividade de transformação 

da realidade”. Assim, compreende-se que o Estágio em Educação Infantil não tem 

como fim a prática, mas a vivência do fazer docente diante de fatos escolares. 

Portanto, o Estágio Supervisionado em Educação Infantil foi um momento de 

vivenciar um dos espaços de atuação do pedagogo, elencando seus desafios e a 

necessidade cada vez maior de formação para melhor intervir na diversidade de 

dificuldades que a escola pública se depara a cada dia, a cada hora que se passa.  
 

 

2.1 O CONTEXTO EM QUE O ESTÁGIO E A PESQUISA FORAM REALIZADOS 

A escola na qual o Estágio Supervisionado em Educação Infantil foi realizado 

está localizada no centro de Nova Timboteua-PA e é uma instituição que contempla 

Educação Infantil e Fundamental no turno da manhã. Esse último nível também à 

tarde, e à noite ela atende o público da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Esta escola atende vinte e um alunos na Creche, sessenta e seis alunos na Pré-

escola, duzentos e trinta e nove alunos do primeiro ao quinto ano, vinte e cinco alunos 

da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A instituição conta com trinta e sete 

funcionários, e em relação à equipe docente a escola possui tanto professores 

concursados como contratados (prática recorrente no Estado do Pará).  

Durante a pesquisa, não foi possível ter acesso ao Projeto Político Pedagógico 

da instituição porque a gestora justificou que, pelo fato de ter assumido esse cargo 

recentemente, ainda estava tentando organizá-lo. 

A escola apresenta estrutura física contendo oito salas de aulas climatizadas, 

sala de diretoria, sala de professores, banheiro dentro (para os professores) e fora do 

prédio (para os alunos), sala da Secretaria, refeitório (pequeno, apertadíssimo), 

despensa.  

Participaram da pesquisa crianças da educação infantil na faixa etária entre 4 e 

5 anos de idade que vivem em bairros periféricos e no meio rural do município de 
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Nova Timboteua. Na turma em que aconteceu a pesquisa, era comum a falta de 

material didático pedagógico que ajudasse a professora a dar uma aula inovadora.  

 

3 RESULTADOS DA PESQUISA 

O Estágio em Educação Infantil possibilitou observar de que forma a contação 

de história era utilizada pela professora da sala de aula em que estávamos estagiando. 

É importante ressaltar que contar história não fazia parte da prática pedagógica dessa 

professora, desse modo, ela apenas inseria a contação de histórias em suas aulas em 

momentos pontuais, como aconteceu na semana do folclore, (antes disso ela não tinha 

contado nenhuma história).  

Dessa forma, a professora, ao longo da semana, narrou as lendas do Curupira, 

do Boto cor de Rosa, da Iara e do Saci. Ela contou essas histórias sem nenhum recurso, 

além da sua voz e dos seus gestos. As crianças permaneciam sentadas nas cadeiras 

enfileiradas para ouvir a narração, elas não podiam fazer perguntas ou comentários 

antes que a professora terminasse de contar, se elas fizessem algum barulho, a docente 

dizia que elas estavam interrompendo a narrativa.  

Ao ouvir tais histórias, as crianças se identificavam com alguns personagens, o 

curupira e o saci foram os personagens que, entre elas, mais se destacaram, chegando 

a imitarem os pés do saci e o cabelo do curupira. Assim, elas se divertiam, davam 

gargalhadas com seus cabelos arrepiados. Com os comentários feitos pela professora, 

elas compreenderam que o curupira era mesmo o protetor da floresta e dos animais.  

Desse modo, pode-se perceber que a professora, no ato de contar histórias, não 

teve a preocupação em fazer algo diferente na sala de aula, como: organizar as crianças 

em círculo; estimular a autonomia e a oralidade por meio da participação na história 

ouvida. Levar em consideração alguns aspectos quando se conta histórias é importante 

para que esse momento seja bem-sucedido. 

 

Aspectos devem ser considerados para o sucesso da contação de histórias em 

sala de aula. Como espaço físico adequado, expressões e gestos utilizados pelo 

professor/contador, de forma a imitar os personagens; o ambiente deve ser 

harmonioso e aconchegante, sem distrações externas, com crianças 

agrupadas, a preparação de um baú ou prateleiras com livros infantis, um 
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tapete de feltro colorido com recortes dos personagens das histórias, um 

avental com velcro onde os personagens possam ser fixados, fantoches ou 

dedoches, os fantoches de vara, de mão e de dedo são excelentes recursos para 

contar histórias aos pequenos, além disso, são estimuladores da imaginação e 

da linguagem, facilitando a concretização das fantasias e a expressão dos 

sentimentos (SOUSA; BERNARDINO, 2011, p. 244). 
 

Desse modo, acredita-se que a professora deixou de oportunizar às crianças um 

momento rico em aprendizagem que é o momento da conversa com as crianças sobre 

a história que foi contada, assim concorda-se com as postulações de Brandão e Rosa ao 

enfatizarem a importância de conduzir uma história 

 

[...] que uma conversa bem conduzida após uma história lida ou contada para 

as crianças cumpre uma função importante, que é exatamente a de engajar os 

pequenos ouvintes na atividade de construir sentido [...] Dessa forma, o 

desafio é formular perguntas que façam as crianças pensarem sobre o texto, 

se posicionarem, quando for o caso, olhar sob um ângulo novo um evento 

narrado, confrontar diferentes maneiras de interpretar um evento, um 

personagem” (BRANDÃO; ROSA, op. cit. p. 42 - 44). 
 

A contação de histórias é indispensável na educação infantil. Percebeu-se, 

durante o Estágio em Educação Infantil, o quanto as crianças interagem, criam 

histórias e aprendem com elas de modo que “A contação de histórias é uma atividade 

própria de incentivo à imaginação e o trânsito entre o fictício e o real” (RODRIGUES, 

2005, p. 4). De acordo com esse autor, a história infantil estimula o imaginário da 

criança.  Nessa mesma direção, Sousa e Bernardino (2011, p. 236) afirmam que: 

 

[...] a contação de histórias é um valioso auxiliar na prática pedagógica de 

professores da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. As 

narrativas estimulam a criatividade e a imaginação, a oralidade, facilitam o 

aprendizado, desenvolvem as linguagens oral, escrita e visual, incentivam o 

prazer pela leitura, promovem o movimento global e fino, trabalham o senso 

crítico, as brincadeiras de faz-de-conta, valores e conceitos, colaboram na 

formação da personalidade da criança, propiciam o envolvimento social e 

afetivo e exploram a cultura e a diversidade. 
 

Não resta dúvida de que se bem utilizada, a contação de história possibilita às 

crianças uma aprendizagem prazerosa que se dá de forma natural sem a necessidade 

de elas estarem sentadas em carteiras por longas horas, realizando tarefas que, na 

maioria das vezes, são cansativas e que não contribuem para sua aprendizagem e 
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tampouco contribuem para que as crianças consigam compreender o mundo em que 

vivem.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Contar histórias é uma arte milenar que está presente na vida do ser humano 

desde os tempos mais remotos, em seus primórdios ela tinha como finalidade 

transmitir crenças, costumes, saberes e valores, ou seja, por meio dela, era transmitida 

a cultura de geração para geração, onde a oralidade era o único recurso utilizado para 

essa transmissão. 

Na contemporaneidade, a arte de contar histórias se faz presente em diversos 

espaços da sociedade, entre eles instituições escolares de educação infantil 

proporcionando às crianças um caminho para a descoberta de um mundo mágico, no 

qual as crianças interagem uma com as outras contando e recontando momentos 

vividos por personagens de histórias infantis. Desse modo, narrar histórias para 

crianças é uma forma de dar a elas a oportunidade de conhecer outros lugares, outros 

mundos diferentes daqueles já conhecidos por elas.  

A literatura infantil é de fundamental importância para o desenvolvimento da 

aprendizagem de crianças, pois ela é capaz de fazer da escola um ambiente mais lúdico 

onde se aprende conteúdos escolares sem perceber que esse processo está acontecendo. 

Ela também estimula o imaginário infantil, a oralidade, diverte, ensina, educa de uma 

forma sedutora, espontânea rompendo as barreiras impostas pelo ensino tradicional. 

Por isso, é tão importante que o professor ao trabalhar com esse público tenha 

conhecimento dos benefícios que a contação de histórias traz para as crianças para 

poder utilizá-la da maneira adequada em suas aulas.  

O estágio em educação infantil trouxe a possibilidade de perceber na prática a 

importância que a contação de história tem para o desenvolvimento das crianças, tanto 

em seus aspectos físicos, psicológico como social.   

No entanto, apesar de contribuir de forma significativa para o desenvolvimento 

integral das crianças, o ato de contar histórias estava pouco presente na prática 
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pedagógica da professora da escola em que o estágio foi realizado, ela acontecia, mas 

em momentos pontuais como em datas comemorativas como foi o caso da semana do 

folclore e ainda assim quando acontecia não era dada às crianças a oportunidade de se 

expressarem e perguntarem sobre a história contada e também não se utilizou nenhum 

recurso na contação. 

Contudo, em outro momento mais direcionado ao momento de regência do 

estágio, não contemplado neste capítulo, foi possível perceber que na narração de 

histórias as crianças foram influenciadas pela maneira como ela era contada e os 

recursos que estavam sendo utilizados para tal fim influenciavam de forma 

significativa os interesses das crianças pela história que elas estavam ouvindo. 

Além disso, foi possível observar que na narração, a entonação da voz era o 

elemento que mais chamava a atenção das crianças, observou-se também que as 

crianças buscavam fixar o olhar olho no olho, nas expressões faciais da pessoa que está 

contando e depois apresentam uma facilidade muito grande para recontar a história 

ou dialogar sobre ela, isso mostra a oralidade da criança sendo trabalhada e que ela 

teve muita concentração e atenção ao longo da narrativa. 

 Na leitura, são as imagens do livro infantil que seduzem as crianças, pois elas 

não se conformam apenas em ouvir a história querem mesmo tocar no livro, 

apontando com o dedo nas imagens mostrando-as para os colegas e perguntando se 

aquele é o personagem “X” da história. Logo, essa é uma maneira de instigar a 

curiosidade do aluno, de criar momentos oportunos de interações e afinidade das 

crianças com o livro e com o professor. 

 O uso de fantasias se apresentou como um recurso bastante interessante no 

momento da contação das histórias, pois elas atraiam os olhares mais intensos que 

acompanhavam cada movimento feito ao narrar as histórias. Isso evidencia que a 

história infantil além de ser um precioso recurso na prática pedagógica de professores, 

pode levar a criança a um mundo de descobertas da imaginação, onde realidade e 

fantasia se misturam e se materializam na figura de um contador de histórias 

contemporâneo. 
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Assim, a contação de histórias, além de proporcionar, no ambiente da educação 

infantil, momentos de interações construtivas, a sua prática é de suma importância 

para a formação humana; para a formação de pessoas com mais emoções, 

sensibilidade, respeito e afetividade. Além disso, ela torna o espaço da Educação 

Infantil um ambiente mais lúdico em que a brincadeira, a emoção e a sensibilidade são 

indissociáveis da aprendizagem. 
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES-PEDAGOGOS COMO 

ESTRATÉGIA EDUCACIONAL PARA O LETRAMENTO LITERÁRIO NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Gabhriele Rodrigues de Oliveira (UFPA)1 

 

Resumo: O processo de formação de leitores no ambiente escolar é propiciado na faixa-

etária entre 6 e 12 anos com a leitura de obras literárias que se relacionam com a 

realidade dos leitores. Nesse sentido, o professor-pedagogo, por ser o responsável 

pelos discentes na educação básica, é o principal agente de fomentação desse processo. 

É primordial, então, que haja formação continuada, visto que a formação inicial não 

dá conta de orientar quanto às responsabilidades do pedagogo no processo de 

letramento literário dos alunos, pois o currículo de formação não visa à leitura como 

prática cultural. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo discutir sobre 

a importância da formação continuada de professores-pedagogos no que se refere ao 

letramento literário proporcionado nos ambientes escolares. A metodologia da 

formação oferecida aos professores-pedagogos se estrutura a partir de oficinas 

ministradas em um projeto de extensão denominado “Letramento literário: o 

fascinante mundo da leitura” de caráter integrativo entre a Universidade Federal do 

Pará e a comunidade representada pelos professores-pedagogos. As oficinas alternam-

se em estudos teóricos, atividades práticas entre as professoras-pedagogas e práticas 

docentes nas turmas em que essas docentes ministram aulas. Espera-se, com essas 

oficinas, que as práticas docentes das professoras-pedagogas apresentem mudanças 

positivas a respeito do processo de formação de leitores em sala de aula. Assim, 

projetamos a intenção de que as metodologias das docentes apresentam respaldo 

teórico e que proporcionem a leitura literária como hábito cotidiano, assim como 

perceber a literatura como direito de todos os indivíduos. As oficinas e os estudos 

teóricos foram realizados à luz de textos críticos sobre o letramento literário e as 

práticas docentes (COSSON, 2018); sobre os processos de ensino e aprendizagem da 

literatura nas escolas (COLLOMER, 2007; SOARES, 2001; MARIA, 2016) e sobre a 

leitura realizada pelos jovens como protagonistas (FREIRE, 2017). 

Palavras-chave: Formação de professores. Educação básica. Letramento literário. 

Literatura. 
 

 

 

                                                 
1 Acadêmica de Letras – Licenciatura em Língua Portuguesa. Universidade Federal do Pará. E-mail: 

rodriguesgabi28@gmail.com. Orientadora: Profa. Dra. Célia Zeri de Oliveira – UFPA. E-mail: 

celia.zeri@gmail.com.  
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INTRODUÇÃO 

O processo de formação de professores para a prática de letramento literário em 

ambiente escolar é essencial para que não haja desvalorização da leitura e nem 

metodologias opressoras que apresentem os livros literários como instrumentos para 

fins gramaticais ou atividades de controle de leitura, como listas de perguntas sobre 

os nomes dos personagens. 

Nesse sentido, o presente trabalho compreende o professor-pedagogo como 

principal agente desse processo, visto que este profissional é o responsável pelos 

primeiros contatos do aluno com os livros na escola, na educação básica. Considerando 

tal realidade, é imprescindível que haja formação continuada de professores voltada 

para o letramento literário e para a formação de leitores com o intuito de que não haja 

uma escolarização da literatura. 

A formação continuada de professores-pedagogos é primordial porque o 

currículo de formação dos pedagogos não visa à formação de leitores como prática 

cultural. Tal perspectiva aponta para a escolarização da literatura, bem como para um 

distanciamento do discente em relação às obras literárias, promovendo uma concepção 

inadequada da Literatura e uma distorção do verdadeiro alcance que os livros podem 

realizar na vida dos leitores. 

Para intervir em tal contexto, foram realizadas oficinas por meio do projeto de 

extensão “Letramento literário: o fascinante mundo da leitura” que é de caráter 

integrativo entre a Universidade Federal do Pará e professores-pedagogos inscritos 

pela Fundação Cultural do Pará – Casa da Linguagem, para fomentar a troca de 

conhecimento sobre metodologias e conceitos de leitura.  

O presente trabalho, portanto, visa avaliar como a experiência na oficina 

influenciou nas práticas docentes das professoras. Para isso, foi proposto que no final 

das oficinas, após os estudos teóricos e práticos acerca do letramento literário, as 

professoras-pedagogas realizassem projetos e atividades de leitura nas escolas onde 

atuam. No fim, foram coletados dados da prática docente nas escolas em que as 
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professoras trabalham ou têm acesso por meio de relatos escritos e uma comunicação 

oral. 

A partir das experiências vividas nas oficinas, espera-se que haja mudanças 

positivas nas práticas docentes das professoras-pedagogas a respeito do processo de 

formação de leitores em sala de aula, a hipótese é que, em maioria, as professoras 

apresentam metodologias com respaldo teórico que concretizem leituras inteiras de 

obras, sem a terceirização da leitura, sem questionários de controle de leitura, além de 

projetos que mostrem a literatura como direito de todos os indivíduos. 

Este estudo se faz relevante, dessa forma, para que haja o incentivo e o fomento 

à formação continuada de professores-pedagogos no que se refere ao letramento 

literário e às práticas de formação de leitores no ambiente escolar. Identificar o 

pedagogo como agente primordial nesse processo e, ainda, estimular o trabalho em 

conjunto de profissionais de Letras e professores-pedagogos é um avanço para a 

leitura como hábito cultural e cotidiano. 

1 LETRAMENTO LITERÁRIO E AS PRÁTICAS DOCENTES 

As práticas docentes na perspectiva do letramento literário se manifestam como 

basilares na formação de leitores. Entende-se que o professor é o agente principal 

nesses processos por ser o responsável pelos discentes na educação básica. Por esse 

motivo, é de grande importância que haja uma atenção especial para as metodologias 

escolhidas pelos educandos e para as concepções de leitura adotadas por esses 

profissionais. 

É necessário compreender, portanto, que o papel do professor no processo de 

letramento literário está diretamente ligado às práticas metodológicas sistemáticas e 

coerentes que visem apresentar os livros literários como direito dos educandos e como 

forma emancipadora de cidadãos. É essencial que haja um distanciamento das 

metodologias que exigem dos alunos leituras superficiais e com objetivos 

dispensáveis, como as atividades sempre atreladas às informações gramaticais dos 
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textos, bem como leituras incompletas de obras para que se retire apenas os nomes dos 

personagens e suas funções no enredo. 

Embora se considere a leitura como ato individual do leitor, é fundamental que 

metodologias sejam aplicadas de maneira sistemática e coerente com a realidade dos 

discentes. Nesse sentido, o profissional precisa estar respaldado teoricamente a fim de 

elaborar projetos de leitura e motivações que alcancem os alunos de forma que haja 

interesse pelas obras literárias. 

Considera-se, a partir disso, que o professor é indispensável nesse processo, 

pois: “os livros, como os fatos, jamais falam por si mesmos. O que os fazem falar são 

os mecanismos de interpretação que usamos, e grande parte deles são aprendidos na 

escola” (COSSON, 2018, p. 26). Por esse motivo, entende-se que o ambiente escolar 

deve ser propício para a formação de leitores com profissionais capacitados que 

percebam a necessidade de fornecer para os educandos os instrumentos básicos para 

uma boa leitura. 

Além disso, é preciso compreender a escola como espaço de formação e 

amadurecimento de leitores, visto que é o ambiente em comum dos discentes de 

contato com as obras literárias. Por essa razão, não se recusa a escolarização da 

literatura no sentido de associar a leitura literária às escolas, mas sim no contexto 

deturpado de ensinar história da literatura de maneira decorativa e pouco relevante 

na perspectiva leitora. 

 

O que se deve negar não é a escolarização da literatura, mas a inadequada, a 

errônea, a imprópria escolarização da literatura, que se traduz em sua 

deturpação, falsificação, distorção, como resultado de uma pedagogização ou 

uma didatização mal compreendida que, ao transformar o literário em 

escolar, desfigura-o, desvirtua-o, falseia-o (SOARES, 2001, p. 22). 

 

O professor-pedagogo, com isso, precisa estar em constante estudo e 

aprimoramento de seus conhecimentos a respeito das metodologias aplicáveis dentro 

da realidade dos discentes, haja vista que se este profissional possui concepções 

tradicionais e inadequadas de leitura, tende a expor tais conceitos aos potenciais 
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leitores, distanciando-os do interesse pelos livros.  

Ao compreender mal o processo de leitura, o professor que não é leitor dificulta 

e interfere negativamente no processo de formação de leitores. Por isso é tão 

importante que o professor-pedagogo, como leitor, dê a atenção necessária para a 

leitura e, como profissional, se concentre nas metodologias sistemáticas aprendidas em 

formações continuadas e em trocas de experiência com outros professores. 

A partir das formações docentes, o professor-pedagogo entra em contato com 

outras experiências e leituras que o tornam um profissional cada vez mais capacitado 

para atuar no processo de letramento literário. Compreender a motivação, por 

exemplo, como etapa de uma sequência sistemática de leitura proporciona 

metodologias mais adaptadas às diversas realidades dos educandos. 

A criatividade é, nesse processo, para o aluno e para o professor, instrumento 

de manutenção do letramento literário, tendo em vista que promove o interesse 

contínuo por leituras e por metodologias e projetos que instiguem novas leituras e 

novas formas de ler e compreender uma obra. A partir desse conhecimento, ratifica-se 

a imprescindibilidade de estudos continuados para que ocorra a manutenção desse 

processo. 

Ainda, para que um leitor crítico seja construído, é essencial que, no processo 

de letramento literário, o docente, dentro das práticas pedagógicas, faça escolhas 

metodológicas adequadas e suficientes para que o leitor obtenha os instrumentos 

necessários para ler, compreender e interagir com o texto de maneira ativa. Nesse 

sentido, o educador é o agente mediador que instiga o início do processo e, na medida 

do possível, acompanha o amadurecimento do leitor passivo que se torna ativo. 

Pensando nessa prática educativa, compreende-se que o professor-pedagogo, 

quando bem formado, aceita sua responsabilidade e atua como agente basilar no 

desenvolvimento do aluno leitor. “A promoção da ingenuidade para a criticidade não 

se dá automaticamente, uma das tarefas precípuas da prática educativo-progressista é 

exatamente o desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil” (FREIRE, 
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2017, p. 33). O professor, portanto, precisa estar aberto para as consequências de um 

aluno-leitor crítico. 

2 OS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA LITERATURA NAS 

ESCOLAS E O PROTAGONISMO DOS ALUNOS NAS LEITURAS 

A literatura em ambiente escolar, na educação básica, principalmente, precisa 

ser apresentada como um direito para que os discentes percebam a importância do 

contato direto e completo com as obras literárias. O conhecimento literário quando 

escolarizado, no sentido prejudicial – aquele que distorce a verdadeira razão da 

literatura –, expõe os educandos ao desgosto da leitura. 

Para que tal mazela acadêmica e cultural não ocorra, é indispensável que o 

professor-pedagogo saiba valer-se das metodologias coerentes e sistemáticas que 

alcançam seus alunos como deve ser. Entende-se isso, pois “no ambiente escolar, a 

literatura é um lócus de conhecimento e, para que funcione como tal, convém ser 

explorada de maneira adequada” (COSSON, 2018, p. 26). Isto é, se o docente não sabe 

aplicar práticas pedagógicas válidas para os discentes, de pouco vale o contato com os 

textos nesse período educativo. 

O conceito da literatura na educação básica precisa estar conciso na mente do 

professor, visto que o objetivo final não pode se distanciar das práticas docentes. É 

evidente que o "objetivo da educação literária é, em primeiro lugar, o de contribuir 

para a formação da pessoa, uma formação que aparece ligada indissoluvelmente à 

construção da sociabilidade” (COLOMER, 2007, p. 31). Nesse contexto, o educando ao 

entrar em contato com a literatura por meio de obras completas na escola está disposto 

e aberto a uma construção cidadã mais humanitária e social. 

O papel do professor na formação de leitores consiste, também, no dever de 

possibilitar que o aluno seja autônomo em seu processo de letramento literário, visto 

que, em determinado momento do processo, o leitor precisa identificar o que lhe atrai 

e o que corresponde com sua realidade, sendo gerado, nesse momento, a identidade 

leitora do estudante. Para que isso aconteça de forma produtiva, é vital que haja a 
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possibilidade de escolha da parte do leitor no que se refere às obras lidas, isso ocorre 

de maneira natural se o docente compreende tal prática como válida. 

A literatura nas escolas enfrenta um impasse há bastante tempo, a dúvida de 

resumir o estudo da literatura em produção e compreensão de textos, bem como, 

posteriormente, na instrumentalização para fins gramaticais é o certo. Ainda, os novos 

conceitos de leitura e a forma adequada de conceber a literatura nos ambientes 

escolares apresentam as práticas docentes como adaptáveis e flexíveis. O 

distanciamento de uma literatura obrigatória e sempre canônica tem sido o início da 

formação de leitores dentro das escolas. 

Nessa perspectiva, a formação continuada de professores e os estudos acerca do 

letramento literário apontam que a autonomia dentro desse processo é essencial e 

consiste também na prática formal de ensino, no sentido de que o docente não precisa 

temer o julgamento de que não está exercendo práticas sistemáticas e pedagógicas de 

ensino. Permitir e fomentar que o estudante escolha o que lerá não torna o professor 

um agente menos importante, pelo contrário, essas práticas demonstram que o docente 

enxerga seu papel no processo de letramento literário dos alunos. 

Sabendo dessa realidade, os potenciais leitores possuem obstáculos a serem 

superados no que diz respeito à leitura. Entende-se que “a dificuldade que boa parte 

(ou seria a maior parte?) dos estudantes brasileiros apresenta, quanto à compreensão 

da leitura é consequência direta e exclusiva da pouca oportunidade que tiveram de se 

tornar leitores autônomos” (MARIA, 2016, p. 77). Ou seja, o fazer docente aponta para 

prejuízos ou benefícios no processo de letramento literário dos alunos, promover 

projetos de leitura em que os estudantes são ativos, críticos e autônomos é função 

primordial do professor. 

Para que haja a autonomia do alunado, os professores-pedagogos, em formação 

docente continuada, precisam se tornar capacitados para elaborar projetos e escolher 

metodologias que não oprimam os leitores. Nesse sentido, é importante que as práticas 

pedagógicas sejam conscientes e totalmente respaldadas teoricamente, sendo 
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sistemáticas e coerentes com as realidades encontradas nas turmas e nas escolas. 

 

3 RELATOS EXPERIENTES DA DOCÊNCIA  

Para analisar os resultados da oficina, foi proposto às professoras que 

elaborassem projetos de leitura em escolas que tivessem acesso. Elas foram separadas 

em grupos e tiveram tempo para realizar atividades com os conceitos de leitura 

discutidos durante as oficinas. 

Ao todo foram 7 grupos com em média 3 professoras. Para a análise dos 

resultados foram avaliados 4 grupos. A análise consiste na avaliação dos relatos das 

docentes por meio de uma apresentação oral com uso de slides sobre as experiências 

vividas nas escolas. Os nomes das professoras, bem como o nome das escolas foram 

excluídos e identificamos cada grupo por “Grupos 1, 2, 3 e 4”. 

O Grupo 1 relatou a experiência com a turma do 4º ano do ensino fundamental 

em uma escola estadual de Belém-PA. Denominam o projeto de “Uma vivência em 

sala de aula sob a ótica da literatura através da “menina que veio do rio”. Nesse relato, 

percebe-se que a metodologia escolhida foi a estruturação de uma roda de conversa 

em que havia a contação de histórias para o estímulo da leitura e, em seguida, a 

intervenção dos alunos no enredo narrado.  

Nesse primeiro grupo, as professoras promoveram um “varal literário” em que 

os alunos expressaram suas compreensões do texto em forma de arte e puderam expor 

tais pensamentos em um espaço disposto na sala. Ainda, foi elaborado um “cantinho 

da leitura” em que livros doados pelos próprios alunos ficaram à disposição da turma 

para a leitura de várias obras.  

As professoras relatam que, com essas atividades, os outros professores das 

demais disciplinas manifestaram curiosidade pelo projeto, demonstrando interesse 

pela leitura, bem como difundindo a ideia da elaboração de projetos para outras 

disciplinas também na escola. Isto é, projetos de leitura fomentam curiosidade e 

entusiasmo a respeito da literatura mesmo em professores.  

Nesse contexto, constata-se que projetos de leitura são positivos para o corpo 
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docente e para os alunos. Entretanto, é necessário pontuar que ainda foi bastante difícil 

para as professoras desse grupo estabelecer um momento de leitura realizada pelos 

próprios alunos. Ou seja, observa-se que há, mesmo após as oficinas e discussões sobre 

a importância da autonomia dos alunos, grande resistência da parte dos docentes em 

permitir que haja um momento de silêncio para a leitura individual, para o contato 

direto do aluno com a obra. 

É importante destacar que tal situação pode ser fomentada por dois principais 

fatores, são eles: monopolização da atenção por parte dos professores e falta de 

recursos – seja para livros suficientes ou cópias impressas do texto para todos os 

alunos. Sabendo dessa realidade, pontua-se que tanto para uma razão, quanto para a 

outra, o professor enfrenta desafios para conquistar o objetivo de ter o aluno em 

contato direto com as obras literárias. 

No Grupo 2, as professoras realizaram as atividades em uma escola estadual de 

Belém-PA em que optaram por uma metodologia sistemática. A decisão feita pelas 

docentes proporcionou um momento para instigar o interesse dos alunos com a 

pergunta “Para que serve a mitologia grega?”, partindo desse questionamento para 

introduzir a temática para os alunos. 

Posteriormente, foi realizado um momento de motivação em que, por meio de 

perguntas, estabeleceu-se uma relação da temática com a realidade dos alunos. Após 

esses momentos, foi destinado um tempo para a leitura completa da obra As asas de 

Ícaro, sendo primordial para os alunos esse contato direto com as obras.  

Percebe-se, portanto, que nos relatos desse segundo grupo a escolha pela 

metodologia sistemática que culminou na leitura completa da obra realizada pelos 

alunos obteve resultados positivos no que se refere ao processo de letramento literário 

propriamente dito. Isso acontece porque as professoras conseguiram superar os 

obstáculos de autonomia e de recurso, sendo possível aos alunos conhecerem de fato 

o texto proposto. 

Nessa perspectiva, avalia-se que esse grupo obteve bons resultados quanto à 
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experiência nas oficinas. As professoras optaram por uma adaptação da sequência 

oferecida durante uma das oficinas, ou seja, aproveitaram o repertório teórico e as 

discussões feitas com as professoras-pedagogas para elaborar as atividades práticas de 

leitura com os alunos, alcançando resultados positivos. 

No Grupo 3, os relatos apontam as vivências em uma escola estadual de 

Ananindeua-PA. Nesse terceiro grupo, as professoras decidiram por repetir uma obra 

já trabalhada anteriormente com essa turma, representando possivelmente a falta de 

opções literárias por parte das docentes. 

A metodologia aplicada por este grupo foi a realização da leitura em voz alta 

pelas professoras, primeiramente, e depois a leitura feita pelos alunos também em voz 

alta. Nesse caso, a escolha metodológica também permitiu o contato do aluno com o 

texto, apresentando a literatura positivamente para os estudantes.  

É necessário registrar que nessa escola há diversas problemáticas enfrentadas 

tanto pelos alunos, quanto por professores, visto que a estrutura é precária e pouco 

eficiente para atender as necessidades do corpo estudantil. A escola fica situada 

próxima a um antigo lixão e, com certa frequência, sofre com as fortes chuvas, ficando 

inundada e inabitável.  

As professoras atendem a um público de grande vulnerabilidade 

socioeconômica e, por esses motivos, há grande dificuldade em manter os alunos 

motivados e curiosos. Há ainda a problemática quanto aos recursos para acessibilizar 

os textos ou livros para os alunos, visto que a umidade interfere na conservação das 

obras. 

A partir desse caso, é importante pontuar que a educação brasileira encara 

sérios problemas quanto ao compromisso governamental para a estrutura básica de 

escolas com recursos mínimos para a aprendizagem dos educandos. As prioridades 

governamentais não têm sido voltadas para interferir nessas questões e, portanto, o 

trabalho do professor brasileiro é aumentado e intensificado. Considerando esse 

contexto, os resultados alcançados pelas educadoras foram positivos e muito 
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significativos. 

Foi solicitado aos alunos que falassem, após a leitura da obra, o que entendem 

sobre o que é a leitura. As respostas demonstram que os alunos tiveram contato com 

algumas das qualidades da literatura, visto que ao ter contato direto com a obra, 

puderam constatar o direito que lhes é muitas vezes negado. Algumas frases: 

- “Por meio da leitura conseguimos descobrir novos rumos, encontrar vários 

lugares diferentes” (aluno 1 - não identificado). 

- “A leitura é não depender do outro” (aluno 2 – não identificado). 

- “A leitura é um despertar para horizontes de sonhos” (aluno 3 – não 

identificado). 

Considera-se, nesse relato, que os docentes compreenderam a importância de 

expor os alunos ao contato direto com os livros. A falta de diversidade nas obras pode 

ser justificada pelas problemáticas enfrentadas pela escola. Nesse sentido, há 

reivindicações a serem feitas, pois o papel do professor se amplia ao deparar-se com 

realidades extremas que não deveriam existir. 

Houve, no final das leituras, uma atividade em que os alunos interpretaram os 

personagens da obra. Tal prática pode ser interessante para instigar a criatividade dos 

alunos, tendo em vista que a falta de recursos materiais fez com que as professoras 

lançassem mão de metodologias que exigissem o menos possível desses recursos. 

No Grupo 4, as professoras atuaram em uma escola estadual de Belém-PA e 

selecionaram os alunos da educação especial para realizar o projeto de leitura. Neste 

quarto grupo os docentes precisaram adaptar as metodologias às necessidades 

específicas dos estudantes. 

Neste caso, os dois alunos escolhidos são deficientes visuais e, para realizar as 

atividades, a docente decidiu por audiobooks enviados por um aplicativo de rede social 

chamado WhatsApp. Por meio dos audiobooks, a professora alcançou também os 

familiares que exercem grande importância no aprendizado dos alunos. 

As docentes, inicialmente, optaram pela sensibilização dos alunos para a 
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atividade proposta. Em seguida, solicitaram que os educandos escolhessem os livros 

que seriam trabalhados, cada aluno teve a oportunidade de selecionar uma obra. 

Posterior a isso, as professoras criaram um grupo no WhatsApp para a socialização das 

obras. 

O resultado dessa experiência foi bastante positivo para os educandos e seus 

familiares, visto que a participação familiar foi instigada. Ainda, houve uma inversão 

no que costumava acontecer durante as aulas, pela mudança de recursos didáticos, os 

alunos se sentiram mais aptos e seguros para manifestar o que compreenderam das 

obras trabalhadas. 

Os estudantes mandaram áudios pelo aplicativo de conversa online e puderam 

manifestar suas impressões das obras e, ainda, criaram teorias acerca do enredo das 

literaturas. Nesse quarto grupo, foi constatado que as professoras exerceram a 

metodologia sistemática, também adaptada da sequência proposta nas oficinas, com a 

observação de que houve mais adaptações durante todo o processo, sendo uma 

metodologia bastante flexível e coerente com a realidade dos alunos. 

Na educação especial, os docentes elaboraram práticas voltadas para que o 

objetivo fosse alcançado. Os educandos tiveram contato direto e completo com as 

obras, manifestando ainda a interação com os textos e suas percepções do que foi 

conhecido a respeito dos enredos e das novas vivências com essas metodologias das 

professoras, sendo bastante positivo para a educação deles. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreende-se, a partir deste trabalho, que a formação continuada de 

professores é essencial para que o processo de letramento literário seja efetivado de 

maneira adequada dentro dos espaços escolares. Ainda, foi possível perceber que os 

objetivos foram alcançados durante as oficinas realizadas com as professoras-

pedagogas. As práticas das docentes nas escolas mostraram de forma positiva as 

aprendizagens acerca dos processos de letramento literário e apresentaram avanços 
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nos estudos da formação de leitores. 

A grande problemática é a falta de formação específica dos professores-

pedagogos no que se refere ao arcabouço teórico-prático para a formação de leitores 

literários da educação básica, sendo as hipóteses confirmadas, mesmo que ainda se 

encontre algumas dificuldades na aplicação de metodologias que promovam a 

autonomia dos estudantes. Foi notório que, de maneira geral, houve a tentativa de 

práticas sistemáticas e coerentes com as diversas realidades encontradas pelas 

professoras. 

Ainda se enfrentam obstáculos quanto aos recursos básicos para a concretização 

de projetos de leitura nas escolas públicas brasileiras, visto que muitas não possuem 

bibliotecas, livros ou sequer recursos para cópias dos textos, bem como acesso à 

internet. Nesse sentido, mesmo com a formação continuada os docentes precisam 

superar mazelas bem maiores do que as referentes ao referencial teórico e respaldo 

acadêmico para exercer suas práticas pedagógicas. 

O presente trabalho pretendeu contribuir para os estudos voltados para o 

letramento literário na educação básica, bem como incentivar e promover a formação 

continuada de professores-pedagogos para que se estruture de maneira sistemática a 

formação de leitores ainda na educação básica. É de extrema importância que os 

profissionais de Letras e os professores-pedagogos estudem juntos e fomentem as 

pesquisas sobre as práticas pedagógicas para a formação de leitores. 

Sugere-se, ainda, que se inicie uma formação específica para os professores-

pedagogos, pois estes profissionais são responsáveis pelos indivíduos ainda em sua 

fase de formação e, por serem os docentes da educação básica, são os educadores que 

apresentam a literatura aos educandos e potenciais leitores. Por esse motivo, é 

importante que haja formação continuada específica para estes professores, já que o 

currículo de formação inicial não alcança essas necessidades acadêmicas e 

profissionais. 
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Resumo: Este trabalho4, desenvolvido no âmbito da disciplina Literatura Brasileira I, 

na turma de Letras da Universidade do Estado do Pará (UEPA), campus de São Miguel 

do Guamá, apresenta o relato de uma experiência e proposta de metodologia ativa no 

ensino de literatura brasileira. A pesquisa objetivou desenvolver um instrumento 

pedagógico capaz de integrar alunos com o transtorno do espectro autista (TEA) em 

turmas mistas do ensino básico, tendo em vista instigar o interesse pela leitura da obra 

literária. A experiência de pesquisar e elaborar ferramentas para leitura literária 

através de métodos de inclusão social se revelou importante para a formação dos 

acadêmicos de Licenciatura em Língua Portuguesa, tendo em vista que à medida que 

se entendia o assunto, ideias de abordagem dos temas iam surgindo nos discentes. O 

objetivo, dessa forma, era aplicar as teorias e desenvolver estratégias para o ensino da 

Literatura Brasileira. Os resultados evidenciaram que a abordagem lúdica dos temas 

desenvolvidos no ambiente escolar podia ser melhor aceita quando proposta de 

maneira que o aluno integre o processo de ensino-aprendizagem, permitindo um 

aprendizado prático, baseado na diversidade de atividades e no conhecimento 

extraclasse. 

Palavras-chave:  Ensino de literatura; Ludicidade; Autismo; Ensino-aprendizagem. 
 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A utilização pedagógica de textos literários remonta à Antiguidade grega. Neste 

artigo, observamos que, embora o texto literário não tenha uma função pragmática 
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4 Este trabalho é resultado de um semestre de estudo e pesquisa na disciplina Literatura Brasileira I, 

ministrada pela docente Izenete Nobre, no Campus XI-SMG/UEPA, para a turma de Licenciatura em 

Letras-2018. 
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direta, ele possui inegável ação junto aos aprendizes. Discutiremos sobre o uso da 

Literatura para a inclusão de alunos com transtorno do espectro autista (TEA), por 

meio do letramento literário, entendido aqui como prática de leitura. Embora possa 

haver ressalvas sobre o uso estético de um texto literário em sala de aula, o objetivo 

principal do trabalho foi proporcionar ao aluno uma experiência com textos do século 

XVIII, especialmente, os poemas atribuídos a Gregório de Matos Guerra. Importava-

nos despertar no discente, com dificuldades de sociabilização e atenção, o interesse por 

um texto de tempo e realidade remotos ao dele.  

Antes, no entanto, é necessário pensar sobre a presença dos textos literários na 

escola. De acordo com Rildo Cosson (2014), o apagamento da Literatura no ambiente 

de sala de aula está associado a um fim de parte da tradição escolar que remontaria 

aos gregos, na qual o seu uso pedagógico era “meio e fim de um processo educativo, 

ou instrumento de acesso ao mundo da cultura” (COSSON, 2014, p. 14-15), isto é, a 

Literatura utilizada como fonte de conhecimento e cultura. Um modelo de ensino que 

foi sendo transposto ou simplesmente relegado a uma estética, estritamente, do prazer. 

Esse formato de ensino, para ele, não seria condizente com a prática de leitura literária. 

A questão, sob essa perspectiva, é como gerenciar o descompasso existente no 

uso com textos literários na sala de aula de maneira a se desprender de modelos 

anacrônicos de leitura e análise formal do texto lido ou da redução à leitura prazerosa? 

Esse problema parece ainda mais grave quando se insere na sala de aula alunos com 

TEA ou qualquer outro tipo de necessidade especial.  

Compreende-se que ensinar literatura, como o ato de ensinar em si, é provocar, 

facilitar o aprendizado de situações culturais e históricas. Segundo Cosson (2012, p. 

17) 

 

A experiência literária não só nos permite saber da vida por meio da 

experiência do outro, como também vivenciar essa experiência. Ou seja, a 

ficção feita palavra na narrativa e a palavra feita matéria na poesia são 

processos formativos tanto da linguagem quanto do leitor e do escritor. 
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Ao professor, então, cabe gerir e pensar atividades que organizem a 

aprendizagem de maneira lúdica, para atrair a atenção de todos os alunos, de forma a 

incluir aqueles que apresentem TEA. E nesse momento, recai novamente a questão 

basilar sobre a área: Por que ensinar Literatura? E o que aprender? O que ensinar? Que 

escolhas devem ser feitas?  

A única resposta que se vislumbra é a presente nas palavras de Antero de 

Quental, contempladas no Prosas da época de Coimbra (1982, p. 201) “(...) porque se 

dirige ao coração, à inteligência, à imaginação e até aos sentidos, toma o homem por 

todos os lados; toca por isso em todos os interesses, todas as ideias, todos os 

sentimentos; influi no indivíduo como na sociedade, na família como na praça pública 

(...)”. Logo, uma vez que pode expressar artisticamente, por meio da escrita, todas as 

culturas, tempos e lugares, o texto literário tem a capacidade de humanizar o 

indivíduo, retirando-o do ostracismo, da ignorância e da escuridão.  

Essa característica possibilita, ao professor, uma infinidade de opções de 

trabalho que podem ser ajustadas às situações de aprendizagem a que os discentes se 

encontrem. Nos termos de Antônio Candido, por permitir ao homem o acesso à 

humanização, “a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e 

educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento 

intelectual e afetivo.” (CANDIDO, 2004, p. 175) 

Se por um lado, o texto literário pode ser um poderoso instrumento em sala de 

aula, por outro lado, nota-se um desinteresse pelas aulas de literatura. A hipótese que 

se levanta reside na maneira como ele é apresentado, no objetivo nada claro quando 

de sua utilização na escola.  

Normalmente, o texto é apresentado a partir de uma seleção feita anteriormente 

pelo professor, em que a leitura é imposta como pré-requisito para a realização de 

exercícios de análise textual. Mas o que deve ser analisado? As suas sugestões de 

interdisciplinaridades? Sua capacidade intertextual? Sua dimensão estética? Sua 

dimensão reflexiva? Todas essas possibilidades podem ser trabalhadas e muitas 
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outras. Mas a grande questão é como despertar a abertura dessa porta 

interdimensional existente no texto literário.  

Considerando que ele tem a liberdade de romper todos os limites sintáticos e 

semânticos, a depender do objetivo estético que possa querer suscitar, o professor pode 

direcionar o ensino para a descoberta e integração entre conhecimento e estética, entre 

percepção e fato, entre real e fictício, explorando os múltiplos sentidos, contanto que 

esteja claro ao docente o que almeja em suas aulas.  

O professor como mediador e facilitador de aprendizagem pode propiciar o 

contato com texto literário e a realidade do aluno, permitindo-lhe a ampliação de seu 

horizonte de experiências. 

Para Candido (2004, p. 176), a literatura garante a “integralidade intelectual do 

indivíduo”. É uma necessidade universal, visto ser um instrumento consciente de 

desmascaramento do sistema desigual e injusto, denunciando as restrições e negações 

de direitos. Por isso, visto que deva haver uma democratização da literatura seja ela 

erudita ou popular, o aluno autista também tem direito ao acesso a essa forma de 

representação do conhecimento humano.  

Compreendemos, por isso, que é possível haver a inclusão, em sala de aula, de 

crianças com TEA, por meio da Literatura. Nesse sentido, propusemos a construção de 

um instrumento pedagógico cujo objetivo era propiciar a leitura literária em turmas 

mistas, a fim de formar leitores e permitir o acesso ao texto literário, seja ele 

contemporâneo ou não. 

Mesmo sabendo que o que pode funcionar para um indivíduo com TEA pode 

não servir a outro, a tentativa era pensar numa forma de tornar a leitura mais atraente 

e envolvente. Por esse motivo, houve a preocupação em criar estímulos para que seu 

conhecimento e percepções fizessem sentido ao ser colocado diante do texto literário.  

Deixando de lado uma abordagem conteudista e instrumental, importa nesse 

momento inicial da aprendizagem propor uma alternativa de acesso lúdico à leitura 
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de textos literários. Notou-se que propor esquemas de leitura, nos quais a experiência 

das percepções é ignorada, não parece ser eficaz entre os alunos com ou sem TEA.  

O fato é que o processo de ensino-aprendizagem ocorre mediante a relação 

professor-aluno. Consequentemente, para que haja o desenvolvimento pelo gosto da 

leitura são necessários os diálogos entre ambas as partes, para que o ensino se torne 

receptivo e prazeroso. 

Diante do desafio de ensinar literatura em salas de aula mistas, a partir da 

disciplina de Literatura Brasileira I, ministrada na Universidade do Estado do Pará, 

buscamos desenvolver ferramentas de ensino que possibilitassem, aos alunos autistas 

e não autistas, o contato e a aprendizagem da Literatura Brasileira. 

A questão desafiadora era como instigar o aluno autista a ler um texto literário, 

ainda mais se este tivesse sido produzido no século XVIII? Como motivar um discente 

que não parece muito interessado ou curioso em sala de aula? A resposta encontrada 

foi por meio do lúdico. 

 

1 A LUDICIDADE NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 
 

A partir de pesquisa de campo e bibliográfica sobre o ensino de literatura e 

sobre o processo de aprendizagem de indivíduos com TEA, observamos a existência 

de uma relação entre o lúdico e a construção da aprendizagem. Vale ressaltar que 

quando se fala do lúdico em sala de aula não se está tratando de algo que faça rir ou 

divirta aleatoriamente, visto que o riso não acontece em espaço vazio.  

A ludicidade apresenta-se muito mais como uma dimensão capaz de construir 

pontes de acesso entre o conteúdo a ser ensinado e o aluno, permitindo alcançar a 

capacidade transformadora do indivíduo. Sendo assim, o lúdico só ocorrerá se o 

professor mediador levar em consideração como ele se processa em cada aluno de sua 

turma, visto que o que funciona com um aluno pode não funcionar com o outro. Isto 

é, o que é lúdico a um, pode não ser a outro. Tudo dependerá das capacidades 

cognitivas de cada discente e de suas experiências de vida. 

Ser professor, dessa maneira, não é simplesmente repassar conteúdo, mas viver 
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o universo de aprendizagem, ter sensibilidade para reconhecer qual a melhor 

estratégia a ser usada para aquele aluno tímido, ou para o extrovertido. Por isso, esse 

papel do mediador de aprendizagem, que é o do professor, apesar de conflitante, pode 

trazer vitórias diárias.  

Para Vygotsky (1998), o ato de ensinar é fruto da vivência do ser humano no 

meio social e cultural, no seio da família, da escola, do local de trabalho, enfim, do 

mundo que o rodeia. Por isso, o foco deste trabalho foi construir possibilitar o ensino 

da Literatura brasileira através de fantoches, no anseio de motivar os alunos a 

experimentarem e produzirem seus próprios meios de aprender a aprender. 

 

1.1 AS ETAPAS  
 

Todo o percurso dessa experiência, enquanto docente em formação, começou 

com a participação num evento sobre o dia nacional de conscientização sobre o 

autismo, que ocorreu na Universidade do Estado do Pará, campus XI. O desafio, a 

partir daquele momento, foi elaborar material pedagógico que despertasse o interesse 

de alunos, com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), em turmas mistas do 

Ensino Básico ou turmas do Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Após discussão e aprendizado durante o evento e na sala de aula, optamos por 

criar um material lúdico que englobasse tanto os alunos ditos como ‘normais’ quanto 

os alunos com autismo, contemplando, dessa forma, o que propõe o Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil: 

 

A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que 

a frequentam, indiscriminadamente, elementos da cultura que enriquecem o 

seu desenvolvimento e inserção social. Cumpre um papel socializador, 

propiciando o desenvolvimento da identidade das crianças, por meio de 

aprendizagens diversificadas, realizadas em situações de interação 

(MEC/SEF, 1998, p. 23). 
 

A princípio, buscamos um tema para ser trabalhado no âmbito da literatura 

brasileira. O tema selecionado foi a Escola Barroca, usando-se um dos poemas 

atribuídos a Gregório de Matos Guerra, “Jesus Cristo Nosso Senhor”. 

Criamos um teatro de fantoche que foi analisado pela professora de Literatura, 
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duas especialistas em educação inclusiva e a presidente da associação de mães de 

crianças autistas, as quais avaliaram a exposição do trabalho e apresentaram algumas 

sugestões para aprimorar os elementos para atrair a atenção dos alunos com autismo.  

 

Figura 1 - Primeira tentativa sem observações dos especialistas 
 

 
Fotos: Andresa Moura 

 

Como afirma Freire (2003), o educador precisa ter rigorosidade metódica, posto 

que:  
 

é exatamente nesse sentido que ensinar não se esgota no ‘tratamento’ do 

objeto ou conteúdo, superficialmente feito, mais se alonga à produção das 

condições que aprender criticamente é possível. E essas condições implicam 

ou exigem a presença de educadores e educandos criadores, instigadores, 

inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes (FREIRE, 2003, p. 

13). 
 

Tais contribuições envolveram refletir sobre as principais dificuldades da 

pessoa que sofre de TEA, as dificuldades de comunicação, o interesse por imagens e 

cores fortes e inserir métodos que trabalhassem limitações cognitivas. 

Diante das observações, reelaborou-se o teatro de fantoche a partir de 

adaptações que incluísse o alunado em geral no processo de ensino aprendizagem, 

posto que, como aponta Jean Piaget (1987, p. 387), “as estruturas não estão pré-

formadas dentro do sujeito, mas constroem-se à medida das necessidades e das 

situações”.  

Figura 2 - Segunda tentativa com orientação dos profissionais  

 
Fotos: Andresa Moura. 
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A experiência na construção do teatro de fantoche, na perspectiva de permitir o 

acesso à experiência com a literatura em sala de aula, possibilitou-nos reconhecer a 

importância do lúdico e da literatura na formação dos alunos autistas e não autistas, 

para a formação de indivíduos críticos, sensíveis, conscientes de suas capacidades e 

potencialidades, bem como, de seu papel social. Desse modo, “sendo históricas estas 

dimensões do testemunho, o dialógico, que é dialético, não pode importá-las 

simplesmente de outros contextos sem prévia análise do seu” (FREIRE, 1970, p. 208), 

o ensino aprendizagem assume o seu papel na construção desse ser humano, sempre 

em busca de sua identidade.  

Acredita-se que os bonecos de fantoches assumem papel de não só facilitar a 

compreensão do conteúdo, mas também capacitam os alunos, estabelecendo a 

dinâmica entre o criar e o agir, promovendo, desse modo, uma interação entre o saber 

e a prática. Portanto, ensinar literatura brasileira por meio do teatro dos fantoches é 

tanto prazeroso, quanto significativo.  

Assim, constituir o saber não é algo teórico, mas uma construção de relações e 

consciências, a partir da convivência na vida social e pública. Como os professores são 

formadores de opinião, usam os métodos para amadurecer o pensamento dos alunos 

e assim despertá-los para uma sociedade onde o ensino deverá estar voltado à 

aprendizagem do conteúdo escolhido.  

Tendo em vista que é de responsabilidade do professor levar o aluno a refletir 

acerca de questões condizentes com os problemas enfrentados no dia a dia, em um 

processo de desenvolvimento das habilidades cognitiva, social e emocional, o acesso à 

informação e à educação conduz à prática na qual o alunado consciente respeite o 

espaço um do outro e o tempo de aprendizagem. Assim, cabe ao método proposto 

preparar o ser humano para que compreenda o assunto das aulas, aceite as diferenças 

existentes no mundo, não devendo prevalecer sua vontade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Concluímos que a ludicidade pode auxiliar no ensino de leitura literária em sala 
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de aula, se for utilizada como recurso pedagógico, para sobrepor as dificuldades do 

texto, como linguagem, tempo e espaço de produção. 

Além disso, a Ludicidade desperta no aluno a criatividade para criar suas 

próprias histórias, aprendendo a resolver problemas, achar soluções e a entender a 

importância do aprender. 

O texto literário aliado ao elemento lúdico pode auxiliar à inclusão de alunos que 

apresentem algum déficit de atenção ou autismo, como para o alunado em geral, visto 

que as atividades lúdicas possibilitam ao aluno um papel mais ativo na aprendizagem, 

seja pelo aspecto motor, cognitivo ou social. Desse modo, a criança aprende por meio 

da imaginação, da criatividade, da assimilação e da experiência.  
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4 
 

A METODOLOGIA DE ENSINO DA LEITURA NO LIVRO DIDÁTICO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO 
 

 

Hillary Sthefany da Costa Martins (UFPA)1  

Inéia Damasceno Abreu (UFPA)2 
 

Resumo: Tendo por base a metodologia de ensino da leitura como objeto de estudo, o 

presente trabalho pretende analisar de que maneira as concepções de linguagem estão 

inseridas no livro didático de Língua Portuguesa, cedido no primeiro ano do ensino 

médio da rede pública estadual, através de uma pesquisa essencialmente bibliográfica, 

feita por intermédio de livros e artigos científicos. Para tanto, buscou-se primeiramente 

discorrer acerca dos pensamentos filosófico-linguísticos do Círculo de Bakhtin (1997), 

relacionados às Concepções de Linguagem, para, seguidamente, esquadrinhar, no 

livro didático Português: contexto, interlocução e sentido, das autoras Abaurre, Abaurre e 

Pontara (2016), editora Moderna, o capítulo 27 – Carta pessoal e e-mail, que explora a 

leitura e a compreensão destes gêneros discursivos. Por meio dele, foram examinados 

os procedimentos e recursos textuais que instruíam o aluno à interpretação acerca do 

conteúdo e concluiu-se que, dentre as Concepções de Linguagem estudadas por 

Geraldi (1984) e outros teóricos, o modo de instrução da linguagem foi concebido como 

Interacionista, por ter o ensino centrado no uso e na reflexão dos textos apresentados. 

À vista disso, o resultado obtido veio a classificar o conteúdo curricular desta obra 

como desenvolvedor de competências nos diferentes usos da linguagem. 

Palavras-chave: Leitura. Língua Portuguesa. Concepções de linguagem. 
 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Concernentes à instrução de Língua Portuguesa, as concepções de linguagem 

estão diretamente relacionadas à prática metodológica da educação de nossa língua 

materna em sala de aula. A partir do método de ensino adotado, o aluno é capaz de 

desenvolver melhor formação escolar, desde as séries iniciais. 

                                                 
1Aluna de graduação do Curso de Letras-Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Pará 

(UFPA), Campus de Castanhal; E-mail: hillaryscm@gmail.com.  
2 Professora adjunta do Curso de Letras da Universidade Federal do Pará (UFPA), Campus de 

Castanhal; E-mail: ineia@ufpa.br.  
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Por esse motivo, este artigo objetiva investigar a concepção de linguagem 

predominante na metodologia de ensino da leitura, a partir do livro didático Português: 

contexto, interlocução e sentido, das autoras Abaurre, Abaurre e Pontara (2016), tendo 

por base a Unidade 8 - Narração e Descrição, capítulo 27 – Carta pessoal e e-mail. 

A pesquisa mostra-se relevante, portanto, para o entendimento das concepções 

de linguagem inseridas no contexto atual da educação no Brasil, através da leitura e 

estudo dos gêneros textuais, pontuados no capítulo que será explorado. 

Para a realização destes estudos, o artigo pauta-se na perspectiva teórica de 

Bakhtin/Volochinov (1997), Geraldi (1984), Perfeito (2005), Travaglia (2005), Zanini 

(1999), Fuza, Ohuschi e Menegassi (2011). Diante dessas informações, a pesquisa 

mostra-se essencialmente qualitativa, realizada por intermédio de livros e artigos 

científicos, em que serão discutidos os pensamentos dos autores acerca do tema. 

Buscando atender a esses objetivos, a organização do texto está dividida em 

duas seções: na primeira seção, serão apresentadas as orientações filosófico-

linguísticas, discutidas pelo Círculo de Bakhtin, e sua proposta na interação verbal, em 

que, posteriormente, serão abordadas, em subseções, as Concepções de Linguagem; na 

segunda seção, será feita a análise do livro didático Português: contexto, interlocução e 

sentido, bem como a identificação da concepção de linguagem predominante. 

 

 

2 AS ORIENTAÇÕES FILOSÓFICO-LINGUÍSTICAS DO CÍRCULO DE 

BAKHTIN E AS CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM 
 

Ao adentrar os estudos de Bakhtin/Volochinov (1997), acerca Das Orientações do 

Pensamento Filosófico-linguístico, em sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, 

deparamo-nos com duas orientações distintas e principais: subjetivismo idealista e 

objetivismo abstrato, noções que ligamos às Concepções de Linguagem. 

A primeira diz respeito ao “ato da fala, da criação individual, como fundamento 

da língua (...). A língua é, deste ponto de vista, análoga às outras manifestações 

ideológicas, em particular às do domínio da arte e da estética” 
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(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 72). Para melhor caracterização, analisemos as 

quatro posições fundamentais desta orientação:  

 

1. A língua é uma atividade, um processo criativo ininterrupto de 

construção (“energia”), que se materializa sob a forma de atos individuais de 

fala. 

2. As leis da criação linguística são essencialmente as leis da psicologia 

individual. 

3. A criação linguística é uma criação significativa, análoga à criação 

artística. 

4. A língua, enquanto produto acabado (“ergon”), enquanto sistema 

estável (léxico, gramática, fonética), apresenta-se como um depósito inerte (...) 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 72-73).  
 

Sendo assim, nessa primeira tendência, a língua é constituída a partir de 

ininterruptos atos de fala e está atrelada à concepção de linguagem como expressão do 

pensamento, já que, nesta concepção, “A expressão se constrói no interior da mente''. 

(TRAVAGLIA, 2005, p. 21), o que marca o individualismo, em contrapartida ao meio 

social. 

A segunda orientação, em contrapartida, é pautada “no sistema linguístico, a 

saber o sistema das formas fonéticas, gramaticais e lexicais da língua.” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 77), em que cada ato de fala é singular, estável, 

com traços que constituem a normatividade e a unicidade da língua em um mesmo 

ambiente. De modo a estudar melhor suas proposições, vejamos as seguintes 

características desta orientação: 

1. A língua é um sistema estável, imutável, de formas linguísticas 

submetidas a uma norma fornecida tal qual à consciência individual e 

peremptória para esta. 

2. As leis da língua são essencialmente leis linguísticas específicas, que 

estabelecem ligações entre os signos linguísticos no interior de um sistema 

fechado. Estas leis são objetivas relativamente a toda consciência subjetiva. 

3. As ligações linguísticas específicas nada têm a ver com valores 

ideológicos (artísticos, cognitivos ou outros). (...) 

4. Os atos individuais de fala constituem, do ponto de vista da língua; 

simples refrações ou variações fortuitas ou mesmo deformações das formas 

normativas. (...) Entre o sistema da língua e sua história não existe nem 

vínculo nem afinidade de motivos. Eles são estranhos entre si 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997 p. 82-83). 
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Dessa forma, a criação pessoal é substituída por um sistema que destaca as 

particularidades das várias enunciações feitas por uma comunidade linguística, em 

que as identidades normativas serão privilegiadas, em oposição ao ato de fala 

individual, visto que as leis governantes desse sistema “são puramente imanentes e 

específicas, irredutíveis a leis ideológicas, artísticas ou a quaisquer outras.” 

((BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 79). Sendo assim, vemos que esta orientação está 

em conformidade com a segunda concepção de linguagem: como instrumento de 

comunicação, pois, como assinala Travaglia (2005, p. 22), nessa concepção, “A língua é 

vista como um código, ou seja, como um conjunto de signos que se combinam segundo 

regras, e que é capaz de transmitir uma mensagem, informações de um emissor a um 

receptor (...)”.  

No que se refere à proposta de Interação Verbal, Bakhtin/Volochinov (1997) 

salientam a importância do meio social para a existência da enunciação, uma vez que 

o centro formador desta não parte do interior, mas sim do exterior, ou seja, do meio 

social em que o sujeito está presente. De acordo com os teóricos, “A elaboração 

estilística da enunciação é de natureza sociológica e a própria cadeia verbal, à qual se 

reduz em última análise a realidade da língua, é social. Cada elo dessa cadeia é social, 

assim como toda a dinâmica da sua evolução.” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997., p. 

12). Partindo deste ponto de vista, mesmo a enunciação individual, baseada na 

orientação do subjetivismo idealista, é vista como um fato coletivo, dado que seu todo 

constituinte (estrutura enunciativa e atividade mental) é de natureza social.  

Diante dessas exposições, compreende-se que a língua não está organizada 

apenas através das estruturas linguísticas, psicofisiológicas ou individuais da 

enunciação, e sim por meio do “fenômeno social da interação verbal, realizada através 

da enunciação ou das enunciações” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 123), sendo 

esta a sua essência. Desse modo, percebemos que o Círculo de Bakhtin desenvolveu 

uma filosofia da linguagem essencialmente baseada em seu aspecto interacionista, 

fundamentado na concepção da linguagem como forma de interação.  
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Para uma melhor assimilação deste tema, serão abordados adiante, em 

subseções, os estudos acerca das três concepções de linguagem apontadas. 

 

2.1 A LINGUAGEM COMO EXPRESSÃO DO PENSAMENTO 

Pautada na transmissão de conhecimentos e estudos tradicionais, nesta 

concepção, o fenômeno linguístico é tratado segundo a expressão subjetiva do sujeito, 

isto é, individualista, pois, segundo Travaglia (2005, p. 21) 

 

a expressão se constrói no interior da mente, sendo sua exteriorização apenas 

uma tradução. A enunciação é um ato monológico, individual, que não é 

afetado pelo outro nem pelas circunstâncias que constituem a situação social 

em que a enunciação acontece. 

 

Para Geraldi (1984), “se concebermos a linguagem como tal, somos levados às 

afirmações – correntes – de que pessoas que não conseguem se expressar não pensam” 

(p. 43). Primeiramente, entendamos expressão por “tudo aquilo que, tendo se formado 

e determinado (...) no psiquismo do indivíduo, exterioriza-se objetivamente para 

outrem (...)” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 111). Com isso, podemos 

depreender que o indivíduo, ao não saber se expressar, é incapaz de desenvolver 

plenamente suas capacidades cognitivas, tendo em vista que, tal como expõe 

Bakhtin/Volochinov (1997), a expressão é a estruturadora da atividade mental.  

Dentre suas demais características, esta concepção “enfatiza a gramática 

teórico-normativa: conceituar, classificar, para, sobretudo, entender e seguir as 

prescrições - em relação à concordância, à regência, à acentuação, à pontuação, ao uso 

ortográfico etc.” (PERFEITO, 2005, p. 826). Reforçada pela Lei 4024/61, esta concepção 

foi predominante no Brasil em meados de 1960, em que se instalou por uma década, 

baseada nas noções de “certo” e “errado”, que contemplava um sistema fechado, 

regido por regras e repetições gramaticais. Nesse contexto, “conhecer língua materna, 

muito mais que se valer de termos sofisticados pela erudição, era conhecer as normas 

que regiam a língua. Assim, conhecer a língua significava dominar a gramática da 

língua: sua história e suas normas” (ZANINI, 1999, p. 80). 
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Relativo à prática de leitura, um dos objetos de estudo deste artigo, podemos 

perceber que, na linguagem como expressão do pensamento, há a ênfase na interpretação 

textual e na aprendizagem por meio da oralidade, posto que  

 

Nessa perspectiva, a prática de leitura é usada apenas para exteriorizar 

o pensamento, avaliando-se seu domínio pela capacidade de o 

indivíduo expressar-se corretamente pela oralidade. (...) Dessa forma, 

a leitura é concebida, tradicionalmente, como extração dos sentidos do 

texto, direcionando sua aprendizagem à oratória (FUZA; OHUSCHI; 

MENEGASSI, 2011, p. 483-84). 
 

Desse modo, era por intermédio da leitura oral que se avaliava o pleno domínio 

da língua materna, sendo este o “objetivo da concepção de linguagem como expressão 

do pensamento, não garantindo que o aluno tivesse compreendido realmente o texto.” 

(FUZA; OHUSCHI; MENEGASSI, p. 484), e era por meio dela que se exterioriza o 

pensamento. 

 

2.2. A LINGUAGEM COMO INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO 

Baseada nas correntes estruturais e transformacionais, “esta concepção está 

ligada à teoria da comunicação e vê a língua como um código (...) capaz de transmitir 

ao receptor uma certa mensagem.” (GERALDI, 1984, p. 43). Combinando segundo 

regras, a língua é vista, portanto, como mero instrumento comunicativo, como 

transmissora de mensagens e de informações de emissor para receptor. Nela 

enfatizava-se a forma linguística: na leitura, a decodificação; na escrita, a estrutura do 

texto. Sendo assim, trata-se “de uma abordagem superficial e descontextualizada de 

ensino da língua, o que pode ser observado no trabalho com prática de leitura.” 

(FUZA; OHUSCHI; MENEGASSI, 2011, p. 487). 

Em nosso país, segundo as diretrizes pautadas no modelo tecnicista de ensino, 

o aluno deveria ser capaz de internalizar o saber e seguir os modelos propostos. Nesse 

sentido, “a visão de esforço é acentuada, pois a aprendizagem é entendida como 

processada pela internalização inconsciente de hábitos (teoria 

comportamentalista/behaviorista)” (PERFEITO, 2005, p. 827). Regida pela Lei 5692/71, 
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esse foi o modo de instrução da linguagem, adotado na década de 70, que defendia a 

aprendizagem por meio da repetição de exercícios, “à descrição da estrutura e 

funcionamento da língua, de sua forma e função” (TRAVAGLIA, 2005, p. 27).  

Nesse período, os professores seguiam um modelo pré-estabelecido pelo qual 

pautavam suas aulas e se limitavam a segui-lo sem qualquer questionamento. Não se 

questionava tal metodologia “Talvez pela própria situação política por que passava o 

país - regime militar (...); talvez pela falta de tempo para preparar aulas (...); talvez pelo 

próprio comodismo, já que era mais conveniente cumprir sem questionar.” (ZANINI, 

1999, p. 82).  

Foi por volta de 1980 que os professores resolveram então se firmar contra esse 

modelo metodológico e adotar uma nova prática: a do discurso. Surgiu, assim, um 

novo professor de língua portuguesa, que não mais se baseava no ensino normativo, 

mas no ensino contextualizado da língua, como aponta Zanini (1999, p. 82): “Tentando 

compensar esse esvaziamento de conteúdo, essa falta de conhecimento da história da 

língua e da história do indivíduo (...), começa a surgir, (...), na década de 80, um novo 

professor de língua materna”. 

 

2.3. A LINGUAGEM COMO FORMA DE INTERAÇÃO 

Elencada na linguística da enunciação, esta concepção é baseada na interação 

enunciativa entre os sujeitos de uma sociedade. Segundo Geraldi (1984, p. 43) 

mais 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 antes da fala. 
 

Desse modo, a linguagem é vista como um processo de interação que se 

estabelece no meio social. Consequentemente, o domínio do código linguístico e seu 

ensino normativo é substituído pela contemplação da língua enquanto fato real, 

histórico e social, tal qual teoriza Travaglia (2005, p. 23): “A linguagem é pois um lugar 
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de interação humana, de interação comunicativa pela produção de efeito de sentidos 

entre interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em um contexto 

sociohistórico e ideológico”. Além disso, é relevante salientar o principal objetivo da 

linguagem como forma de interação: a reflexão crítica, tendo em mente que  

 

a preocupação básica do ensino da língua materna é levar o aluno não apenas 

ao conhecimento da gramática de sua língua, mas, sobretudo, ao 

desenvolvimento da capacidade de refletir, de maneira crítica, sobre o mundo 

que o cerca e, em especial, sobre a utilização da língua como instrumento de 

interação social (FUZA; OHUSCHI; MENEGASSI, 2011, p. 490). 

 

Somado a isso, nessa nova tendência, o texto, antes estático, agora é visto como 

dinâmico, social, sendo objeto de estudo da língua juntamente ao discurso, posto que 

“(...) o gênero discursivo é tomado como objeto de ensino da língua e o texto, como 

unidade de significação e de ensino: elemento integrado, sem artificialidade, das 

práticas de leitura, análise linguística e de produção textual” (PERFEITO, 2005, p. 829), 

daí decorre a grande importância do gênero discursivo para a concepção de linguagem 

como forma de interação.  

Quanto ao ensino da língua, conforme Zanini (1999), somente nos anos 1990 foi 

consolidada a nova lei de diretrizes e bases da educação no Brasil: Lei 9394/96, em que 

“o ensino de língua materna se realiza, tentando costurar num único processo a teoria 

e a prática.” (ZANINI, 1999, p. 83). Com ela, foram desenvolvidas atividades como: 

“leitura crítica, a escrita com objetivo e leitor definidos, a compreensão e interpretação 

do mundo, a reflexão sobre a própria linguagem” (ZANINI, 1999, p. 84), em que se 

infere um novo olhar para o estudo da língua materna, antes regrada e normativa, 

baseada agora na contextualização e interação de saberes. 

Indo, então, ao encontro dos estudos de Bakhtin/Volochinov (1997), a 

linguagem como forma de interação é vista aqui como elemento intrínseco ao 

desenvolvimento da língua, pois “A língua vive e evolui historicamente na 

comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua 

nem no psiquismo individual dos falantes” (BAKHTIN.VOLOCHINOV, 1997, p. 124) 
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A partir dessas reflexões, faremos a seguir a análise do livro didático para 

diagnosticar qual concepção de linguagem se faz mais presente, de acordo com os 

autores já mencionados. 

 

3 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Para o diagnóstico das concepções de linguagem, inseridas na metodologia de 

ensino da leitura, buscou-se examinar o livro didático do primeiro ano do ensino 

médio Português: contexto, interlocução e sentido, das autoras Abaurre, Abaurre e Pontara 

(2016), editora Moderna, no qual o objeto de estudo será a análise das questões 

inseridas na Unidade 8 - Narração e Descrição, capítulo 27 – Carta pessoal e e-mail. No 

total, serão analisadas oito questões, divididas em duas partes: na primeira, estarão 

presentes as quatro questões referentes à página 263; na segunda, estarão presentes 

mais quatro questões referentes à página 264.  

Quadro 1 – Referência à página 263 

1. Os textos 3 e 4 são reproduções de mensagens eletrônicas (e-mails). Uma 

comparação entre eles e os textos 1 e 2 identificará semelhanças. Quais são elas? Quais 

são as diferenças entre esses dois conjuntos de textos?  

2. Uma diferença evidente entre as cartas e as mensagens eletrônicas é a 

extensão dos textos. Formule uma hipótese para explicar por que os e-mails são bem 

mais curtos e as cartas, mais longas. 

3. a) Nos trechos, observamos a ocorrência frequente de pronomes pessoais. 

Que função desempenham, nos textos, esses pronomes?  

b) Qual é a diferença entre os pronomes destacados em itálico e em negrito? 

4. a) Que sentimento fez com que Maria Angélica procurasse os lugares onde 

esteve junto com Emílio?   

b) Outra importante diferença entre as cartas e as mensagens é o grau de 

formalidade da linguagem utilizada. A comparação entre os dois trechos acima 

exemplifica essa diferença. Por quê? 

c) Que fatores podem explicá-la?  

 

 

Na questão 1, verificamos que, além da prática de leitura dos quatro textos 

apresentados, o aluno deverá também entender de que modo ocorre a relação entre os 
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gêneros citados, entendimento este que será possível mediante as diversas inferências 

que deverá fazer para depois apontar as convergências entre os textos 3 e 4. 

Posteriormente, na ação de captar as disparidades, o sujeito deverá minuciosamente 

identificar os pequenos detalhes que diferenciam os dois conjuntos de textos. À vista 

disso, podemos entender esse questionamento é classificado como forma de interação, 

pois, “na prática viva da língua, a consciência linguística do locutor e do receptor nada 

tem a ver com um sistema abstrato de formas normativas, mas apenas com a 

linguagem no sentido de conjunto de contextos possíveis de uso de cada forma 

particular” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 95) 

 Na questão 2, pede-se a formulação de uma hipótese que explique a diferença 

de extensão entre as cartas e os e-mails. Ao fazer isso, percebemos que o aluno poderá 

criar, à sua maneira particular, uma conjectura que explique a diferença entre eles, o 

que o colocará no contexto interacional do conteúdo estudado. Formulando hipóteses, 

o sujeito será capaz de raciocinar logicamente porque determinado evento acontece e 

assim pensar na sua própria realidade, refletindo por que razão as coisas mudaram e 

hoje são diferentes. Com isso, podemos inferir que a concepção de linguagem ligada a 

esta questão é a linguagem como forma de interação, tendo em vista que alia reflexões e 

hipóteses quanto aos textos, fazendo com que o aluno reflita e não apenas aprenda de 

modo regrado o funcionamento dos gêneros.  Desse modo,  

 

O texto já não se revela um produto pronto, intocável, que pertence somente 

a seu criador, que não permite inferências, nem interferências, pois surge para 

satisfazer as necessidades do autor e do leitor que compartilham um mesmo 

conhecimento de mundo e de língua (ZANINI, 1999, p. 84). 
 

Na questão 3, entretanto, observamos um caminho contrário, porque nela são 

tratados assuntos relacionados somente à linguística. Nas letras a) e b), ao propor a 

formulação de respostas sobre a função de determinado pronome e as diferenças entre 

os pronomes destacados, a saber: lhe, sua, minha, você, eu, meu, observamos que isto será 

possível apenas se o aluno detiver o conhecimento linguístico a respeito dos tipos de 

pronomes, senão, de outro modo, não será possível destacar as diferenças entre eles, 
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pois ora observamos o pronome oblíquo, ora possessivo, ora pessoal. Desse modo, ao 

demandar o conhecimento acerca do funcionamento da língua, a linguagem é colocada 

como instrumento de comunicação, visto que esta segunda concepção “separa o homem 

do seu contexto social, por se limitar ao estudo do funcionamento interno da língua” 

(FUZA; OHUSCHI; MENEGASSI, 2011, p. 486). 

Na questão 4, observamos uma breve semelhança em relação às questões 1 e 2, 

pois nela também são feitas comparações entre os gêneros do discurso. Na letra a), o 

aluno terá que interpretar o texto exposto, enquanto nas letras b) e c), novamente são 

requeridas reflexões por parte do aluno para que este compare e explique as diferenças 

entre as cartas e as mensagens. Com isso, mais uma vez observamos a linguagem como 

forma de interação, pois nesta questão, diferentemente da 3, são feitas a interação entre 

texto-leitor-autor e a reflexão crítica entre os gêneros cit ados, além de condicionar o 

aluno ao seu conhecimento de mundo. Assim, compreendemos o termo diálogo, dentro 

do texto, “num sentido amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz alta, de 

pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 123). 

 

Quadro 2 - Referência à página 264 

1. Os textos 1 e 2 exemplificam um gênero discursivo muito conhecido. Que 

gênero é esse? 

2. Considerando os assuntos abordados e o modo como Emílio e Maria 

Angélica se dirigem um ao outro, podemos inferir o tipo de relação existente entre os 

dois. Que características dos textos revelam a natureza da relação entre Emílio e Maria 

Angélica? Que função as cartas desempenham nessa relação?  

3. No texto 1, podemos identificar passagens que são claramente relatos.  

    a) Também no texto 2 há a ocorrência de algum relato? Justifique. 

    b) Como se explica a presença de relatos em cartas pessoais?  
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4. No capítulo 24, afirmamos que “existem textos em que recorremos a mais de 

um tipo de composição”. Nos textos 1 e 2, além de passagens narrativas, também 

encontramos trechos que exemplificam um outro tipo de composição. Qual é ele? 

  a) Que trechos são esses? 

  b) Por que diferentes tipos de composição podem ocorrer em um mesmo 

gênero discursivo? 

 

Na questão 1, o aluno deverá identificar, a partir de dois textos, o relato e 

entender o modo como ele se expressa. Ao que parece, trata-se de uma questão mais 

específica, pedindo apenas o conhecimento sobre o tipo de gênero ali presente. Por 

conta disso, a linguagem é inferida como instrumento de comunicação, por tratar, nesse 

caso, a língua apenas como um código isolado, que deverá ser investigado. Assim, não 

há atenção ao conteúdo em si, mas à estrutura textual que compõe o discurso. Por isso, 

“observamos que esta perspectiva está intrinsecamente ligada aos elementos 

comunicativos, em que o falante deseja transmitir uma mensagem a um ouvinte.” 

(FUZA; OHUSCHI; MENEGASSI, 2011, p. 485). Nesse caso, o autor do texto deseja 

apenas transmitir uma mensagem, que logo será decodificada, para que após isso haja 

a exposição do gênero a que se refere, sem mais ponderações ou mesmo produção 

textual. 

Na questão 2, pede-se a identificação dos elementos que compõem a carta e de 

que forma eles atuam no texto. Além disso, o aluno ainda terá que interpretar o texto 

de modo a descobrir o relacionamento entre as personagens. Ao fazer isso, as autoras 

propõem reflexões acerca do que já foi estudado, pois desse modo o leitor terá que 

identificar os elementos que integram estes gêneros por meio das estratégias de leitura, 

que farão com que o aluno mobilize seu conjunto de saberes por meio da interpretação 

dos textos, exigindo muito mais que o conhecimento do código linguístico. Um pouco 

distinta da questão anterior, aqui vemos a solicitação de um conhecimento que está 

além dos fundamentos puramente lexicais. Desse modo, a linguagem é caracterizada 
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como forma de interação, pois nela a leitura pauta-se, além da análise crítica, na interação 

entre os textos e o leitor. Segundo Travaglia (2005), “nessa concepção, o que o 

indivíduo faz ao usar a língua não é tão somente traduzir e exteriorizar um 

pensamento ou transmitir informações a outrem, mas sim realizar ações, agir, atuar 

sobre o interlocutor” (TRAVAGLIA, 2005, p. 23). 

Na questão 3, observamos também a presença da leitura crítica, em que o leitor 

deverá examinar dois textos na letra a) e discorrer acerca da presença de um gênero 

inserido em outro na letra b). A partir disso, constatamos a existência da pluralidade 

de sentidos que o texto é capaz de portar e transmitir a um leitor. Por meio deles, o 

aluno será capaz de fazer inferências e ainda relacionar os gêneros relato e carta, 

considerando suas disparidades. Por conta disso, esta questão também é diagnosticada 

como interativa, porque requisita o conhecimento acerca dos gêneros, somado à 

comparação dos elementos constitutivos dos gêneros mencionados. Nessa perspectiva, 

“A linguagem é uma realidade que se produz num determinado tempo e espaço 

histórico, por isso, compreendida como detentora de um caráter pluridimensional” 

(ZANINI, 1999, p. 83) 

No mesmo caminho que as demais perguntas, a questão 4 também relaciona 

textos semelhantes para a exposição de diferentes composições, relativas aos gêneros. 

Através deste viés, são analisadas diferentes composições, a começar pela identificação 

de uma tipologia predominante. Em a), o leitor deverá detectar os trechos que 

comportam esses arranjos, para em b) ponderar de que modo esses elementos se 

relacionam em um mesmo texto. Fazendo isso, o aluno é novamente inserido em meio 

interacional, pois há a junção entre teoria e prática, de modo que o sujeito adentre um 

texto dinâmico. Por isso, na terceira concepção de linguagem, “a reflexão sobre a 

língua é feita mediante a compreensão, a análise, a interpretação e produção de textos 

verbais” (FUZA; OHUSCHI; MENEGASSI, 2011, p. 490) 

Diante dessas considerações, fica clara a concepção de linguagem predominante 

nas questões apresentadas: a linguagem como forma de interação. Por intermédio dela, 
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vivenciamos diferentes gêneros discursivos em diferentes textos e contextos. No total 

de seis questões, são feitas ponderações, interpretações, estratégias de leitura, 

transcrições, que fazem com que o estudante não se limite apenas à estrutura da língua 

e sua leitura superficial, mas ao conhecimento de diversos universos que os gêneros 

abrigam.  

Isto posto, vimos que ao todo foram estudados três gêneros do discurso:  e-mail, 

carta e relato, bem como os recursos globais de suas estruturas e as reflexões críticas 

quanto ao seu interior, o que permite classificar a unidade 8 – Carta pessoal e e-mail, do 

livro didático Português: contexto, interlocução e sentido, como desenvolvedora de 

competências na esfera interativa da linguagem. Para Bakhtin/Volochinov (1997, p. 

123), “O livro, isto é, o ato de fala impresso, constitui igualmente um elemento da 

comunicação verbal”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tal como foi declarado inicialmente neste artigo, as concepções de linguagem 

detêm um papel importante no processo de ensino-aprendizagem da língua materna, 

visto que por meio delas são postas as metodologias de instrução da língua 

portuguesa. No que se refere à terceira concepção, a linguagem como forma de interação, 

vimos que há um destaque especial para o modo como a linguagem se manifesta, 

tendo por base o meio social em que o sujeito está introduzido. Isso se explica por meio 

do que argumenta o Círculo de Bakhtin (1997), ao tratar a língua não como um sistema 

abstrato de forma linguísticas ou como ato psicofisiológico, mas pelo fenômeno da 

interação verbal, recorrendo à enunciação ou às enunciações. 

Partindo, então, das orientações filosófico-linguísticas do Círculo de Bakhtin 

para as concepções de linguagem, percebeu-se a grande importância do 

interacionismo para o ensino de língua portuguesa, seja através da relação oral entre 

professor-aluno, seja através dos livros didáticos que utilizam a língua materna. Por 

intermédio dele, o ensino é pautado “a partir da reflexão sobre as experiências dos 
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usuários da língua. As funções da linguagem são valorizadas e as suas estruturas 

reconhecidas” (ZANINI, 1999, p. 86), tal qual diagnosticamos a partir da análise das 

oito questões apresentadas anteriormente. Por meio delas, detectamos a presença da 

linguagem como forma de interação no total de seis questões, como também a presença 

da linguagem como instrumento de comunicação em duas questões.  

No tocante à limitação deste estudo, destaca-se a investigação parcial da obra 

em análise, em contrapartida à investigação completa do conteúdo didático da 

unidade 8, que não garante a continuidade do interacionismo no decorrer dos 

próximos capítulos.  Isto implica uma pesquisa baseada em gêneros discursivos 

particulares, a saber: carta, e-mail e relato, que suprime os demais gêneros e indagações. 

Quanto às contribuições vindas desta pesquisa, destacam-se a aquisição do 

conhecimento com relação às concepções de linguagem e sua aplicação em sala de 

aula, tendo por base o livro didático de língua portuguesa. Por meio disso, professores 

de diferentes esferas poderão aliar a teoria à prática, pautando-se na linguagem como 

forma de interação, pois, como testemunhamos, ela é fundamentada na 

contextualização do ensino da língua, com reflexões críticas sobre o mundo e a 

linguagem. 

Por fim, espera-se que tais pensamentos adentrem futuros conteúdos didáticos 

e práticas instrutivas em sala de aula, posto que a língua é estruturada segundo 

processos constantes de evolução e atos sociointeracionais.  
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5 
 

ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO: A LEITURA DE GÊNEROS DA ESFERA 

JORNALÍSTICA 
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Resumo: A leitura no contexto das escolas públicas brasileiras ainda encontra muitos 

desafios, dentre os quais estão as deficiências da abordagem do livro didático sobre 

esse aspecto e, por vezes, ele consiste no principal veículo de acesso à leitura.  Diante 

dessa realidade, o presente trabalho tem como objetivo geral verificar a qualidade das 

atividades propostas na seção de leitura. Para tanto, pretende-se identificar quais são 

as concepções de linguagem vigentes nas atividades; analisar se elas estão de acordo 

com as demandas curriculares do ensino da língua materna; e avaliar as questões de 

compreensão e interpretação textual, com a intenção de sinalizar as possibilidades de 

reflexão do aluno perante elas. A metodologia é de cunho bibliográfico, com um viés 

qualitativo, usando autores como Bakhtin/Volochinov (2006), Geraldi (1984) e Perfeito 

(2005). No decorrer da pesquisa, foi constatado que o ensino de gêneros da esfera 

jornalística se dá a partir de apenas um exemplo de texto, configurando a 

disponibilização de um baixo repertório de leitura para o aluno; e sobre os exercícios 

propostos, os resultados apontam o predomínio da 2ª concepção de linguagem. Logo, 

é interessante afirmar que a seção analisada não apresenta métodos eficazes para a 

formação de um leitor ativo, pois a maioria de suas respostas vão estar de acordo com 

os modelos da atividade proposta, gerando, dessa forma, uma reprodução mecânica 

da leitura. 

Palavras-chave: Concepções de linguagem. Livro didático. Leitura. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O livro didático foi inserido nas escolas públicas brasileiras em um contexto 

social que apoiava o tecnicismo do ensino da língua portuguesa enquanto língua 
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materna, o regime ditatorial vivido no Brasil. Além disso, no âmbito dos estudos 

linguísticos, ele foi veículo para a disseminação da concepção estruturalista da língua, 

na qual a língua é vista como elemento possível de ser sintetizado em funções 

objetivamente determinadas, como os conceitos de mensagem, canal e código, 

propostos por Jakobson (1973). Tudo isso se consolidou com a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases de 1971. Diante disso, o professor tornou-se o administrador do livro 

didático dentro da sala de aula, perdendo, se não toda, mas boa parte da sua 

autonomia sobre o conhecimento a ser repassado (PERFEITO, 2005). 

É evidente que houve muitos avanços quanto à elaboração e seleção dos livros 

didáticos, de modo que eles pudessem acompanhar o avanço dos estudos linguísticos 

e contribuir para um ensino mais eficaz. De maneira mais incisiva foi a criação do 

Programa Nacional do Livro Didático - PNLD, no qual, umas das funções é a avaliação 

da qualidade dos materiais produzidos, de modo que deixe à disposição das escolas 

os que se sobressaírem nos quesitos solicitados. 

No que tange especificamente à leitura no livro didático, foco desta pesquisa, 

apesar do contexto de surgimento deste veículo mencionado anteriormente, a 

concepção de linguagem que trouxe consigo num primeiro momento foi o primeiro 

passo para a introdução da leitura no ensino da língua portuguesa no país, uma vez 

que tornou os textos acessíveis a um público vasto dentro da sociedade, ainda que o 

trabalho com eles precisasse de muitos avanços. 

 Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo principal verificar a 

qualidade das atividades propostas na seção de leitura do livro Português do Projeto 

Teláris, triênio de 2014 a 2016. Sendo assim, pretende-se identificar quais são as 

concepções de linguagem que norteiam os exercícios; analisar se elas estão de acordo 

com as demandas curriculares do ensino da língua materna, cujo objetivo primeiro é o 

de dirigi-lo para um aprendizado de qualidade; e avaliar as questões de compreensão 

e interpretação textual, com a intenção de sinalizar as possibilidades de reflexão do 

aluno perante elas. 
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A metodologia possui um viés qualitativo, pois o presente estudo intenta 

analisar a qualidade das atividades para o ensino-aprendizagem e propor reflexões 

sobre elas por meio de confronto teórico e inferências. Para tanto, fez-se a seleção do 

livro de português, selecionou-se a seção de leitura para ser analisada e, por último, a 

análise das atividades nela presentes para a obtenção dos resultados previstos.  

A pesquisa lança mão de autores como Bakhtin/Volochinov (2006), Geraldi 

(1984), Perfeito (2005), Fuza, Ohuschi e Menegassi (2011), Zanini (1999), Brasil (1998) e 

Brasil (2016). A organização do texto consiste no levantamento das teses teóricas dos 

estudos linguísticos; apresentação das concepções de linguagem que norteiam o 

ensino da língua materna, análise da seção de leitura do livro didático e considerações 

finais. 

 

1 BAKHTIN E OS ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

A base do Círculo de Bakhtin aos estudos linguísticos, atualmente aderida como 

de maior relevância pela academia, afirma que o signo linguístico é dotado de 

ideologia, ao passo que a ideologia se alinhe por meio dele e de todo objeto de 

realização material (DE PAULA, 2013). 

 

Todo signo é ideológico; a ideologia é um reflexo das estruturas sociais; assim, 

toda modificação da ideologia encadeia uma modificação da língua. A 

evolução da língua obedece a uma dinâmica positivamente conotada, ao 

contrário do que afirma a concepção saussuriana. A variação é inerente à 

língua e reflete variações sociais; se, efetivamente, a evolução, por um lado, 

obedece a leis internas (reconstrução analógica, economia), ela é, sobretudo, 

regida por leis externas, de natureza social (BAKHTIN:VOLOCHINOV, 2006, 

p. 16). 
 

Dessa maneira, sendo a ideologia intrínseca à realidade social, os signos, 

portadores máximos dela não podem ser compreendidos eficazmente se não pelo viés 

ideológico/social que os compõem. 

Em contraposição a essa visão, no âmbito dos estudos literários, os textos foram 

por muito tempo concebidos ora como “uma possível realização de uma estrutura 

abstrata geral”, ou seja, sem relação com o contexto de produção, desde o seu criador, 

perpassando pela sua posição no espaço social e a sua intenção interna, ora sendo 
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compreendida “como um sistema regido por leis próprias, fechada em si mesma”, de 

viés normativo e imutável (DE PAULA, 2013, p. 246). 

É sob essa compreensão que Bakhtin concebe as definições de subjetivismo 

idealista e objetivismo abstrato. Essas correntes filosófico-linguísticas, respectivamente, 

compreendem a língua como fenômeno cujas leis são exclusivamente as da “psicologia 

individual”, a qual faz com que a enunciação faça o processo “do interior para o 

exterior” e, dessa forma, ignore qualquer elemento para além disso; e também é 

concebida como um sistema de leis “específicas e objetivas, sem haver qualquer 

vínculo entre o seu sistema e a sua história”, uma vez que se detém ao estudo interno 

do sistema linguístico através da noção de emissor, código e receptor, de acordo com 

Fuza, Ohuschi e Menegassi (2011, p. 481). 

Compreendendo que o signo linguístico é mais amplo do que essas concepções 

postulavam é que os estudiosos do Círculo de Bakhtin compõem sua crítica à 

concepção da língua como sistema sincrônico. Para os autores, a língua, estando 

inserida dentro de um contexto ideológico-social, deve ser compreendida como tal, 

uma vez que essa relação incorre em modificações diretas e constantes na própria 

língua. Logo, não é possível concebê-la como um sistema horizontal.  

 

O sistema sincrônico da língua só existe do ponto de vista da 

consciência subjetiva do locutor de uma dada comunidade lingüística 

num dado momento da história. Objetivamente, esse sistema não 

existe em nenhum verdadeiro momento da história. Podemos admitir 

que no momento em que César escrevia suas obras, a língua latina 

constituía para ele um sistema imutável e incontestável de normas 

fixas; mas, para o historiador da língua latina, naquele mesmo 

momento em que César escrevia, produzia-se um processo contínuo 

de transformação lingüística – mesmo se o historiador não for capaz 

de registrar essas transformações (BAKHTIN:VOLOCHINOV, 2006, p. 

92). 
 

É sob esse viés que o círculo de Bakhtin propõe a concepção dialógica da 

linguagem, segundo a qual “a língua se constitui em um processo ininterrupto, 

realizado através da interação verbal, social, entre interlocutores, não sendo um 
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sistema estável de formas normativamente idênticas” (BAKHTIN, 1992, apud FUZA, 

et al., 2011, p. 489). 

Dessa maneira, contrapõe-se às abordagens vigentes até o momento, 

postulando a dinamicidade da língua nas interações sociais. Ou seja, refuta a ideia de 

que a língua é uma construção individual e assim é externada para o meio, e propõe o 

inverso. Isso porque compreende que são as relações entre os indivíduos que 

determinam a suas ações sobre a língua. Portanto, constitui o principal ramo dos 

estudos linguísticos da atualidade. 

 

2 CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM 

 

2.1 EXPRESSÃO DO PENSAMENTO 

 

A primeira concepção de linguagem, a língua como expressão do pensamento, tem 

origem na visão gramaticalizada da língua, herdada dos gregos e passada pelo 

aperfeiçoamento dos alexandrinos, só superada, em termos de eficácia para a melhor 

compreensão do fenômeno linguístico, no século XX, por Ferdinand de Saussure (1969) 

(PERFEITO, 2005). 

Considerando esse contexto, é cabível destacar que o epicentro desta 

abordagem é de que 

a expressão se constrói no interior da mente, sendo sua exteriorização 

apenas uma tradução. A enunciação é um ato monológico, individual, 

que não é afetado pelo outro nem pelas circunstâncias que constituem a 

situação social em que a enunciação acontece (TRAVAGLIA, 1996, p. 

21). 

Logo, evidenciava um modelo correto de enunciado e, portanto, de pensamento, 

que correspondesse à forma padrão da língua em detrimento das demais variações. 

Ainda, o ensino se detinha em atividades de memorização, apreensão de um sistema 

acabado, impassível de modificações, que necessitava apenas a suficiência das 

capacidades individuais. 

 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

80 

2.2 INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO 

 

Na segunda concepção, a língua como instrumento de comunicação, é concebida 

como um recurso pragmático de comunicação, em que se sobressai o uso da variedade 

padrão da língua, em detrimento das variações correntes no espaço linguístico social. 

Nesse ponto, ela se relaciona com a origem dos estudos linguísticos em que se 

objetivava aprimorar a escrita e a oralidade (GERALDI apud FUZA et al., 2011). 

Para Zanini (1999, p. 81), a referida concepção de linguagem “previa um sujeito 

capaz de internalizar um saber que estava fora dele, por meio da repetição, de 

exercícios que estimulassem a resposta, de forma que ele ‘seguisse o modelo’”. 

Quando observada no contexto de ensino do Brasil, ela foi introduzida por meio 

dos livros didáticos, os quais constituíram um importante passo para a introdução da 

leitura na escola. Todavia, estes eram exclusivamente utilizados para decodificação de 

informações e transcrição das formas corretas da língua para serem assimiladas pelos 

alunos. Ainda que com o tempo começou-se a introduzir outros tipos de textos, que 

não os textos- modelo, o estudo sobre eles mantinha-se e, ainda hoje, em partes, mantém-

se gramaticalizado. 

  

2.3 INTERAÇÃO  

A terceira concepção de linguagem concebe a língua como formas de interação. A 

interação verbal (ou discursiva) foi proposta pelo círculo de Bakhtin, o qual postula 

que a língua está em constante processo e que se realiza por meio da interação de 

cunho verbal e social entre os indivíduos. Dessa forma, esses indivíduos, sujeitos 

falantes, são elementos fundamentais para sua construção e seu desenvolvimento, 

uma vez que são instigados não mais a adquiri-la de maneira sistemática e idealizada 

em normas fixas, mas a refletirem sobre o seu processo nas situações reais de uso. 

Nesta abordagem, de acordo com Fuza, Ohuschi e Menegassi (2011), “a reflexão 

sobre a língua é feita mediante a compreensão, a análise, a interpretação e a produção 

de textos verbais. Desse modo, podemos considerar que, na concepção dialógica de 

linguagem, o discurso se manifesta por meio de textos” (FUZA; OHUSCHI; 
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MENEGASSI, 2011, p. 490, grifo nosso). Logo, o texto é visto como um elemento 

essencial no processo de ensino da língua, pois nele é possível prever situações reais 

de uso da linguagem que se dão por meio das funções dos gêneros discursivos aos 

quais pertencem. 

 Ainda segundo Fuza, Ohuschi e Menegassi (2011, p. 493), para Bakhtin, os 

gêneros discursivos são organizados em esferas de circulação as quais se dividem em 

“esferas do cotidiano, em que se incluem os familiares, íntimas, comunitárias, e as 

esferas dos sistemas ideológicos constituídos, em que fazem parte a ciência, a arte, a 

religião, a política etc. Em cada uma delas há um conjunto específico de gêneros.” 

Portanto, é a partir dessas postulações que o ensino da língua materna deve ser 

direcionado para obter um cunho mais valorativo das propriedades da língua na 

atualidade. 

É sob essa perspectiva que os documentos atuais de direcionamento do ensino 

de língua materna no Brasil propõem que o aluno conheça uma maior variedade de 

gêneros discursivos no período da educação básica, de modo que tenha um vasto 

conhecimento para ser empregado no cotidiano. Não apenas isso, mas que as 

atividades a eles relacionadas possibilitem a compreensão e a interpretação, levando 

em consideração toda a gama de conhecimentos neles contidos, para além das 

características gramaticais, e sim, discursivas e sociais. 

Não por acaso, é justamente neste ponto que conforme Perfeito (2005, p. 32), 

“para Barbosa (1992), mesmo recentemente, a respeito de diferentes perspectivas 

teóricas, nos planos literário, linguístico e pedagógico, a leitura como produção de 

sentidos (coprodução, diríamos) ainda tem dificuldade de adentrar à escola no Brasil.” 

Após termos apresentado todos os conceitos básicos para o entendimento da 

pesquisa, avançaremos para a análise do livro didático, estabelecendo um diálogo 

entre os aspectos teóricos e a análise propriamente dita. 
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3 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 

O livro didático analisado é de Língua Portuguesa, do 6º ano do Ensino 

Fundamental, do projeto Teláris, das autoras Ana Trinconi Borgatto, Terezinha Bertin 

e Vera Marchezi. De acordo com o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o 

presente livro atende às demandas dos anos de 2014, 2015 e 2016, tornando-o 

relativamente recente. Somente a unidade 3 será trabalhada nesta pesquisa, cujo 

assunto abordado é sobre relato pessoal e jornalístico, porém o foco cairá sobre a leitura 

do gênero jornalístico, encontrado no capítulo 6 do livro. 

O capítulo mencionado aborda apenas um texto para explicar sobre o gênero 

textual, apresentando recortes de um jornal sobre o cotidiano das crianças em Guiné-

Bissau. As questões dispostas têm um predomínio maior da 2ª concepção de 

linguagem, onde o aluno terá que tirar as respostas estabelecidas dentro do texto 

oferecido sem poder acrescentar alguma ideia, logo, serão poucas as questões de 3ª 

concepção de linguagem, pedindo pela visão própria do aluno, como mostra o gráfico 

a seguir:      

Gráfico 1 – Concepções de linguagem nas atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaboração dos Autores. 

 

É comum que os livros didáticos tenham mais exercícios voltados para a 2ª 

concepção, pois o objetivo do aluno será apenas analisar o texto, procurar o que a 
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questão pede e escrever exatamente o que está escrito, sem se preocupar em ser um 

leitor ativo, que usa de seus conhecimentos de mundo para poder se inserir dentro do 

texto. Geraldi (1984, p. 42) critica as abordagens utilizadas nos livros didáticos, 

afirmando que "no ensino da língua (...) é muito mais importante estudar as relações 

que constituem entre os sujeitos no momento que falam do que simplesmente 

estabelecer classificações e denominar os tipos de sentenças".  

Antigamente, em meados dos anos 1970, quando o uso de livros didáticos 

estava em seu auge, o ensino começou a voltar-se para as habilidades de leitura por 

meio de atividades de compreensão e interpretação de textos, anteriormente ignoradas 

pela 1ª concepção de linguagem – voltada para o estudo tradicional da gramática. 

Porém, apesar da atenção adquirida, Soares (1998, p. 56) afirma que as práticas de 

leitura nos livros didáticos "sempre se mantiveram secundárias em relação ao estudo 

da gramática”. 

Esse estado secundário não se perpetuou por muito tempo, a leitura passou a 

ganhar importância no decorrer dos anos, engrenando aspectos da 2ª concepção de 

linguagem, como a leitura-decodificação, "os objetivos são, agora, pragmáticos e 

utilitários: trata-se de desenvolver e aperfeiçoar os comportamentos do aluno como 

emissor-codificador e como recebedor-decodificador de mensagens, pela utilização e 

compreensão de códigos diversos – verbais e não-verbais" (SOARES, 1998, p. 57).  

Em outras palavras, o aluno terá um maior incentivo à repetição dos textos, já 

que o professor tem que "cumprir" um programa pré-estabelecido pelo autor do livro 

didático, fazendo com que qualquer outra resposta que esteja fora dos padrões 

impostos pelo manual do discente seja considerada errada.  

Durante décadas, a escolarização brasileira foi norteada por paradigmas 

tradicionais. Com isso, o foco de ensino da leitura eram questões de cunho visual, onde 

as atividades buscavam respostas de localização, limitando o aluno ao ato de localizar 

trechos dos textos e repeti-los na íntegra, tornando-os, sobretudo, leitores passivos.  
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A partir desse gatilho, iniciaremos com a primeira pergunta feita após a leitura 

de um recorte do jornal da Folha de São Paulo: 

1. Leia a primeira página e localize no texto os dados solicitados a seguir e escreva-os no 

caderno. 

a) Data da publicação do suplemento. 

b) Frase que indica o público a que se destina esse suplemento. 

c) Frase que indica o assunto da reportagem. 

d) Frase que dá informações sobre a foto, isto é, a legenda da foto. 

e) Números que indicam as páginas do suplemento onde encontrar a reportagem. 

Após lermos a questão, é clara a influência da 2ª concepção de linguagem, 

principalmente no comando, onde se pede para "ler", "localizar" e em seguida 

"escrever". Evidencia uma falta de exigência das habilidades cognitivas de 

compreensão do aluno e pede simplesmente uma reprodução mecânica de uma leitura 

superficial, onde não há margem de erro de interpretação, "enfatiza métodos objetivos 

de leitura, (...), nas quais a interpretação do leitor deve coincidir com a do autor do 

livro didático" (PERFEITO, 2005, p. 40). 

Também será notado essa escassez de provocação da reflexão do leitor na 

terceira questão: 

3. Na página da direita, há um desenho representando parte de um mapa. Ligado a uma 

parte desse desenho, na página da esquerda, há um boxe cor de laranja com um pequeno mapa 

e algumas informações. Leia, ao lado, esse boxe e escreva no caderno as respostas para as questões 

que seguem: 

a) Que continente essa parte do mapa representa? 

b) Que país desse continente está em foco? 

c) Qual a capital desse país? 
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Essa parte é exclusivamente a mais fácil, pois, não só mostra a página da 

reportagem completa, como também amplia e recorta esse suposto "mapa" ao lado da 

questão, contendo basicamente todas as respostas que o comando solicita. Nem ao 

menos dá possibilidade ao leitor de procurar no texto completo pelos componentes 

pedidos, tornando-os "exercícios que prescindem de reflexão, podendo ser 

respondidos com uma vista de olhos no texto" (FREGONEZI, 1994 apud PERFEITO, 

2005, p. 39). 

Em contrapartida, a segunda questão remete à 3ª concepção de linguagem, em 

que o livro didático oportuniza o aluno um processo de interação: 

2. Observe a foto que aparece na página de jornal e responda: 

a) O que mais chama sua atenção? 

b) Quando alguém escolhe uma foto para acompanhar uma reportagem, geralmente tem 

a intenção de chamar a atenção do leitor para estimular a leitura do texto. Em sua opinião, esse 

objetivo foi alcançado com essa foto? 

Nessa questão, temos uma breve relação entre autor-texto-leitor, que é visto ao 

utilizar de pronomes pessoais como "sua" e a palavra "opinião", dando espaço para o 

leitor ser visto como figura tão importante como autor e texto, onde seu modo de ver 

o mundo e seus pressupostos textuais também serão relevantes. 

Todas as perguntas citadas acima fizeram parte do primeiro segmento do texto, 

a seguir teremos outras questões de interpretação textual, mas dessa vez em relação à 

compreensão que o aluno teve ao ler a reportagem exposta. Esses exercícios, como os 

anteriores, têm um peso maior no favorecimento da 2ª concepção de linguagem: 

1. Em uma reportagem, geralmente há um trecho chamado de olho que fica em destaque, 

e dá uma visão geral sobre qual será o foco da matéria. Copie o olho dessa reportagem. 

2. Releia o primeiro parágrafo do texto. Responda: sobre qual outro lugar a repórter 

poderia estar falando? Por quê? 

3. Localize no parágrafo da questão anterior as seguintes informações: 
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a) Sobre quem se fala?                       c) Onde acontece? 

b) Sobre o que se fala?                       d) Quando acontece? 

4. A reportagem relata algumas semelhanças entre nosso país e Guiné-Bissau. Copie no 

caderno as alternativas que correspondem a essas semelhanças: 

- língua;                                              - colonização portuguesa; 

- data da independência;                    - gosto pelo futebol. 

- brincadeiras infantis; 

De cinco questões, quatro pedem para que os leitores copiem exatamente o que 

está descrito no texto. Na segunda e terceira questões, até mesmo mostram em que 

parágrafo pode ser encontrado a resposta, facilitando a reprodução automática e 

empobrecendo o desenvolvimento da autonomia do leitor. Questões como essas 

apenas se enquadram na crítica de Zanini (1999, p. 81) ao dizer que existem "o modelo 

e os seguidores dos modelos". 

Na quinta questão, temos uma retomada de interação com o leitor: 

5. Nas brincadeiras listadas há uma em que a repórter não encontrou correspondente no 

Brasil: "surumba-surumba". Leia o trecho em que a brincadeira é descrita e responda: você 

conhece alguma parecida? 

É relevante apontar que, mesmo sendo questões que expressam uma tentativa 

de inclusão do texto com o leitor, são exercícios simples sem um nível complexo para 

uma posição crítica, esperadas por alunos de 6º ano do ensino fundamental, mas que 

mesmo assim oferecem uma forma de interação e permitem ao discente a construção 

de um conhecimento social, levando-o a parar e refletir sobre sua própria experiência 

de vida para a conclusão da resposta. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) ao 

falar sobre a leitura dos textos escritos explica que “os sentidos construídos são 

resultados da articulação entre as informações do texto e os conhecimentos ativados 

pelo leitor no processo de leitura” (BRASIL, 1998, p. 70), ou seja, é necessário explorar 
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essas conexões com o mundo exterior para que o aluno seja capaz de fazer um 

aproveitamento maior do texto. 

Na próxima parte, ainda no segmento de compreensão textual, teremos mais 

algumas questões, que seguem o mesmo padrão que as anteriores, com apenas duas 

delas envolvendo um processo interativo, porém, ao analisá-las com atenção, é notável 

que serão questões da 2ª concepção de linguagem camufladas como 3ª concepção. 

1. Compare a realidade de Guiné-Bissau nos dias de hoje com a realidade do lugar em 

que você vive. Transcreva em seu caderno os itens que correspondem ao que há em comum entre 

sua região e Guiné-Bissau: 

Realidade em Guiné-Bissau 

Falta escola e material escolar. 

Falta água encanada e luz elétrica. 

Ninguém assiste à TV, usa computador ou tem aparelho de som. 

As ruas são de terra batida, sem calçamento. 

As crianças brincam de pega-pega, amarelinha. 

Os brinquedos são inventados com peças encontradas pelas crianças. 

 

2. Na sua opinião, a reportagem mostra a realidade do povo guineense de um ponto de 

vista negativo ou positivo? Explique. 

A primeira questão pede para o aluno buscar semelhanças de sua região com a 

do país da África, transcrevendo, a partir da tabela, os itens que têm em comum em 

ambas as realidades. Entretanto, não dá muito espaço para o leitor pensar em sua 

própria realidade e comparar com o texto anteriormente lido, já que só vai ser preciso 

ver a tabela com todas as respostas. Seria muito mais útil para o aluno se a pergunta 

acabasse na primeira linha, sem a necessidade da tabela, desse modo ele buscaria em 

sua memória fragmentos que poderiam ser capazes de suprir a questão sem ser 

induzido pelo quadro acima. 
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A segunda questão, apesar de perguntar sobre a opinião do leitor, também é 

tendenciosa para a tabela, pois questiona se a realidade do povo guineense é vista de 

maneira negativa ou positiva, quando o próprio quadro mostra quase todos os pontos 

negativos. Mais uma vez, esse tratamento didático impede o aluno de recorrer ao texto 

completo e a sua experiência pessoal, limitando o desenvolvimento autônomo do 

discente, já que insinua ao leitor uma resposta pronta, pela qual ele possui grandes 

chances de deixar-se influenciar. 

Logo, vimos que há somente um texto para apresentar o gênero jornalístico, 

indicando um baixo repertório para a aprendizagem de alunos do ensino fundamental. 

Também teremos uma abundância de questões com a 2ª concepção de linguagem em 

relação à 3ª concepção nos exercícios propostos, configurando uma leitura pautada em 

paradigmas mecanicistas, limitando o aluno à decodificação da linguagem escrita, ao 

invés de priorizar a reflexão e as construções de significado que o leitor pode 

desenvolver a partir do texto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer da pesquisa foi notado que há muitas limitações presentes no livro 

didático, que não supre todas as necessidades que o aluno demanda, principalmente 

em questão da leitura, por abordar, em sua maioria, questões interpretativas 

abrangendo a 2ª concepção de linguagem. Por conta do carecimento de exercícios de 

3ª concepção, os valores que o leitor poderia contribuir em sua interação com o texto 

são restringidos, impossibilitando que a "reinterpretação das experiências já vividas e 

das que passa a viver a partir da ampliação dos espaços de convivência e socialização" 

(BRASIL, 1998, p. 46) seja concluída.  

Como os PCN (BRASIL, 1998, p. 47) implicam, "se busca construir um saber 

sobre a língua e a linguagem e sobre os modos como as opiniões, valores e saberes são 

veiculados nos discursos orais e escritos", sendo assim, é o conhecimento de mundo 

que ajuda o leitor a constituir sua identidade, especialmente em crianças do ensino 
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fundamental, e caso ela não seja trabalhada dentro do ambiente escolar, só trará 

deficiências para o desenvolvimento crítico do aluno. 

Portanto, é necessário entender que não se formam leitores em um curto 

período, como em um ano escolar. Nesse contexto, é preciso de um acompanhamento 

da própria escola, dos professores envolvidos e que o material didático seja escolhido 

diligentemente, sempre procurando estar a par dos conteúdos atuais e satisfazer as 

deficiências no ensino para uma aprendizagem mais efetiva, priorizando aqueles que 

ajudem o aluno a refletir e atuar conscientemente dentro da sociedade. 
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6 
 

COERÊNCIA TEXTUAL: CONJUNÇÕES NA PRODUÇÃO ESCRITA EM 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Eric de Jesus da Silva (UFPA)1 

Simone Negrão de Freitas (UFPA)2 

 

Resumo: O presente estudo investigou o uso de conectivos do tipo conjunção em 

textos dissertativo-argumentativos, com o objetivo de verificar aspectos quantitativos 

e qualitativos dessas ocorrências, como os padrões de uso. O problema aqui abordado 

encaixa-se no campo teórico dos estudos da língua em uso, surgidos em meados dos 

anos 1960, cujo quadro conceitual e metodológico continua sendo bastante produtivo 

para os estudos do texto (MODESTO, 2006), muito aplicados à descrição linguística e 

à educação. Na revisão da literatura, incluiu-se o estudo da taxonomia de conectivos e 

conjunções, segundo Houaiss e Villar (2001), Castilho e Elias (2017), Cunha e Cintra 

(2017) e Savioli (2007); bem como o ponto de vista de Koch e Elias (2017) e outros, que 

consideram que os conectivos do tipo conjunção impactam de forma importante na 

construção do sentido do texto. Utilizou-se como corpus 10 redações escolhidas 

aleatoriamente do banco de dados de 1000 redações do projeto de pesquisa “Avaliação 

automática de respostas a questões não-objetivas através de métodos inteligentes”, 

UFPA. As redações foram seccionadas de acordo com a estrutura organizacional do 

texto dissertativo-argumentativo, como descrita por Fiorin (2018): introdução, 

desenvolvimento e conclusão; em cada seção, uma vez identificadas as ocorrências de 

conjunções, foi isolado o período de cada ocorrência de forma a observarem-se, em 

cada caso, aspectos da coerência da construção. Foram construídos gráficos, que 

permitiram apreciar achados qualitativos e quantitativos. Os resultados apontaram 

que as conjunções ocorrem com maior frequência no desenvolvimento das redações e, 

com frequência mais baixa, na conclusão, seguida da introdução; foram frequentes 

ocorrências das formas “quando”, “mas”, “pois”, “contudo”, “portanto”, “também” e 

“ou...ou”. Por fim, considerou-se que os períodos isolados, em geral, estão de acordo 

com condições de coerência, embora certos usos de conjunções conclusivas surjam em 

períodos em que a relação indique sentido de causa, justificativa, consequência e 

retomada. 

Palavras-chave: Conjunções. Texto dissertativo-argumentativo escrito. Língua em uso. 

Coerência textual.  

                                                 
1
Graduado em Letras-Português, Campus Castanhal, Universidade Federal do Pará. E-mail: 

ericsilvamauro.39@gmail.com.  
2 Mestre em Linguística (UFPA). Docente da Faculdade de Letras, Campus Castanhal, Universidade Federal do 

Pará. E-mail: sinegrabr@gmail.com.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente estudo, recorte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

intitulado “Conjunções na estrutura do texto: um estudo do uso de conectivos em 

textos dissertativo-argumentativos” Silva (2019), investigou conjunções da língua 

portuguesa no seu contexto de uso em textos dissertativo-argumentativos. A principal 

motivação para a escolha deste tema é baseada na minha experiência como aluno 

desde a educação básica e, de certa forma, até a graduação, onde se levou em 

consideração principalmente um enfoque voltado para a terminologia gramatical, 

deixando o funcionamento do texto em segundo plano. 

Os estudos da língua em uso, mesmo sendo uma abordagem que surgiu, 

praticamente, em meados dos anos 1960, mantêm seu campo conceitual e 

metodológico produtivos para os estudos do texto. Por isso, a justificativa principal 

deste trabalho reside no fato de que os estudos da língua em uso têm alargado o 

interesse e aplicação das pesquisas linguísticas desde os anos de 1960 (MODESTO, 

2006).  

É preciso ainda considerar que, referente ao funcionamento do texto, e mais 

exatamente do discurso, os conectivos do tipo conjunção impactam de forma 

importante na construção do sentido (KOCH; ELIAS, 2017) nos textos em que são 

usados, funcionando como sinalizadores da ideia que perpassa, pois se trata de eixos 

de ligação entre frases de um texto, ou seja, entre os sentidos parciais (coerência local) 

para a construção do sentido como um todo (coerência global), criado na teia 

linguística de cada texto. 

Dadas as evidências desses mesmos estudos sobre os usos e sobre o 

funcionamento do texto, é importante que se investiguem as transformações que 

ocorrem na língua, especificamente em relação ao uso das conjunções. Assim, o 

presente trabalho propõe-se a estudar a relação entre a classificação/função das 

conjunções em gramáticas normativas da língua portuguesa e o uso 
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produtivo/significativo feito pelos sujeitos-autores das conjunções na tessitura de 

textos dissertativo-argumentativos considerados bem formados estruturalmente. 

A metodologia do presente estudo consistiu numa análise quantitativa e 

qualitativa, de cunho funcionalista e método indutivo, de 10 (dez) textos dissertativo-

argumentativos escritos que foram escolhidos aleatoriamente (pois parte-se da 

proposição que existe um padrão nos usos feitos pelos sujeitos-autores das conjunções 

em textos dissertativo-argumentativos), do banco de dados de 1000 (mil) redações do 

projeto de pesquisa intitulado “Avaliação automática de respostas a questões não-

objetivas através de métodos inteligentes”3, para investigar os usos feitos pelos 

sujeitos-autores a respeito das conjunções presentes na estrutura organizacional dos 

textos.  

Este estudo alinha-se, como já foi mencionado, ao método indutivo (LAKATOS, 

2009), uma vez que foram examinados fatos da realidade, ou seja, textos reais 

produzidos por sujeitos que constituem a sociedade para se verificar o funcionamento 

deles (esse que se caracteriza por verificar as “funções” que determinada coisa ou algo 

apresenta para a sociedade), assim como certa sequência lógica de se referir à natureza 

da pesquisa.  

Primeiramente, quanto aos procedimentos metodológicos empregados, foi 

identificada cada conjunção na tessitura dos textos dissertativo-argumentativos 

segundo a taxonomia da gramática normativa de acordo com Cunha e Cintra (2017) e 

Savioli (2007). A partir dessa identificação, foram construídos gráficos que 

quantificaram percentualmente os usos das conjunções para fins de análises e 

discussões.  

Nessas discussões, foram realizadas considerações gerais sobre os principais 

conectores textuais presentes nos 10 (dez) textos e, particularmente, as conjunções 

                                                 
3 Bolsista PIBIC/PRODOUTOR-RENOVAÇÃO, no período de agosto de 2017 a julho de 2018, no projeto 

de pesquisa intitulado: “Avaliação automática de respostas a questões não objetivas através de métodos 

inteligentes”, do Instituto de Ciências Exatas e Naturais, UFPA-Belém. 
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presentes neles, divididos em dois blocos de cinco redações (por apresentarem 

particularidades), para apontamentos de direções para se estudar mais 

especificamente a multifuncionalidade das conjunções, a fim de observar os usos 

dessas conjunções quanto à coerência local e global nessas redações. 

Todas essas redações que integram o banco de dados, anteriormente referido, 

têm como temática: A atual crise político-social do Brasil e ações políticas para seu 

enfrentamento e, elas provêm do concurso público, para contratação de técnico 

administrativo em educação, edital nº 26/2016 - UFOPA. Outra consideração a ser feita 

é que essas redações que compõem o banco de dados, aqui utilizado, respeitam como 

o sujeito-autor desses textos produziu, ou seja, apresentam os desvios gramaticais que 

eles tenham cometido durante essa produção escrita.  

Quanto ao tratamento dos dados, as 10 redações foram divididas de acordo com 

a estrutura organizacional do texto dissertativo-argumentativo, postulada por Fiorin 

(2018), a saber, introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, antes disso, 

selecionaram-se os principais conectivos textuais encontrados na tessitura desses 

textos.4 

O presente artigo organizou-se da seguinte maneira: primeiramente, consiste 

nesta introdução, em que se apresenta o objetivo, justificativa, problema, breve 

sinalização metodológica e uma síntese de cada uma das seções deste estudo. Logo em 

seguida, constitui a revisão da literatura, na qual foram estudados aspectos gerais 

relacionados à multifuncionalidade das conjunções, dentre outros. Depois, na análise 

e resultado do estudo, através da observação dos usos dos conectivos textuais e, 

principalmente da tipologia conjunção feitos nos textos dissertativo-argumentativos 

pelos sujeitos-autores delas. Por fim, as considerações finais em que foram retomados 

                                                 
4  Sendo que, como estabelecido por Koch (2017), os conectivos entre orações e palavras são além das 

conjunções também as preposições e os advérbios, com isso foram esses os quais primeiramente 

identificou-se e, dispondo-se em gráficos cada uma das 10 (dez) redações utilizadas nessa análise, tanto 

os conectivos textuais quanto os do tipo conjunção. 
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os resultados, enfatizando se o objetivo do presente trabalho foi atingido e sua 

contribuição para os estudos da linguagem. 

 

2 AS CONJUNÇÕES E O TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO: 

ASPECTOS GERAIS 

 

Segundo Castilho e Elias (2017), a classe de palavras denominada de conjunções 

tem sua origem em termos latinos ou palavras de outras classes, como por exemplo, 

substantivo, pronome, advérbio, que passaram por um processo intitulado de 

gramaticalização. Esse processo, segundo Castilho e Elias (2017), funciona quando 

determinada palavra de outra classe perde seu valor /função e migra para outra que 

passa a lhe proporcionar sentido e funcionalidade. São alguns exemplos desse 

processo de gramaticalização das conjunções a “transformação do advérbio latino 

magis “mais” na conjunção adversativa, mas [...]” (CASTILHO; ELIAS, 2017, p. 390), e 

“a conjunção integrante que deriva do latim vulgar quid, palavra que competia com 

quod, quia, quomodo.” (CASTILHO; ELIAS, 2017, p. 391). 

Para Camara Jr. (1986), tanto as conjunções coordenativas quanto as 

subordinativas têm origem nas conjunções do latim, ou nas palavras portuguesas 

modernas, ou ainda nas aglutinações românicas etc., que originaram as conjunções 

atuais. Como expõe Camara Jr. (1986): 

 
Provêm assim: 1) de conjunções coordenativas latinas (exs.: e < et, ou < aut); 2) 

de advérbios latinos ou nomes adverbializados (exs.: pois < post, mas < magis, 

ora < hora); 3) de aglutinações românicas antigas (exs.: porém < por ende < por 

inde) ou portuguesas, modernas (ex.: portanto); 4) de palavras portuguesas, 

feitas conjunções coordenativas por derivação imprópria, como os pares 

alternativos – quer...quer..., já... já...(CAMARA JR., 1986, p. 81). 

 

Segundo Camara Jr. (1986), as conjunções são vocábulos gramaticais que, como 

conectivos, estabelecem: a) uma coordenação entre duas palavras, dois membros de 

oração ou duas orações (conjunções coordenativas), b) uma subordinação entre duas 

orações, que constituem um sintagma oracional, em que uma, funcionando como 

determinante, fica subordinada à outra, principal, como determinado. 
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De acordo com as considerações realizadas anteriormente por Camara Jr. (1986), 

assim como Castilho e Elias (2017) evidenciaram o processo de renovação 

(gramaticalização) das conjunções, da evolução histórica do latim ou da mudança 

funcional de outra classe de palavras da língua portuguesa, que foi importante para 

esse conector textual exercer seu papel de interligar enunciados e os parágrafos na 

tessitura dos textos escritos da língua.   

De acordo com Castilho (2016, p. 340), “Com o surgimento da Linguística de 

Texto e da Análise Conversacional, muita luz foi lançada sobre a multifuncionalidade 

das conjunções.” No que se refere à Linguística de Texto, tal “multifuncionalidade” se 

justifica pelo fato de que se ampliou a gama de possibilidades de estudo das 

conjunções, não somente delas, justamente pelo texto proporcionar um contexto mais 

amplo de estudo quando relacionado às orações. 

Para Koch (1993), “A conjunção (ou conexão) permite estabelecer relações 

significativas específicas entre elementos ou orações do texto. Tais relações são 

assinaladas explicitamente por marcadores formais que correlacionam o que está para 

ser dito àquilo que já foi dito” (KOCH, 1993, p. 22).  

Ainda sobre os conectivos, segundo Castilho e Elias (2017, p. 417), “Ao 

identificar as unidades discursivas e os parágrafos de um texto, nota-se que eles 

podem vir ligados por conectivos que ultrapassam obviamente os limites da 

sentença.”, destacando-se, pois, a influência desse conector nas relações constituídas 

na tessitura do texto.  

Por se tratar de um estudo que considera os usos das conjunções na língua por 

parte dos seus usuários, é justamente isto que acaba justificando a utilização, também, 

de uma abordagem funcionalista, neste trabalho. Modesto (2006) aborda várias 

abordagens funcionalistas, dentre as quais, trazemos a abordagem de DIK (1989), onde 

relata que: “[...] quando se adota um ponto de vista funcionalista para o estudo de uma 

língua natural, tenta-se verificar como “opera” o usuário desta língua.” (DIK apud 

MODESTO, 2006, p. 4).  
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Na perspectiva dos estudos funcionalistas no Brasil, temos autores como Neves 

(2017), que, a partir do ponto de vista sociopolítico-cultural, sobre a finalidade do 

estudo da língua em uso, postula:  

 

Nessa linha, propõe-se como objeto de investigação escolar a língua em uso, 

sob a consideração de que é em interação que se usa a linguagem, que se 

produzem textos. Assim, o foco é a construção do sentido do texto, isto é, o 

cumprimento das funções da linguagem, especialmente entendido que elas se 

organizam regidas pela função textual (NEVES, 2017, p. 18). 

 

De acordo com parte das considerações teóricas destacadas, o sistema de 

conjunções do português brasileiro consiste em categorias bem delimitadas e bem 

definidas em relação às suas funções sintáticas e semânticas. Porém, se quer 

evidenciar, no presente estudo, que nem sempre encontramos no uso das conjunções 

exercendo essas funções/classificações estabelecidas pelas gramáticas normativas. 

Para fins de comprovação, trazemos três trabalhos dos seguintes teóricos, a saber: 

Carvalho (2017), Castilho e Elias (2017) e Fiorin (2018). 

Carvalho (2017) tem como principal objetivo, no seu trabalho intitulado: 

Conexão de oração: um estudo dos valores da conjunção “e”, a autora procura 

entender as possíveis mudanças semânticas que podem ocorrer no uso das conjunções 

coordenadas aditivas e adversativas, e destacando respectivamente suas principais 

representantes as conjunções “e” e “mas”. Para isso, a autora utilizou-se de algumas 

gramáticas de estudiosos da língua portuguesa, para tecer suas discussões referentes 

às possíveis mudanças semânticas das conjunções as quais se propôs analisar. 

O exemplo trazido a seguir, é de uma dessas gramáticas (Gramática de usos do 

português – Maria Helena de Moura Neves) na qual Carvalho (2017), ponderou que nela: 

“Foram apresentados dados os quais demonstram como a conjunção aditiva “e” pode 

adquirir um valor adversativo e o “mas” valor aditivo” (CARVALHO, 2017, p. 1). 

Verificaremos o primeiro exemplo, em que o conectivo aditivo “e” ganha carga 

semântica adversativa: “Ex. (15): depenava frangos e não ganhava nada.” (NEVES 

apud CARVALHO, 2017, p. 5). A autora comenta que neste exemplo temos: “[...] o 

elemento coordenador se iguala com o elemento coordenado. Ou seja, o esperado é 
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despenar o frango e ganhar algo na vida” (CARVALHO, 2017, p. 5), na oração acima 

a conjunção aditiva ‘e’ apresenta duas finalidades diferentes e não uma 

complementação da finalidade anterior para com a posterior.  

Já Castilho e Elias (2017) demonstram o fato do ‘mas’ classificado como 

adversativo, em situações de conversação, não corresponder a essa classificação e sim 

de adição. No exemplo abaixo, temos o “mas” adversativo exercendo funcionalmente 

a classificação de adição, entre a expressão anterior para com a expressão seguinte. Tal 

situação pode ser observada neste trecho do exemplo usado pelo autor: 

 

L1 – não não não é questão disso não  

mas 

realmente a cadeia de supermercados aqui é de de de de Recife 

provavelmente é superior a qualquer uma do país...isso vocês podem julgar 

lá vendo... 

mas  

não não não é propaganda não é coisa nenhuma  

agora  

o que eu acho é o seguinte... é que nós temos [...] (CASTILHO; ELIAS, 2017, p. 

418).  

 

Nem sempre, segundo Fiorin (2018), as conjunções conclusivas, portanto, 

apresentam um argumento que expressa conclusão. Conforme os exemplos a seguir o 

autor consolida sua afirmação: “Em Eu estava cansado. Assim, parei de trabalhar, o 

marcador assim indica causa e não conclusão.” (FIORIN, 2018, p. 86). Já sobre a outra 

conjunção conclusiva, menciona: “Em O rapaz é inteligente. Portanto, será aprovado no 

concurso, o portanto não conduz a uma conclusão logicamente necessária. Ela apresenta 

antes uma expectativa plausível, significando “por causa disso” (FIORIN, 2018, p. 86). 

Conforme, vimos anteriormente, de acordo com as discussões de Carvalho 

(2017); Castilho e Elias (2017) e Fiorin (2018), nem sempre podemos encontrar nos 

enunciados apresentados as conjunções exercendo as funções/classificações 

sistematizadas nas gramáticas normativas. Dos três teóricos, apenas Castilho e Elias 

(2017) e Fiorin (2018) pautam justificativas para explicar tais acontecimentos. O 

primeiro menciona o fato da conjunção “mas” ter se originado do advérbio latino magis 

que mudou para o “mais” por processo de gramaticalização conservando, portanto, 
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dependendo do contexto oracional, a função somativa. O segundo alegou, para 

justificar sua colocação, o fato de as línguas naturais serem ricas em polissemia, ou 

seja, uma palavra de uma língua como a portuguesa, por exemplo, pode apresentar de 

acordo com o contexto de seu uso outro(s) sentido(s) em relação ao seu valor semântico 

habitual. A seguir, aborda-se sobre a taxonomia das conjunções segundo a gramática 

normativa. 

 

2.1 A TAXONOMIA DAS CONJUNÇÕES NA GRAMÁTICA NORMATIVA 

 

Savioli (2007) define as conjunções seguindo os pontos de vista sintático, 

mórfico e semântico. Do ponto de vista sintático, as conjunções estabelecem uma 

relação entre duas palavras; do mórfico elas são invariáveis; e do ponto de vista 

semântico as conjunções estabelecem relações de vários sentidos entre as orações que 

ligam. Logo em seguida, usa o termo “subclassificação” para se referir a divisão das 

conjunções entre coordenativa e subordinativa. 

 O autor mostra que as conjunções coordenativas se classificam em: aditivas, 

quando se estabelece uma relação de soma (ex.: e, nem etc.); adversativas, quando se 

quer passar a ideia de oposição (ex.: mas, porém, contudo etc.); alternativa, quando se 

evidencia alternância (ex.: ou...ou, ora...ora etc.); conclusiva, quando se expressa uma 

conclusão (ex.: logo, portanto, etc.); e explicativa, quando a intenção é justificar, 

confirmar algo (ex.: pois, porque, que, etc.). 

Posteriormente, Savioli (2007) destaca a classificação das conjunções 

subordinativas, que são: integrante, aquela que faz a introdução de uma oração 

subordinada substantiva (ex.: que, se etc.); causal, que estabelece uma relação de causa 

(ex.: porque; visto que, etc.); comparativa, relação de comparação (ex.: como, assim 

como, etc.); concessiva, estabelece uma relação de concessão (ex.: embora, ainda que, 

mesmo que etc.); condicional, passa a ideia de condição (ex.: se, caso etc.); 

conformativa, estabelece uma adequação, conformidade (ex.: segundo, conforme etc.); 

consecutiva, passa uma relação de consequência (ex.: que – precedido de tal, tanto, tão 
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etc.); final, perpassa uma relação de finalidade (ex.: a fim de que, para que, que etc.); 

proporcional, expressa uma relação de proporcionalidade (ex.: à medida que, à 

proporção que, quanto mais etc.); e temporal, estabelece uma relação de tempo (ex.: 

quando, enquanto, logo que etc.). 

Para Cunha e Cintra (2017, p. 593), a taxonomia das conjunções, também, se 

divide entre conjunções coordenativas e subordinativas. Mas, antes de prosseguir, ele 

define as conjunções como sendo “vocábulos gramaticais que servem para relacionar 

duas orações ou dois termos semelhantes da mesma oração.” 

Em seguida, Cunha e Cintra (2017) postulam que as conjunções coordenativas 

ligam elementos independentes, quanto às conjunções subordinativas que exigem de 

uma relação de dependência entre uma oração principal com outra oração para lhe 

completar o sentido. As conjunções coordenativas são divididas em: aditivas, ligam 

orações de funções iguais (ex.: e, nem [= e não]); adversativas, ligam orações de funções 

iguais acrescentando-lhe ideia de contraste (ex.: mas, porém, todavia, contudo, no 

entanto, entretanto); alternativas, são aquelas que ligam orações de sentido diferentes, 

onde ao se considerar algo, se anulará o outro (ex.: ou [repetida ou não] e, quando 

repetidas, ora, quer, seja, nem, etc.); conclusivas, que exprime uma conclusão à oração 

anterior ao qual ligam (ex.: logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim etc.); 

e explicativas, ligam duas orações, onde a segunda justifica a ideia contida na primeira 

(ex.: que, porque, pois, porquanto etc.). 

Já as conjunções subordinativas, de acordo com Cunha e Cintra (2017) 

classificam-se em: causais, iniciam uma oração denotadora de causa (ex.: porque, pois, 

porquanto, como [= porque], pois que, por isso que, já que, uma vez que, visto que, 

visto como, que, etc.); concessivas, são aquelas que iniciam uma oração subordinada 

que remete a algo contrário à ação principal, apesar de não poder impedi-la (ex.: 

embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, bem que, se bem que, por mais 

que, por menos que, apesar de que, nem que, que, etc.); condicionais, são as que 

iniciam uma oração subordinada que estabelecem uma condição para que seja ou não 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

104 

realizado o que se almeja na oração principal (ex.: se, caso, contanto que, salvo se, sem 

que [= se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que, etc.); finais, começam 

uma oração subordinada que remete a uma finalidade da oração principal (ex.: para 

que, a fim de que, porque [= para que]); temporais, iniciam uma oração subordinada 

que indica circunstância de tempo (ex.: quando, antes que, depois que, até que, logo 

que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, mal, 

que [= desde que], etc.); consecutivas, são as conjunções que iniciam uma oração que 

perpassa uma consequência do que foi dito na oração anterior (ex.: que [combinada 

com uma das palavras: tal, tanto, tão ou tamanho, presentes na oração anterior], de 

forma que, de maneira que, de modo que, de sorte que, etc.); comparativas, 

estabelecem uma comparação entre as orações (ex.: que, do que [depois de mais, 

menos, maior, menor, melhor e pior], qual [depois de tal], quanto [depois de tanto], 

como, assim como, bem como, como se, que nem, etc.); integrantes, são aquelas que 

introduzem uma oração que funciona como sujeito, objeto direto, objeto indireto, 

predicativo, complemento nominal ou aposto de outra oração (ex.: que e se). 

Segundo Cunha e Cintra (2017), em sua gramática normativa de referência 

(Nova gramática do português contemporâneo), algumas conjunções subordinativas, 

como por exemplo: “que, como, porque, se etc.”, apresentam polissemia, ou seja, 

podem pertencer a mais de uma categoria gramatical. Os autores destacam que é o 

contexto que determina isso, conforme se pode observar na seguinte proposição 

“Sendo assim, o seu valor está condicionado ao contexto em que se inserem, nem 

sempre isento de ambiguidades, pois que há circunstâncias fronteiriças: a condição de 

concessão, o fim da consequência, etc.” (CUNHA; CINTRA, 2017, p. 604). A próxima 

seção refere-se à estrutura organizacional do texto dissertativo-argumentativo. 

 
 

 

2.2 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO TEXTO DISSERTATIVO-

ARGUMENTATIVO  
 

A argumentação surgiu, segundo Fiorin (2018), com a necessidade que o ser 

humano tinha de persuadir o seu interlocutor, no processo de comunicação, tanto para 
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sobreviver quanto para resolver os problemas sociais. Essa persuasão tem a ver com 

os atos de fala, as inferências, deduções, induções etc., que são alguns dos fatores que 

a concebem. Ainda segundo o autor, a argumentação é entendida como uma questão 

de linguagem e que ela pode ser compreendida da seguinte forma “nela o enunciador 

trabalha com a pluralidade de sentidos de uma palavra (polissemia), com as 

ambiguidades” (FIORIN, 2018, p. 78). 

Segundo Fiorin (2018), a organização do texto dissertativo é compreendida, 

estruturalmente, em três partes, a saber, introdução, desenvolvimento e conclusão. O 

autor descreve cada um dos mesmos, assim como suas peculiaridades, a seguir. Mas 

antes, diz o seguinte sobre o texto dissertativo: "Uma dissertação é, na maioria dos 

casos, organizada em torno de uma tese, enunciada explícita ou implicitamente. 

Quando está exposta de maneira implícita, é preciso antes de tudo detectá-la” 

(FIORIN, 2018, p. 241). 

Segundo Fiorin (2018), de maneira geral, a introdução é onde se apresenta o 

problema ao qual será abordado na dissertação. Já no desenvolvimento é a parte que 

se faz a discussão do problema e tentar resolvê-lo, e na conclusão é feito um balanço 

do que foi discutido. O autor, também, apresenta de uma segunda forma essa divisão 

do texto dissertativo, a saber, “Observe-se que a introdução é o exórdio; o 

desenvolvimento é a confirmação, em que o enunciador expõe os argumentos para 

demonstrar sua tese (essa parte pode envolver também a narração e a digressão); a 

conclusão é a peroração” (FIORIN, 2018, p. 241). 

Posteriormente, Fiorin (2018) trata de maneira mais específica cada uma dessas 

partes do texto dissertativo-argumentativo. Sobre a introdução ressalta que nela se 

apresenta uma ideia geral é um problema para ser dissertado por meio de uma curta 

pergunta. 

Depois, Fiorin (2018) aborda o desenvolvimento e diz que nele se vai discutir o 

problema, examiná-lo e que ele se divide em partes, a saber, na tese, antítese e síntese, 

conforme, no excerto: 
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[...] no desenvolvimento o plano dialético é “um dos planos mais comuns 

numa dissertação [...] Nele, os conteúdos organizam-se da seguinte maneira: 

tese (ponto de vista sobre a questão): argumentos em favor dela; antítese (ponto 

de vista contrário ao exposto anteriormente sobre a questão): argumentos em 

favor dela (objeções à tese, restrições a ela); síntese: que pode ser a vitória de 

uma das teses em conflito ou sua conciliação, seja pelo estabelecimento de 

uma verdade média mais matizada que as expressas na tese e na antítese, seja 

pela ultrapassagem da contradição pelo concurso de novos elementos que 

demonstrem que ela é apenas aparente (FIORIN, 2018, p. 243). 

 

Por último, Fiorin (2018) trata sobre a conclusão e destaca que nessa parte do 

texto dissertativo-argumentativo se caracteriza como um ponto de chegada do que foi 

discutido durante o texto dissertativo, funcionando como balanço de tudo e não uma 

mera repetição do que foi dito anteriormente. E ela: 

 

[...] deve estar ligada logicamente ao que a precede. É preciso que haja uma 

relação de necessidade entre o restante do texto e a conclusão. Nela, pode-se 

também alargar o problema, inserindo-o numa perspectiva mais geral ou 

mostrando que ele faz parte de uma problemática mais ampla (FIORIN, 2018, 

p. 256). 

 

Vimos nesta seção como funciona o texto dissertativo-argumentativo em 

relação a sua estrutura e como é importante abordar como se organiza o texto ao qual 

é o corpus analisado por esse estudo, também para produzir, para fins de avaliação 

deles e para outras finalidades. Na próxima seção, abordamos sobre a coerência 

textual. 

 

2.3 COERÊNCIA TEXTUAL 

 

Koch e Elias (2017) ressaltam que a coerência textual está diretamente 

relacionada com o princípio da interpretabilidade de um texto, e diferente da coesão 

que se apresenta na forma, ou seja, explicitamente por meio dos elementos linguísticos, 

a coerência é relacionada com os sentidos construídos, a sua lógica, se a organização 

do conteúdo faz sentido e se pode ser entendida com facilidade pelos interlocutores 

do texto (autor-texto-leitor).  

Koch e Travaglia (1993) postulam que a coerência textual se estabelece na 

interação entre dois sujeitos numa dada situação comunicativa. E ela é compreendida 
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pelo princípio de interpretabilidade, pois por meio dele os falantes da língua 

recuperam o sentido de um texto ao qual estão interagindo, como se observa no 

excerto: 

[...] Recoloca-se, assim, a coerência como princípio de interpretabilidade, 

dependente da capacidade dos usuários de recuperar o sentido do texto pelo 

qual interagem, capacidade essa que pode ter limites variáveis para o mesmo 

usuário dependendo da situação e para usuários diversos, dependendo de 

fatores vários (como grau de conhecimento sobre o assunto, grau de 

conhecimento de um usuário pelo outro, conhecimento dos recursos 

lingüísticos utilizados, grau de integração dos usuários entre si e/ou no 

assunto, etc.)(KOCH; TRAVAGLIA, 1993, p. 31-32). 

  

Van Dijk e Kintsch (1983) apud Koch e Travaglia (1993) definem o que seria 

primeiro, a coerência local referente aos sentidos de sequências menores como frase, 

período e parte de um texto; e segundo, a coerência global referente aos sentidos do 

texto como um todo. Eles ainda evidenciam que a coerência do texto é global e que a 

coerência local advém do bom uso das sequências linguísticas menores da língua 

(frases, períodos) para “expressar sentidos que possibilitem realizar uma intenção 

comunicativa.” (KOCH; TRAVAGLIA, 1993, p. 35). 

De acordo com Koch e Travaglia (1993), a coerência desempenha um papel 

fundamental para que à sequência linguística possa tornar-se texto, já que ela que 

garante ou faz com que o aglomerado de sequências linguísticas (palavras, frases, 

parágrafos etc.) seja compreendido como texto, “[...] portanto, é a coerência que dá 

textura ou textualidade à seqüência lingüística, entendendo-se por textura ou 

textualidade aquilo que converte uma sequência lingüística em texto. Assim sendo, 

podemos dizer que a coerência dá origem à textualidade” (KOCH; TRAVAGLIA, 1993, 

p. 45). 

Koch e Travaglia (1993) evidenciam o seguinte sobre a relação entre a coesão e 

a coerência textual: “a relação da coesão com a coerência existe porque a coerência é 

estabelecida a partir da seqüência lingüística que constitui o texto, isto é, os elementos 

da superfície lingüística é que servem de pistas, de ponto de partida para o 

estabelecimento da coerência” (KOCH; TRAVAGLIA, 1993, p. 41). 
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Embora a coesão auxilie no estabelecimento da coerência, ela não é garantia 

de se obter um texto coerente. Na verdade, como observa Charolles – 1989, os 

elementos lingüísticos da coesão não são nem necessários, nem suficientes 

para que a coerência seja estabelecida. Haverá sempre necessidade de recurso 

a conhecimentos exteriores ao texto (conhecimento de mundo, dos 

interlocutores, da situação, de normas sociais etc.) (KOCH; TRAVAGLIA, 

1993, p. 42). 

 

Portanto, “Como a coesão não é necessária, há muitas seqüências lingüísticas com 

poucos ou nenhum elemento coesivo, mas que constituem um texto porque são 

coerentes e por isso têm o que se chama de textualidade” (KOCH; TRAVAGLIA, 1993, 

p. 42), isso justifica o fato de que a coerência textual é fundamental para uma boa 

interação humana através do texto. Na sequência tem-se a seção de análise das 

redações seccionadas. 

 

3 ANÁLISE E RESULTADO DO ESTUDO: AS CONJUNÇÕES PRESENTES NOS 

TEXTOS DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVOS 

 

As redações analisadas nessa seção, como foi dito na introdução, pertencem a 

um banco de dados que está em processo de construção do projeto de pesquisa 

“Avaliação automática”. Esse banco de dados é constituído por 1.000 (mil) redações 

digitalizadas, porém ainda faltam mais 3.211 (três mil duzentas e onze) redações para 

serem digitalizadas, já que o formato original em imagem (.jpg) não é processado pelo 

sistema computacional ao que se refere aos testes de linguagem natural feitos pelo 

projeto de pesquisa. Todas as 4.211 (quatro mil duzentas e onze) redações foram 

cedidas para o projeto de pesquisa pelo CEPS (Centro de processos seletivos) - UFPA, 

que na época era o responsável pelo processo seletivo de técnico administrativo em 

educação. 

Quando o processo de digitalização de todas essas redações for concluído, elas 

serão publicadas em uma plataforma ou ferramenta digital criada para tal finalidade 

ficando, portanto, disponível para consulta etc. O trabalho com as conjunções surgiu 

pela necessidade de evidenciar a importância de considerar a questão semântica e de 

coerência atribuídos aos conectores textuais (advérbios, preposições e conjunções) 
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desses textos nos testes realizados, já que eram deixados de lado por essa natureza 

polissêmica, sendo utilizado o segmento sintático considerado mais exato, a ordem 

canônica das palavras em português: SVO (sujeito, verbo e objeto), para os testes no 

campo computacional. Essa pesquisa iniciou-se no âmbito da iniciação científica e 

depois foi alargada na monografia do curso de letras, e por fim apresentada neste 

artigo. Ademais, para o campo dos estudos da linguagem essa pesquisa é primordial 

para ressaltar o quanto a língua portuguesa é mutável quanto aos usos em textos 

escritos ou orais determinados pelas situações comunicativas de seus falantes. 

O gráfico a seguir retrata as ocorrências dos principais conectivos textuais 

presentes nos 10 textos analisados. Pois, depois de analisados qualitativamente 

chegou-se aos seguintes resultados sobre os principais conectores textuais (advérbio, 

conjunção, preposição) presentes em cada parte de cada uma das dissertações: o 

desenvolvimento desses textos dissertativos, de modo geral, é a parte com maior 

ocorrência dos conectivos textuais quando comparado com a introdução e a conclusão 

dos textos escritos. Pode-se inferir que é devido à extensão do desenvolvimento ser 

maior na estrutura organizacional do texto dissertativo-argumentativo em relação às 

outras partes da estrutura textual. 

Gráfico 1 – Número de conectivos por cada parte da estrutura textual 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Discorre-se a partir de agora sobre a análise dos primeiros 5 textos, abordando 

a respeito dos conectivos do tipo conjunção. De maneira geral, notou-se que as 
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redações 1, 3 e 4 apresentam mais quantidade de conjunções na parte do 

desenvolvimento de sua estrutura, com os seguintes percentuais: texto 1- (71,42%); 

texto 3- (50%) e texto 4- (50%). Essa recorrência fica perceptível no gráfico 2 (dois), na 

sequência, que retrata os usos feitos pelo sujeito-autor de cada um desses textos. 

    Gráfico 2 - Conectivos do tipo conjunção: primeiras cinco redações 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

Conforme, verifica-se no gráfico 2 (dois), apresentados anteriormente, no texto 

2 (dois) observou-se que existe equivalência das ocorrências dos conectivos do tipo 

conjunção entre o desenvolvimento e a conclusão, que representa em números 

absolutos um total de três conjunções usadas em cada uma dessas partes. Em números 

percentuais representa 42,85% em cada parte (desenvolvimento e conclusão) contra 

14,28% na introdução, do total de usos das conjunções nesses textos.  

No texto 5, de acordo com a análise sistematizada pelo gráfico 2, tem-se a 

ocorrência de conjunção somente na conclusão desse texto dissertativo-argumentativo. 

A ausência de conectivos do tipo conjunção deve ter seu peso na organização e 

argumentação deste texto, porém esse sujeito-autor desse texto utilizou outros tipos 

de conectivos textuais (advérbios e preposições) nas partes que não se tem o uso de 

conjunções. 
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Outra proposição a ser considerada, nesse primeiro bloco de textos analisados, 

é que os textos 1, 3 e 4 apresentam quantidade iguais de ocorrências das conjunções 

nas partes da introdução e desenvolvimento. Tem-se 14,28% de ocorrências do total na 

introdução e conclusão do texto 1; na redação 3 e 4 são 25% do total de ocorrências 

tanto na parte da introdução quanto na conclusão das respectivas dissertações-

argumentativas. 

Observou-se a ocorrência de conjunções conclusivas na introdução do texto 4 

(quatro), as gramáticas aqui estudadas, Cunha e Cintra (2017) e Savioli (2007), nos 

dizem que essa tipologia de conjunção deve ser utilizada para passar ideia ou 

argumento que indique conclusão de algum fato. Porém, no caso dos usos produtivos 

dessa tipologia, não existe algo determinado que diga que essas conjunções 

conclusivas só possam ser usadas na conclusão de redações (embora isso possa existir 

como uma convenção da escrita), o que permitiria o uso delas em outras partes como 

a introdução. A seguir, passa-se para a descrição da análise do conjunto dos outros 

textos do corpus deste estudo. 

  Gráfico 3 - Conectivos do tipo conjunção: últimas cinco redações 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No último conjunto de textos analisados em bloco, segundo o gráfico 3 (três), o 

desenvolvimento apresenta maior ocorrência de conjunções em quatro (textos 6, 7, 8 e 
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9) dos cinco textos em relação às outras partes de sua estrutura organizacional. 

Contudo, somente em um (Texto 6) desses quatro textos dissertativo-argumentativos 

o desenvolvimento se sobressai sobre as outras partes (representando 60% do total das 

ocorrências de conjunções), e nos demais três, o desenvolvimento, fica em equilíbrio 

ora com a introdução ora com a conclusão. E, constatou-se a ausência de uso de 

conectivos, pelo sujeito-autor, no desenvolvimento do texto 10 (dez). 

Assim como se verificou no texto 4 do primeiro bloco analisado, anteriormente, 

os sujeitos-autores das redações 6, 8 e 9 utilizaram também, na introdução, durante a 

escrita destes textos dissertativo-argumentativos conjunções conclusivas, essas que 

são utilizadas para passar ideia que indique conclusão de algum fato ou argumento, 

de acordo com Cunha e Cintra (2017) e Savioli (2007).  

Até o momento, constataram-se possíveis indicações de padrões apresentados 

pela análise dos dados coletados dos usos de conectivos do tipo conjunção nos textos 

dissertativo-argumentativos. É exemplo desses possíveis padrões o uso produtivo das 

conjunções apresentarem na maioria das redações analisadas serem mais recorrente 

no desenvolvimento delas, o que se pode inferir tal proposição pelo fato desta parte 

do texto dissertativo-argumentativo apresentar um maior trabalho com a 

argumentação da tese trabalhada no texto, pois nela é feita, segundo Fiorin (2018), uma 

discussão em torno do problema que se divide entre ponto de vista (tese), pensamento 

contrário (antítese) e a síntese (conciliação entre tese e antítese), enquanto na 

introdução somente é realizada a apresentação do problema e na conclusão (proposta 

de intervenção) um ponto de chegada sobre a questão abordada. 

Dentre a análise feita nas duas seções das dez redações sobre os usos das 

conjunções realizados pelos os autores desses textos escritos dissertativo-

argumentativos, evidenciam-se vários caminhos de investigação sobre esses usos ao 

qual se direcionou para dois deles, um desses foi sobre as conjunções conclusivas 

“portanto” e “assim” pelo fato de terem sido observadas ocorrências fora da conclusão, 

ou seja, na introdução e no desenvolvimento desses textos e também, por elas estarem 
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designando possíveis sentidos diversos (FIORIN, 2018) ao previsto pela gramática 

normativa (CUNHA; CINTRA, 2017; SAVIOLI, 2007.) para elas, a fim de constatar a 

sua coerência local e global (KOCH; TRAVAGLIA, 1993), ou seja, se essa tipologia de 

conjunção se comporta ou não sobre seu valor semântico determinado a subcategoria 

a qual pertence ou está passando outro significado na tessitura das redações onde 

ocorrem fora da parte da conclusão da estrutura organizacional. 

 

3.1 ANÁLISES DOS USOS DAS CONJUNÇÕES CONCLUSIVAS PRESENTES NA 

ESTRUTURA DOS TEXTOS DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVOS 

 

Nessa seção, analisam-se as conjunções conclusivas “portanto”, “assim”, 

encontradas no contexto estrutural dos textos dissertativo-argumentativos. Verificam-

se esses dois tipos de conjunções quanto a sua coerência local e global (KOCH; 

TRAVAGLIA, 1993), pelo fato, segundo Fiorin (2018), elas podem designar sentido 

contrário ao conclusivo dependendo do contexto de seus usos e, também pela sua 

polissemia. Segundo os gráficos 2 e 3 da seção anterior, essas conjunções ocorrem na 

introdução dos textos 4 (“portanto”), 6 e 9 (“assim”), e no desenvolvimento dos textos 

8 e 9 (“assim).  

Quadro 1 – Uso da conjunção “portanto” na introdução do texto 4 (quatro) 

Conectivos do Tipo Conjunção 

Redação 4 (11268@008_110104) 

Introdução 

Portanto- Conjunção conclusiva; 

 

 

Desta forma- Conjunção conclusiva. 

“Michel focault fala que a sociedade, e em particular as pessoas 

que compõem determinada sociedade devem ser castigadas, 

portanto, punidas com diferentes formas de acordo com seus 

erros e desvios de conduta. Desta forma, no Brasil, o castigo 

deveria ser igual para todos, desde o mais simples trabalhador 

braçal quanto ao senador da república.”(grifos em negrito 

nosso) 

Fonte: Elaboração própria. 

Na introdução do texto dissertativo-argumentativo 4 apresentado no quadro 1, 

o conectivo do tipo conjunção “portanto” foi usado pelo sujeito-autor desse texto para 

reforçar sua tese de que os indivíduos que são corruptos devem ser castigados, embora 

a palavra, corrupto, seja não dita inicialmente evidenciada quando se fala em “desvios 
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de conduta”. Da mesma forma ocorre com o outro conector textual usado nesse 

parágrafo “desta forma”. Ambos articulam um argumento conclusivo estando de 

acordo com a coerência local, ou seja, no sentido do período em que se encontra, 

quanto ao uso desse conector na introdução deste texto. Porém quanto à coerência 

global, no sentido do parágrafo com o sentido do texto, está funcionando como um 

elemento que ajuda a justificar a tese apresentada e defendida pelo autor desse texto 

escrito. 

Quadro 2 – Uso da conjunção “assim” na introdução do texto seis 

Conectivos do Tipo Conjunção 

Redação 6 (11289@027_110105) 

Introdução 

 

 

Assim- Conjunção conclusiva; 

 

 

“O amor à nação costuma ser confundido com a 

necessidade de defender a pátria. Assim, quando 

surgem críticas ao país, os nacionalistas fervorosos 

assumem uma posição defensiva de imediato. E isso se 

reflete inclusive no Brasil. Essa recusa ao debate soma-

se aos demais problemas do país. Afinal, para além da 

corrupção e da situação precária de serviços públicos 

básicos, a falta de esclarecimento e debate crítico por 

parte dos cidadãos configuram um dos mais graves 

sintomas do estado doentio do país.” (grifo em negrito 

nosso) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No texto 6, a conjunção “assim” desempenha na introdução (ver quadro 2) o 

papel de uma conclusão quanto à coerência local, ou seja, o sentido exercido por ela 

no período. Portanto, esse uso está de acordo com a taxonomia de conjunção na 

gramática normativa de língua portuguesa, conforme evidencia o trecho analisado do 

texto sobre a tese de ser feita pelas pessoas certa confusão entre “o amor a pátria” com 

a necessidade de defendê-la, explicitando uma determinada situação de defesa. 

Quanto à coerência global, levando em consideração os sentidos dessa parte do texto 

com o todo, do uso da conjunção conclusiva “assim” pode-se evidenciar que quando 

vista por essa vertente apresenta um sentido de causa, já que a confusão realizada por 

parte da população do país, anteriormente referida, causa neles quando fazem críticas 

ao país assumirem uma posição defensiva perante elas. 
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Quadro 3 – Uso da conjunção “assim” na introdução do texto 9  

Conectivos do Tipo Conjunção 

Redação 9 (11490@022_110128) 

Introdução 

 

 

Assim- Conjunção conclusiva. 

“O mais grave sintoma do estado problemático do 

Brasil é a corrupção. Muito se fala desse assunto nas 

diversas formas de veiculação midiática de maneira 

clara e aberta, porém a situação continua a mesma: 

políticos cada vez mais encontram meios de burlar o 

sistema. Combater isso é uma das maneiras mais 

eficazes para restituir, primeiramente, a boa 

governabilidade e, assim, construir um país onde a 

moralidade e a ética política sejam plenas.” (grifo em 

negrito nosso).  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na introdução do texto 9, a conjunção “assim” (ver quadro 3) desempenha na 

coerência local, ou seja, no período em que ocorre, o seu sentido conclusivo 

estabelecido pela gramática normativa da língua portuguesa aqui estudadas pois, está 

atestando possibilidades de resolução do problema que é “a corrupção no Brasil”. 

Contudo, quanto à coerência global da introdução desse texto verificou-se que a 

conjunção “assim” exerce uma função de consequência, embora seja antes de tudo 

introdutória de um argumento que visa solucionar o problema, típico da tipologia 

conclusiva, porém no contexto global a proposição “construir um país onde a 

moralidade e a ética política sejam plenas” somente será possível se existir antes de 

tudo uma boa governabilidade, caso contrário, essa construção não irá acontecer na 

sociedade brasileira.  

 

Quadro 4 – Uso da conjunção “assim” no desenvolvimento do texto 8 

Conectivos do Tipo Conjunção 

Redação 8 (11478@025_110127) 

Desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim- Conjunção conclusiva. 

“O Estado brasileiro ainda colhe frutos amargos do seu processo de 

construção político e social. O autoritarismo que marcou muitos governos, 

assim como a concentração de renda crescente, além da falha prestação de 

serviços públicos são provas de como o setor político-administrativo de um 

país pode prejudicar o desenvolvimento social de uma nação. A corrupção 

generalizada é um dos problemas mais graves nesse sentido. Desvios de 

verbas na casa dos muitos milhões, congresso nacional e senado cheios de 

políticos acusados de corrupção, muitos deles condenados, propiciam o 

estado de calamidade pública em questão. Um legislativo desinteressado e 

na contra-mão dos seus deveres para com a sociedade produz um país 

precário de políticas públicas eficazes. A parcela mais carente da população 

é a que mais sofre. O abismo entre ricos e pobres aumenta e a "máquina 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

116 

pública" não funciona muito precisa ser feita para reverter esse quadro, 

pois corruptos redigindo leis é evidência clara de que os direitos civis não 

serão respeitados e a sociedade não será assistida. 

Uma das consequências mais graves desse descaso é a situação da 

educação pública. Sem estrutura adequada, a formação dos jovens fica 

prejudicada propiciando o surgimento do analfabeto funcional e do 

analfabeto político. Esses indivíduos na maioria das vezes não compreende 

o que lê ou é facilmente influenciável por ideologias manipuladoras devido 

a deficiência do pensamento crítico não aprendido durante a formação 

escolar. Essas pessoas acabam virando massa de manobra para partidos 

políticos não compreedendo a gravidade da situação e elegendo muitos 

políticos corruptos que os usam.” (grifo em negrito nosso) 

Fonte: Elaboração própria. 
 

No desenvolvimento do texto 8, a ocorrência da conjunção “assim” (ver quadro 

4) perpassa quanto a coerência local, no sentido do período da ocorrência, o argumento 

de conclusão conforme estabelece a gramática normativa da língua portuguesa, 

através da proposição de um dos resultados, segundo o texto, da colheita de frutos 

amargos resultante de gestões governamentais ruins. Porém, na coerência global, 

quanto à relação entre o sentido dessa parte do texto como o todo, exercida por “assim” 

nesse texto constatou-se que essa conjunção introduz uma das consequências de uma 

administração política ineficiente, e não somente esse conector textual, mas também, a 

palavra “além”. Portanto, evidenciou-se a existência de uma multifuncionalidade, 

também, no uso do conectivo “assim” no texto 8, comportando-se como elemento 

conclusivo na coerência local e, como elemento introdutor de consequência na 

coerência global da introdução deste texto. 

 

Quadro 5 – Uso da conjunção “assim” no desenvolvimento do texto nove 

 Conectivos do Tipo Conjunção 

 Redação 9 (11490@022_110128) 

 Desenvolvimento 

 

 

Assim- Conjunção conclusiva. 

“são tantos os casos relacionados à fraudes, lavagem de dinheiro, 

propina, caixa dois, entre outros exemplos que a corrupção parece ter se 

tornado banal. E tornou-se. Não importa a posição política, ela sempre 

encontra espaço para dar prioridade aos interesses pessoais de pessoas 

as quais foram confiados os votos da população em geral na esperança 

de fazer valer a pena os seus direitos e deveres. Infelizmente, por causa 

disso, o Brasil, apesar de ser uma nação rica, possui um contingente tão 

grande de probreza financeira, de educação, de moradia e de saúde - 

condições básicas a todos. 

No entanto, pode-se perceber a existência de ações judiciais e políticas 

contrárias ao avanço da corrupção, a exemplo da operação lava jato que 

investiga e já prendeu diversos políticos envolvidos em esquemas de 

lavagem de dinheiro e outros meios de fraude. Medidas assim 
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representam a luta pelos direitos da população brasileira que, nesse caso, 

é menosprezada pelo poder público. Consequência disso são as 

manifestações evidentes em todo o Brasil, as quais buscam expressar as 

reivindiações e a indignação do brasileiro.” (grifo em negrito nosso) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A ocorrência da conjunção “assim” no desenvolvimento do texto 9, evidenciou 

no aspecto da coerência local, ou seja, no período em que ocorre, a noção conclusiva 

de acordo com a sua taxonomia na gramática normativa da língua portuguesa, já que 

ela mostra possíveis medidas para a solução dos problemas ocasionados pela 

corrupção no âmbito político, como por exemplo a operação lava-jato explicitada no 

desenvolvimento desse texto pelo seu sujeito-autor. No que tange ao uso da conjunção 

“assim” quanto à coerência global, diz respeito à relação do sentido dessa parte com o 

sentido do texto como um todo, no desenvolvimento notou-se que esse conector 

apresenta um comportamento de retomada, juntamente com a palavra “medidas”, do 

que se vinha dizendo sobre a operação lava-jato com sua importância para a sociedade 

para a garantia de direitos dos cidadãos brasileiros (ver quadro 5). 

 Nesses textos verificados, quanto ao uso das conjunções conclusivas “portanto” 

e “assim” fora de seu espaço natural na estrutura organizacional do texto dissertativo-

argumentativo (na introdução dos textos 4, 6 e 9; e no desenvolvimento dos textos 8 e 

9), chegaram-se as seguintes considerações desses resultados, no que tange à coerência 

local (KOCH; TRAVAGLIA, 1993) essas conjunções conclusivas exprimem o sentido 

de conclusão estabelecido pela taxonomia da gramática normativa da língua 

portuguesa (CUNHA; CINTRA, 2017; SAVIOLI, 2007.). Quanto no contexto da 

coerência global (KOCH; TRAVAGLIA, 1993) os conectivos “portanto” e “assim” 

apresentam outra funcionalidade em cada um dos textos analisados, a saber, em 

relação ao uso de “portanto” de justificativa na introdução do texto 4; e em relação aos 

usos de “assim” na introdução tem-se primeiro, sentido de causa no texto 6, depois no 

texto 9 sentido de consequência; já no desenvolvimento, a conjunção “assim” evidencia 

no texto 8 sentido de consequência e no texto 9 (nove) expressando retomada. 
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Tais ocorrências destacam a multifuncionalidade que as duas conjunções 

conclusivas analisadas nesta seção possuem no contexto da introdução e 

desenvolvimento desses 4 textos. Isso ressalta o que Fiorin (2018) postula a respeito 

desses conectivos conclusivos, que nem sempre se comportam, dependendo do 

contexto, designando a conclusão de alguma proposição. Chegou-se a essas 

ponderações através da análise dos usos feitos dos conectivos do tipo conjunção, onde 

se verificou essas ocorrências divergentes assim como foi realizada algumas 

considerações gerais sobre elas, que se destacou a recorrência de algumas conjunções 

como “quando”, “mas”, “pois”, “contudo”, “portanto”, “também” e “ou...ou”; e a 

ocorrência do uso de conjunções ser maior, na maioria dos textos, no desenvolvimento, 

seguido pela conclusão e menor ocorrência na introdução. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo destacou a multifuncionalidade presente nos usos dos 

conectivos do tipo conjunção como um dos elementos que interligam (KOCH; ELIAS, 

2017), sintaticamente e semanticamente, frases e parágrafos na tessitura de textos 

dissertativo-argumentativos.  

Constatou-se, nos resultados desse estudo, que a ocorrência das conjunções é 

maior na parte do desenvolvimento, com menor ocorrência na conclusão seguida pela 

introdução desses textos. Esse resultado apontou-se para a tendência apresentada 

sobre os usos das conjunções na tessitura dos textos dissertativo-argumentativos tendo 

em vista que, como foi mencionado na introdução, no trabalho desenvolvido no 

projeto de pesquisa onde foi utilizado um conjunto maior de redações como corpus (25 

textos), chegou-se a um resultado similar a este. 

Os resultados também apontaram que as conjunções mais recorrentes 

encontradas nesse conjunto de 10 textos foram “quando”, “mas”, “pois”, “contudo”, 

“portanto”, “também” e “ou...ou”. Dentre essa sistematização e análise das conjunções 

mais recorrentes direcionou-se para a observação do comportamento peculiar de duas 

conjunções conclusivas “portanto” e “assim” (cuja ocorrência, quanto à coerência 
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global, exerceu sentidos de justificativa, causa, consequência e retomada), como se 

mencionou anteriormente, ambas as conjunções atestaram sua multifuncionalidade 

proveniente da coerência textual tanto no âmbito local quanto global dos sentidos, já 

que ambas estão correlacionadas entre si na coerência do texto e essa é compreendida 

através do princípio de interpretabilidade, nos textos dissertativo-argumentativos 

estudados.  

Então, conclui-se que o propósito principal de se investigar as ocorrências dos 

conectivos presentes nos textos dissertativo-argumentativos relacionando com a 

taxonomia determinada pelas gramáticas da língua portuguesa estudadas (CUNHA; 

CINTRA, 2017; SAVIOLI, 2007), foi satisfatoriamente atingido, evidenciado durante as 

considerações gerais feitas desses conectivos textuais e, principalmente, da tipologia 

conjunção onde discutiu-se também relacionada a ela aspectos da coerência textual 

(KOCH; TRAVAGLIA, 1993), no decorrer da análise. 

Embora esse comportamento limite-se ao resultado da análise de um conjunto 

determinado de textos dissertativo-argumentativos escritos, destacaram-se indicações 

de possíveis padrões (como a ocorrência ser maior de conjunções no desenvolvimento 

desses textos), quanto aos usos das conjunções feitos pelos sujeitos-autores na 

estrutura dessa tipologia de texto.  
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ANÁLISE LINGUÍSTICA DIALÓGICA: VIESES PARA UMA FORMAÇÃO 

CRÍTICA E REFLEXIVA 

  

Mayara Klenida Amorim da Silva (UFPA)1 

Márcia Cristina Greco Ohuschi (UFPA)2 
 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo compreender o dialogismo na constituição 

do enunciado, o qual demonstra o posicionamento axiológico do autor-criador para 

defender sua vontade discursiva no tratamento do tema diante dos interlocutores. A 

pesquisa, vinculada ao projeto de pesquisa “O ensino da Língua Portuguesa por meio 

da concepção sociológica e valorativa da língua(gem)” (UFPA- Castanhal), alinha-se 

ao viés qualitativo-interpretativo, uma vez que busca compreender e interpretar o 

fenômeno investigado a partir de leituras e análises acerca da importância do 

dialogismo para a formação de sujeitos críticos e reflexivos. A pesquisa pauta-se nos 

aportes teóricos do Círculo de Bakhtin (VOLÓCHINOV, 2019 [1926]; VOLÓCHINOV, 

2017 [1929]; BAKHTIN, 2016 [1979]; BAKHTIN, 1988 [1975]) e envolve aspectos 

linguístico-enunciativo-discursivos do enunciado em uma abordagem sociológica e 

valorativa da linguagem. Desse modo, concebe a análise linguística em perspectiva 

dialógica, a qual tenciona formar coautores-criadores, que operam por meio da 

consciência socioideológica, com e sobre língua, a constituir seu discurso e estilo 

próprio, refratando, assim, seu modo de vida nos textos que interpreta e produz. O 

poema “Tem tudo a ver”, de Elias José, é tomado como corpus, pois o estilo verbal do 

autor-criador reflete e refrata o compartilhamento das valorações sócio-histórico-

ideológicas como sustentadoras do enunciado, o que exige uma interpretação 

axiológica da relação estilístico-gramatical. Esta análise nos deu embasamento para a 

escolha, estudos e reflexões do elemento linguístico-enunciativo e discursivo 

substantivo, em função da sua importância na construção de sentidos e de valores no 

texto. Os resultados demonstram a relação estilístico-gramatical, que, imbrincadas, 

refletem e refratam o posicionamento axiológico e a vontade discursiva do autor-

criador, que é orientada por relações semântico-objetais, dada a situação concreta de 

comunicação (BAKHTIN, 2016 [1979]). 

Palavras-chave: Análise linguística. Dialogismo. Construção de sentidos. Enunciados. 

Discurso. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, os estudos dialógicos da língua/linguagem percebem a necessidade 

da formação de sujeitos coautores-criadores, com discurso e estilo próprio, que 

operam, conscientemente, com e sobre a língua(gem) de modo criativo e deliberado, 

ultrapassando, assim, os limites do codificado para agir socialmente, dadas as 

manifestações de seu posicionamento axiológico. Nessa perspectiva, a análise 

linguística em perspectiva dialógica propõe vieses para a formação crítica e reflexiva 

dos alunos.  

Além disso, nas vivências sociais, os discursos se embebem de posicionamentos 

avaliativos, dados os pluridiscursos que estão presentes nas relações dialógicas, tanto 

a mudanças, quanto à manutenção da ordem formal instalada. Desse modo, nota-se a 

imprescindibilidade da formação de educandos críticos, que tenham palavras 

próprias, que, de modo consciente, concordem, acrescentem e questionem os discursos 

presentes na sociedade em que estão inseridos.   

Ademais, o Círculo de Bakhtin concebe a palavra como um amplo espaço em 

que ocorrem lutas entre as forças socioideológicas, entre as vozes sociais. Assim, é por 

meio do trabalho com e sobre a língua(gem) que os sujeitos-alunos poderão requerer 

mudanças e estabelecer movências nas ordens formais e preponderantes, que lutam a 

todo instante para silenciar e impor determinada centralização verboaxiológica sobre 

o plurilinguísmo real (FARACO, 2009). 

No diálogo que será desenvolvido ao longo deste trabalho, que ainda está em 

andamento, e faz parte de uma Pesquisa de Iniciação Científica-PIBIC vinculada ao 

projeto de pesquisa “O ensino da Língua Portuguesa por meio da concepção 

sociológica e valorativa da língua(gem)” (UFPA-Castanhal), versamos sobre a análise 

linguística em perspectiva dialógica (POLATO, 2017; POLATO; MENEGASSI, 2017; 

MENDES-POLATO; MENEGASSI, 2017; MENDES-POLATO; MENEGASSI, 2018; 

OHUSCHI, 2019; POLATO; OHUSCHI; MENEGASSI, 2020; OHUSCHI; MENEGASSI, 

2021, entre outros). A perspectiva pauta-se nos aportes teóricos do Círculo de Bakhtin 
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(VOLÓCHINOV, 2019 [1926]; VOLÓCHINOV, 2017 [1929]; BAKHTIN, 2016 [1979]; 

BAKHTIN, 1988 [1975]), e envolve aspectos linguístico-enunciativo-discursivos do 

enunciado em uma abordagem sociológica e valorativa da língua(gem).  

Nessa pesquisa, analisamos as valorações sociais no todo acabado do gênero 

discursivo poema, especificamente o texto “Tem tudo a ver”, de autoria de Elias José. 

Tal análise evidenciará aspectos a serem contemplados no trabalho com a análise 

linguística em perspectiva dialógica e propiciará o alcance dos demais passos 

metodológicos e objetivos deste trabalho que, conforme supracitado, ainda se encontra 

em andamento. 

A formação crítica e reflexiva dos alunos, por meio de um ensino dialógico e 

valorativo da língua(gem), a partir das relações dialógicas como via de compreensão 

e interpretação da configuração axiológica acerca da interação verbo-social, “é de 

grande importância para a sociedade, porque é capaz de movimentar valores sociais”, 

uma vez que, “sem compreender o funcionamento sociovalorativo do material verbal, 

o sujeito social não pode compreender e produzir discursos.” (POLATO, 2017, p.23). 

A pesquisa tem como objetivo compreender o dialogismo, em sentido amplo do 

termo, como principal constituinte do enunciado, o qual reflete e refrata o 

posicionamento ético-cognitivo assumido pelo autor-criador, dada sua posição 

axiológica, em que as escolhas estilístico-gramaticais estão orientadas por relações 

semântico-objetais. 

Justifica-se a escolha do corpus, por sua natureza literária, a constituir a mostra 

tensionada de aspectos linguísticos e extralinguísticos na escrita poética, o qual remete, 

também, às escolhas linguístico-enunciativa e discursivas do autor-criador. Assim, em 

uma abordagem dos elementos linguístico-enunciativo e discursivos, materializados 

no enunciado “Tem tudo a ver” e mobilizados por meio do gênero do discurso poema, 

defendemos um estatuto dialógico à análise linguística. 
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O trabalho expõe, na sequência, uma breve discussão teórica acerca da análise 

linguística em perspectiva dialógica, o contexto da pesquisa e a análise dialógica do 

enunciado “Tem tudo a ver”.  

 

 

1 ANÁLISE LINGUÍSTICA DIALÓGICA – UMA ABORDAGEM 

SOCIOVALORATIVA DA LÍNGUA(GEM) 
 

 Ao longo de três décadas de seu desenvolvimento na Linguística Aplicada do 

Brasil (LA), a Análise Linguística (AL), com seus três textos fundantes, O texto na sala 

de aula (GERALDI, 1984), Criatividade e gramática (FRANCHI, 1991) e Portos de passagem 

(GERALDI, 1997)  

 

nasce oscilando entre as perspectivas cognitivista e dialógica (GERALDI, 2006 

[1984]) e pende a uma perspectiva mais dialógica (GERALDI, 2013 [1991]), por 

meio da reenunciação pictórica de vozes teóricas consoantes (FRANCHI,1987) 

e de vozes dos teóricos do Círculo de Bakhtin (POLATO; MENEGASSI, 2019a, 

p. 3742). 

 

Além disso, na década de 1990, mesmo com a retomada da proposição de AL 

por Geraldi (1997), a LA não adere fortemente a essa proposta no início da década e, 

consequentemente, é repercutido um prejuízo à discussão em âmbito nacional. O 

aprofundamento teórico da AL ocorre com a publicação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCN (BRASIL, 1998), somente em 1998.  Esses documentos orientadores 

propõem a prática reflexiva de AL por meio dos princípios de organização do objeto 

Língua Portuguesa, juntamente com as práticas discursivas de fala/escuta e 

leitura/escrita, a fim de ampliar a competência discursiva dos alunos. Nessa 

perspectiva, a partir da tomada da teoria do Círculo de Bakhtin como baliza para o 

processo de ensino e aprendizagem, tais documentos apontam os gêneros do discurso 

como objeto de ensino da língua (BRASIL, 1998). 

Nesse viés, os PCN propõem os gêneros discursivos como objeto de ensino dada 

sua importância para a formação da competência discursiva dos sujeitos-alunos, de 

maneira que, é 

[...] necessário contemplar, nas atividades de ensino, a diversidade de textos 

e gêneros, e não apenas em função de sua relevância social, mas também pelo 
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fato de que textos pertencentes a diferentes gêneros são organizados de 

diferentes formas. A compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e 

escrita de textos pertencentes a diversos gêneros, supõem o desenvolvimento 

de diversas capacidades que devem ser enfocadas nas situações de ensino. É 

preciso abandonar a crença na existência de um gênero protótipo que 

permitiria ensinar todos os gêneros em circulação social (BRASIL, 1998, p. 23-

24). 
 

Desse modo, consoante Bakhtin (2016 [1979]), cada esfera da comunicação 

humana elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados- gêneros do discurso, 

que “são correias de transmissão que levam a história da sociedade à história da língua 

(BAKHTIN, 2016 [1979], p. 285). 

Na primeira década dos anos 2000, a AL adquire um caráter dinâmico, cujo 

discurso já é dialógico, haja vista a tomada parcial dos pressupostos do Círculo de 

Bakhtin às discussões empreendidas. A proposta de AL que tende a um estatuto 

dialógico, é abordada, por exemplo, nas pesquisas de Perfeito (2005); Perfeito, Cecílio 

e Costa-Hübes (2007), que partem das discussões de Geraldi (1984; 1997) e incluem 

novos contornos para o trabalho com o objeto AL, uma vez que esta contemplará as 

atividades epilinguísticas e metalinguísticas nas práticas discursivas de leitura e 

reescrita textual, a partir do enfoque aos gêneros do discurso e estilos verbais neles 

contemplados, o que converge às proposições do Círculo de Bakhtin. 

 Mendonça (2006) também parte das preposições de Geraldi (1984; 1997) e 

contempla os aspectos textuais e discursivos com enfoque aos gêneros discursivos nas 

práticas de escuta, leitura e produção de textos, convergindo, mesmo que de maneira 

não assumida, aos propósitos do Círculo. Bezerra e Reinaldo (2013) apoiam-se, do 

mesmo modo, em Geraldi (1984; 1997), e reverberam pressupostos da teoria delineada 

pelo Círculo, o dialogismo. 

Na segunda década de 2000, pesquisas relacionadas ao objeto AL apresentam 

um maior aprofundamento teórico, pois abordam de modo mais específico os aspectos 

prenunciados pelo Círculo de Bakhtin, de modo a alcançar a compreensão dos 

pressupostos dialógicos do Círculo como base à prática de AL. Dessa maneira, a 

proposta é sustentada pelo viés dialógico da língua(gem) tanto aos aspectos 
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linguístico-enunciativo e discursivos, como às questões que abarcam os gêneros do 

discurso, em si, seu conteúdo temático, construção composicional e estilo (POLATO, 

2017). São exemplos, pesquisas como as de Ritter (2012), Kraemer (2013), Ohuschi 

(2013), Franco de Oliveira e Polato (2015).  

Mais recentemente, na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 

2017), a AL aparece ratificada com o acréscimo da semiótica – análise 

linguística/semiótica, com o intuito de reconhecer “a multimodalidade dos gêneros e 

indicando não só o estudo da língua, mas de outras formas de linguagem na 

constituição/organização de um texto” (SOUZA; FINILLI; MISKIW; FRANCO, 2019, 

p. 278). Desse modo, inclui a possibilidade de trabalhos que envolvam as 

multissemioses presentes em gêneros discursivos como anúncios publicitários, 

tirinhas, charges etc. 

Simultaneamente, a partir dos avanços dos estudos dialógicos sobre a 

língua(gem) (BRAIT, 2008; 2017; ACOSTA PEREIRA, RODRIGUES, 2010; DE PAULA, 

2013; SOBRAL, GIACOMELLI, 2016; FRANCO, ACOSTA PEREIRA, COSTA-HÜBES, 

2019; dentre outros), tem-se uma nova configuração da AL, que passa a ser constituída 

pelo viés dialógico.  

Desse modo, a AL em perspectiva dialógica é sistematizada em caracterização 

teórico-pedagógica, verticalmente ancorada nos pressupostos teóricos do Círculo de 

Bakhtin, nos estudos dialógicos da linguagem e emergente do desenvolvimento da 

própria AL, em LA no Brasil. Essa caracterização pode ser observada, de forma mais 

específica, em Polato (2017), Mendes-Polato; Menegassi (2017); Polato e Menegassi 

(2017; 2018; 2019a, b, 2020), Ohuschi (2019), Ohuschi, Fuza, Striquer (2020), Polato, 

Ohuschi e Menegassi (2020), Ohuschi e Menegassi (2021).   

Tal perceptiva tem como objetivo formar coautores-criadores, com discurso e 

estilo próprio, que operam conscientemente, com e sobre a língua(gem) de modo 

criativo e idiossincraticamente com o tema tratado no discurso. Dessa forma, AL sob o 

viés dialógico mostra a necessidade de compreender as condutas sociais representadas 
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no material verbal, o que implica sobre as escolhas linguísticas, estilísticas e 

discursivas tomadas pelo sujeito. Essas escolhas são alcançadas de modo consciente a 

partir da ampliação da consciência socioideológica acerca do funcionamento da 

interação verbo-social. Nessa perspectiva, a compreensão acerca da configuração 

axiológica das relações sócio-histórico-ideológicas, interfere diretamente da qualidade 

e velocidade das respostas ativas construídas da cadeia discursiva. 

Além disso, Polato define a AL sob o viés dialógico como: 

 

uma perspectiva pedagógica de abordagem de aspectos linguísticos-

enunciativos e discursivos em textos mobilizados em gêneros discursivos, que 

mira, em primeiro plano, a compreensão do discurso e, portanto, as relações 

sociais representadas, a partir de uma abordagem valorativa da língua(gem) 

(POLATO, 2017, p. 197).  

  

Em outras palavras, ela visa primeiramente a compreensão das axiologias 

sociais (VOLÓCHINOV, 2019 [1926]) que sustentam o discurso, que, segundo o autor, 

são: a) o extraverbal, aquele que transcende a materialidade do texto, porém é 

inexorável a ele, haja vista que as palavras não são neutras e nem foram apanhadas do 

dicionário, porém são recolhidas de discursos anteriores, dadas as experiências dos 

grupos humanos; b) juízo de valor social, que abrange o conjunto de julgamentos 

sociais, históricos e ideológicos, e que são compartilhados pelos grupos sociais; c) 

entonação, que abarca os aspectos linguístico-enunciativo e discursivos que movem a 

vontade de discurso, do mesmo modo que marca o estilo do autor-criador, que 

considera sempre seu possível interlocutor. Assim, a compreensão valorada do 

discurso, em via de mão dupla, requer, de modo intrínseco, a união do linguístico com 

o extralinguístico, da mesma forma como a interpretação da relação estilo-gramática. 

Além disso, no âmbito de ensino e aprendizagem da língua(gem), é 

contemplada no interior de um trabalho com um gênero discursivo, de forma 

integrada ao trabalho com a prática de leitura, com ênfase à análise dos aspectos 

sociais, históricos e ideológicos do enunciado em foco e aos elementos linguístico-

enunciativo e discursivos pertinentes para a compreensão e interpretação valorada do 

discurso.  
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Nessa orientação, para que ocorra a ampliação da consciência socioideológica 

dos alunos, e a velocidade e qualidade das respostas ativas construídas na cadeia 

ininterrupta da interação verbo-social, é imprescindível a abordagem, e assim a 

compreensão por parte dos educandos, primeiramente, das relações sócio-histórico-

ideológicos que permeiam o enunciado, pois estas, “materializadas em textos e 

mobilizadas por meio de gêneros do discurso, são delineadas a partir dos níveis de 

consciência socioideológica acerca da interação verbo-social” (POLATO, 2017, p. 198). 

Outrossim, é a “situação social mais próxima e o ambiente social mais amplo 

determinam completamente e, por assim dizer, de dentro, a estrutura da enunciação” 

(VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 206). 

Destarte, é fulcral propiciar a compreensão das relações sócio-histórico-

ideológicas para a expansão da consciência socioideológica, consoante propõe a AL 

em perspectiva dialógica, já que a responsividade ativa do aluno é alcançada “pela 

compreensão da configuração axiológica das relações sociais, históricas e ideológicas 

presentes em um determinado gênero [...]” (OHUSCHI, 2019, p. 29), sejam: o locutor e 

interlocutor da enunciação; finalidade discursiva (objetivo da enunciação e juízos de 

valores do locutor); esfera de comunicação; suporte de divulgação, etc. 

Nas atividades realizadas em contexto de ensino e aprendizagem, 

especificamente no interior do ensino da língua(gem), é importante mais do que a 

reflexão sobre a língua(gem), é imprescindível falar da própria língua(gem) de forma 

consciente, criativa e deliberada, agindo com e sobre ela. É nesse processo que o aluno 

perceberá o aspecto valorativo da língua(gem), intimamente ligado com seus aspectos 

sociais, históricos e ideológicos, tanto no interior das atividades epilinguísticas, 

(GERALDI, 1997), metalinguísticas, bem como na produção escrita, reivindicando a 

datar deste momento, seus direitos, espaços e formas de organização social, agindo, 

desse modo, como coautores-criadores críticos que refletem sobre a língua(gem), pois 

esta é “capaz de fixar todas as fases transitórias das mudanças sociais, por mais 

delicadas e passageiras que elas sejam” (VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 106). 
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Polato (2017, p. 198) explica sobre as epilinguísticas e metalinguísticas na 

concepção de AL em perspectiva dialógica, ao observar que são 

  

[...] as primeiras as principais responsáveis pela ampliação da consciência 

socioideológica dos sujeitos-alunos que assumem o papel coautores de textos 

mobilizados em gêneros. Em ordem metodológica, as práticas 

metalinguísticas devem suceder às epilinguísticas (FRANCHI, 1987; 

GERALDI, 1991), porque ALD é, primordialmente, sociológica e menos 

tradicional em todos os seus domínios, sejam eles teóricos, conceituais ou 

metodológicos, pois visa ao desenvolvimento de habilidades à 

compreensão/produção valorada do discurso. 

 

É a partir da compreensão das axiologias sociais que os sujeitos se tornam 

coautores-criadores de seus discursos e estilos e, passam a operar com e sobre a 

língua(gem), pois, ao compreenderem e refletirem os elementos sócio-histórico-

ideológicos tanto presentes no texto, quanto em sua recepção, expandem suas 

consciências socioideológicas, e assim, há índole criadora (BAKHTIN, 2016 [1979]) e 

uma formação crítico-reflexiva. 

 

2 O CONTEXTO DA PESQUISA 

Esta investigação se alinha ao viés qualitativo-interpretativo, uma vez que 

busca compreender e interpretar o fenômeno investigado, e para isso, partimos de 

estudos e análises dos pressupostos teóricos do Círculo de Bakhtin, a fim ponderar 

sobre a importância do dialogismo para a formação de sujeitos críticos, que reflitam, 

conscientemente com e sobre a língua(gem).  

Este estudo, ainda em andamento, parte de uma Pesquisa de Iniciação Científica 

(PIBIC/UFPA), vinculada ao Projeto de Pesquisa “O ensino da Língua Portuguesa por 

meio da concepção sociológica e valorativa da língua(gem)” (UFPA- Castanhal).  

Outrossim, dialoga com a pesquisa de Ohuschi (2019), a qual elaborou uma 

proposta teórico-metodológica de AL em perspectiva dialógica, intitulada “Proposta 

de atividades de análise linguística nos cadernos poetas da escola e se bem me lembro 

da olimpíada de Língua Portuguesa”. A pesquisadora, a partir da análise de um 

gênero discursivo específico (memórias literárias), parte do trabalho com um texto, e 

a partir deste, elabora dois blocos de atividades para o estudo de pronomes e foco 
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narrativo. As atividades didáticas conduzem os sujeitos-alunos a refletirem, 

primeiramente, sobre os aspectos sócio-histórico-ideológicos, e, posteriormente, sobre 

pronomes e foco narrativo, a contemplar questões epilinguísticas, metalinguísticas, 

aspecto valorativo e produção escrita. 

Essa pesquisa, em fase inicial, como já supracitado, atingiu até o presente 

momento o estudo e análise do texto, para seleção do elemento linguístico-enunciativo 

e discursivo a ser contemplado. Desse modo, estudamos e analisamos o gênero 

discursivo poema, especificamente o texto-enunciado “Tem tudo a ver”, 

contemplando seu contexto de produção, conteúdo temático, construção 

composicional e estilo, para eleger o elemento linguístico-enunciativo e discursivo que 

será contemplado nas atividades posteriormente, conforme o desenvolvimento da 

pesquisa. Desse modo, para melhor compreensão, apresentamos a seguir o texto 

analisado em nossa pesquisa. 
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3 VALORAÇÕES SOCIAIS DO GÊNERO DISCURSIVO POEMA: 

TEXTO/ENUNCIADO “TEM TUDO A VER” 

 

O estilo verbal do enunciado é compreendido como um lugar dialógico e 

pluridiscursivo, o qual está no cerne das relações sociais (POLATO; MENEGASSI, 

2017). Além disso, “o estilo acarreta vida social ao enunciado” (OHUSCHI, 2019, p.41), 

haja vista que o estilo é apresentado como o conjunto dos processos, tanto de formação 

como de acabamento do homem e de seu mundo (BAKHTIN, 2016 [1979]).  

Nesse viés, o enunciado concreto implica que o autor-criador realize, 

conscientemente, escolhas estilístico-gramaticais de acordo com o posicionamento 

axiológico assumido, logo, a partir das relações sócio-histórico-ideológicas que 

permeiam o enunciado, para o tratamento do tema diante de seus interlocutores 

específicos.  

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO À COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DA 

TEMÁTICA 

 

Em contexto de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa, para que ocorra 

a ampliação da consciência socioideológica dos sujeitos-alunos (POLATO, 2017; 

OHUSCHI, 2019), é necessário que eles compreendam o contexto de produção do 

gênero discursivo em análise, o que abrange as relações sociais, históricas e 

ideológicas.  Assim, por questões didáticas, a partir do gênero discursivo poema, 

especificamente o enunciado concreto intitulado “Tem tudo a ver”, elencamos essas 

relações, separadamente, a seguir. 

Elias José, autor-criador da forma relativamente estável de enunciado em 

análise, foi professor, poeta e especialista em literatura infanto-juvenil. Escreveu vários 

livros, contos e poemas, e estes foram traduzidos e publicados em vários países, logo, 

não era um autor-criador de todo desconhecido. Outrossim, em 1968, recebeu o 

segundo lugar no concurso José Lins do Rego, da livraria José Olímpio Editora, além 

do prêmio Jabuti, com a publicação do livro “Contos”, como o melhor livro de contos 

de 1974.  
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Em “Tem tudo a ver”, as relações sociais vinculam-se à definição da poesia 

como expressão dos mais diversos sentimentos que permeiam a vida dos seres, 

sobretudo ao apresentá-la como inexorável ao ser, que vive não apenas momentos 

bons, como as alegrias, os sabores e as músicas, mas também situações desagradáveis, 

como as dores e o momento da morte, logo, a poesia “tem tudo a ver/ com tudo”. Além 

do mais, como autor-criador, Elias José utiliza-se de uma linguagem simples e de fácil 

compreensão para descrever a poesia, portanto, abarca o público em geral através da 

esfera de comunicação literária. 

Com base em uma reflexão associada às relações históricas, compreendemos 

que o texto/enunciado “Tem tudo a ver” integra o livro “Segredinhos de amor”, do 

mesmo autor, lançado inicialmente em 1991. Na obra, o autor-criador, ao brincar de 

forma livre com as palavras, versos e sentidos, aborda várias temáticas, como o amor, 

o medo, a liberdade etc., de acordo com a situação social mediata e imediata. Nesse 

período, o Brasil passava por uma enorme crise econômica advinda da corrupção e 

que, posteriormente, levou Collor à renúncia da presidência. Em um elo estabelecido 

entre o contexto histórico de produção da obra e o período histórico atual, percebemos 

mais uma vez que a poesia - tema do enunciado concreto - “Tem tudo a ver” com 

nossas vivências e experiências, a qual envolvem os aspectos mais amplos da esfera da 

atividade humana, suas organizações sociais, históricas, ideológicas, culturais etc., que 

compreendem diversificadas épocas, assim como a situação específica e imediata da 

comunicação social. 

Com fundamento nas relações ideológicas presentes no período histórico-social 

que marca a publicação da obra, percebemos os ideias e pensamentos pautados na 

ideologia Capitalista, uma vez que houve a queda do muro de Berlim, principal 

representante material da Guerra Fria e, consequentemente, a dissolução da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas - URSS. Logo, percebemos mais uma vez que a 

língua(gem), em suas condições reais de comunicação social, reflete e retrata o 

funcionamento das estruturas sociais. 
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3.2 VALORAÇÕES VIA FORMA 

Ao tratar das formas relativamente estáveis de enunciados, gêneros do discurso, 

Bakhtin (2016 [1979]) explicita que os gêneros são permeados por processos 

valorativos, porém, estes não podem, em hipótese alguma, estarem dissociados da 

forma arquitetônica. Elias José, ao escolher a forma típica de enunciado poema, em 

clara representação a seu posicionamento de autor-criador, e como resposta aos 

enunciados anteriores, pois tudo o “que foi ouvido e ativamente entendido responde 

nos discursos subsequentes ou no comportamento do ouvinte” (BAKHTIN, 2016 

[1979], p. 25), ele expressa sua ativa “avaliação em relação ao objeto enunciado, ou seja, 

ao personagem” (VOLÓCHINOV, 2019 [1926], p, 131). 

 Ademais, Bakhtin apresenta que a unicidade de um discurso não é dada 

exclusivamente pela forma exterior, porém, e de modo inevitável, pelas posições 

valorativas e relações axiológicas realizadas na vida concreta, o que é denominado 

“forma arquitetônica” (BRAIT; PISTORI, 2012, p. 378), assim, esta é voltada 

axiologicamente para o conteúdo (BAKHTIN, 1988 [1975]). A forma arquitetônica, em 

via de mão dupla, está tanto em ligação aos enunciados anteriores, quanto para seu 

teor axiológico. 

Elias José, ao definir a poesia como expressão dos mais diversos sentimentos, 

apresenta a palavra, que como uma arena de lutas sociais e um espaço comum entre 

locutor e interlocutor, reflete em seu aspecto entoacioanal “toda a multiplicidade das 

relações axiológicas do indivíduo falante [bem como] com o conteúdo do enunciado” 

(BAKHTIN,1988 [1975], p. 64). Além disso, o autor-criador, e como bem aborda 

Bakhtin (1988 [1975]) ao tratar do cronotopo, abarca em seu poema as relações 

extralinguísticas, inseridas a partir das categorias espaciais e temporais, visto que essas 

são imprescindíveis à compreensão valorada do texto/discurso, haja vista que “cada 

tema possui seu próprio cronotopo” (BAKHTIN, 1988 [1975], p. 357). Em 

prosseguimento, sem interpretar as axiologias sociais representadas por meio dos 

espaços-temporais, não há possibilidades de  
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compreender as condutas sociais circunscritas a eles, e tampouco projetar-se 

nos cronotopos do mundo real, pois a linguagem não responde aos anseios do 

homem solto no espaço. Ela responde aos anseios do homem situado, sendo 

que cada hora, cada dia, cada espaço, cada cômodo ou instituição também 

carregam acumulações valorativas socioculturais, históricas e ideológicas que 

regem condutas sociais, invariavelmente, cronotópicas (POLATO, 2017, p. 

39). 

 

Ao tratar da poesia, o tema do gênero discursivo em foco, o autor emprega um 

estilo individual- e este faz parte de seus próprios objetivos -, que só pode ser 

compreendido a partir da dimensão extralinguística, pois “onde há estilo há gênero” 

(Bakhtin 2016 [1979], p. 21), e essa relação só pode existir irremediavelmente a partir 

das relações sociais estabelecidas na cadeia ininterrupta da comunicação verbo-social. 

Além disso, a língua(gem), como via de interpretação do funcionamento das relações 

sociais, transcende a materialidade do discurso em uma “expressão da atividade 

criativa, determinada axiologicamente, de um sujeito estético ativo” (BAKHTIN, 1988 

[1975], p. 57). Por conseguinte, o autor-criador realiza as escolhas estilístico-

gramaticais de forma consciente, convergindo, pois, para que o significado do 

enunciado seja alcançado de acordo com a relação inexorável que é estabelecida entre 

os domínios linguísticos e extralinguísticos. 

Em “Tem tudo a ver”, as escolhas estilístico-gramaticais realizadas pelo autor-

criador caracterizam suas especificidades e diferenças em relação aos demais discursos 

que circulam na sociedade, pois a gramática, de modo intrínseco a estilística, reflete e 

refrata o posicionamento do autor-criador e, situa o interlocutor em relação ao tema. 

Assim, ao realizar as escolhas sintáticas no poema, Elias José, opta maioritariamente 

pelo uso dos substantivos, uma vez que a poesia está presente em todos os seres, sejam 

eles concretos ou abstratos: a) “[...]com tua dor e alegrias,”; b) “o diálogo dos 

namorados,”; c) “as lágrimas diante da morte,” d) “os olhos pedindo pão”. 

  O autor-criador poderia optar apenas pelo uso dos substantivos, o que 

acarretaria em uma nomeação estática dos seres, e por consequência, da poesia, porém, 

como sujeito consciente de suas escolhas vocabulares e sintáticas, que opera com e 

sobre a língua(gem), utiliza-se tanto de substantivos quanto de formas verbais, o que 
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sugere o dinamismo da poesia, por exemplo, o uso dos seguintes verbos: “ver”, que 

está do infinitivo e que é constantemente retomado em primazia do sentido visual que 

o poema sugere; “pedindo”, que está no gerúndio, e representa uma ação que está em 

curso.  

Ademais, o funcionamento e organização da estrutura composicional do 

enunciado, trabalhados pelo autor-criador, demostram as valorações imputadas na 

cadeia ininterrupta da interação verbo-social da língua(gem), o que demonstra seu 

posicionamento frente aos acontecimentos do Brasil e do mundo, e converge ao tema 

da poesia, a própria poesia, que está presente em tudo, e consequentemente, “tem tudo 

a ver”, seja com acontecimentos bons ou ruins. Além disso, Elias José retoma 

constantemente o sentido visual com o intuito de alertar o interlocutor/ouvinte que “A 

poesia /— é só abrir os olhos e ver —/tem tudo a ver/com tudo”. 

O autor-criador conduz o interlocutor a compreender que a poesia é dinâmica, 

viva, e está presente em todos os aspectos da vida social, e para isso, através das marcas 

linguístico-enunciativas, que convergem em seu estilo, ele utiliza o recurso do 

paralelismo sintático, que é a repetição dos mesmos versos em todas as estrofes: “A 

poesia tem tudo a ver[...]”, e a consequente retomado pela preposição essencial “com”, 

como nos exemplos: “com as cores, as formas, os cheiros , [...] com a plumagem, o voo, 

[...]”, retomando, e assim frisando sempre a ideia de que a poesia é a chave para 

compreender os acontecimentos que existem no mundo, sejam eles bons ou más, e 

desse modo, o estilo verbal do autor-criador é consubstanciado no estilo genérico, 

resultado de suas escolhas linguísticas, estilísticas e discursivas. 

Da mesma forma, a apresentação em estrofes e versos, que organizados formam 

uma imagem, não concreta, porém o suficiente para representar as oscilações, a 

dinamicidade e o ritmo que há entre as partes do poema, retratam a via de mão dupla 

do poema ao analisar não só o belo “com as cores, as formas, os cheiros,”;  “os sabores 

e a música”, mas também o grotesco “as lágrimas diante da morte, ”; “os olhos pedindo 

pão”. Logo, “o ritmo, agregado ao material, é levado para além de seus limites e 
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começa a penetrar no conteúdo por si só como uma relação criativa com ele” 

(BAKHTIN, 1988 [1975], p. 68) deslocando-se para o plano das relações sociais 

inerentes ao plano estético, que inseridos na forma composicional, expõem nas 

camadas verbais a entonação e o estilo do autor-criador, uma vez que “ a interpretação 

estilística é absolutamente necessária para o ensino de todas as questões de sintaxe do 

período composto” (BAKHTIN, 2013 [1940-1960], p. 27), em outras palavras, sempre é 

necessária a relação estilístico-gramatical para a compreensão valorada do discurso. 

Em suma, o autor-criador, de modo consciente sobre suas escolhas estilístico-

gramaticais, aborda os elementos constituintes do gênero, frisando sua conexão com 

os integrantes da relação social, o que converge ao próprio tema do enunciado, a poesia 

e seu liame com a vida. Dessa maneira, percebemos o posicionamento do autor-criador 

refletido e refratado em seu estilo, a um claro direcionamento aos interlocutores e ao 

herói, o tema. 

No Quadro 1, expomos a síntese da análise dos aspectos sócio-histórico-

ideológicos do gênero escolhido em nossa pesquisa, além dos demais elementos que 

constituem os gêneros discursivos:  

 

Quadro 1: Sistematização da análise do texto 

 

 

  

Contexto de 

produção 

Autor/enunciador: Elias José foi professor, escritor, poeta e 

especialista em literatura infanto-juvenil. Ganhou o prêmio Jabuti com 

a publicação do livro “Contos”, como o melhor livro de contos de 1974. 

Desse modo, não era um autor de todo desconhecido, e teve seus 

contos e poemas publicados em vários Países. 

Destinatário/interlocutor: Público em geral, uma vez que utiliza uma 

linguagem simples e de fácil compreensão para descrever a poesia. 

Finalidade: Definir a poesia como expressão dos mais diversos 

sentimentos, e assim, como algo intrínseco à vida, uma vez que é viva 

e dinâmica e “tem tudo a ver/com tudo”.  

Época e local de publicação e circulação: O poema foi publicado, 

inicialmente, em 1991, no livro “Segredinhos de amor”. Nesse período 

o Brasil passava por uma enorme crise econômica advinda da 

corrupção e que, posteriormente levou Collor à renúncia da 

presidência. 

A ideologia do período de publicação da obra foi marcada pelos ideais 

capitalistas, uma vez que houve a queda do muro de Berlim, principal 
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representante material da Guerra Fria, e a consequente dissolução da 

União Soviética com a vitória do bloco Capitalista. 

Esfera: Literária  

Conteúdo temático A poesia  

Construção 

composicional 

Apresentação em estrofes, versos que, organizados, formam uma 

imagem, não concreta, porém o suficiente para representar as 

oscilações, a dinamicidade e o ritmo que há entre as partes do poema, 

que retratam a via de mão dupla do texto/enunciado ao analisar não 

só o belo, mas, também o grotesco.  

 

Estilo 

(Marcas linguístico-

enunciativas) 

 

Linguagem simples e direta, predominância no uso valorado dos 

substantivos, paralelismo sintático, e o sentido visual é 

constantemente retomado. 

 

Fonte: Elaboração das Autoras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         A análise do enunciado evidencia aspectos a serem abordados no trabalho em 

sala de aula, especialmente no que tange à AL em perspectiva dialógica, em trabalho 

específico com o elemento selecionado, o substantivo. Essa escolha deu-se pela 

importância que esse elemento exerce na compreensão valorada e na construção de 

sentidos do enunciado, pois, a partir da relação estilo-gramática, percebemos a 

vontade discursiva do autor-criador, que é orientada por relações semântico-objetais, 

dada a situação concreta de comunicação (BAKHTIN, 2016 [1979]). 

Ademais, a análise demonstra a importância de se estabelecer relações 

dialógicas com os aspectos sócio-histórico-ideológicos do gênero abordado, para a 

posterior reflexão dos aspectos linguístico-enunciativo e discursivos na inteireza do 

enunciado. Assim, defendemos que um trabalho sob esse viés contribui para que os 

indivíduos sociais se tornem coautores-criadores críticos e reflexivos  que, por meio da 

língua(gem), estabelecem, de modo consciente, criativo, deliberado e idiossincrático, 

contribuições, críticas e/ou refutações, uma vez que a língua(gem), como espaço de 

tensão, está no cerne das relações sociais, e nos  propõe a “[...] refletir sobre quem 

somos, sobre quem são os outros, sobre os lugares que ocupamos no contexto da vida 

social historicamente organizada[...]” (POLATO, 2017, p. 21).  
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Resumo: O processo de formação de leitores pode ser facilitado se houver espaços 

bem estruturados – como escolas e bibliotecas – e, ainda, livros com temáticas 

distintas disponíveis aos potenciais leitores. Nesse sentido, as escolas mais afastadas 

do contexto urbano possuem dificuldades específicas que necessitam de intervenções 

e preocupações por parte dos profissionais da educação e dos pesquisadores que se 

dedicam a fazer registros que dão voz a essas comunidades. Pensando nesse contexto, 

foi realizada uma pesquisa-ação em uma escola chamada Escola Municipal de Ensino 

Infantil e Fundamental Nossa Senhora do Perpétuo Socorro II - Quilombola, 

localizada no Furo do Maracujá, sítio Itancoãnzinho, no município do Baixo Acará. A 

partir da conjuntura observada, percebe-se que há fatores intervenientes que afetam 

diretamente no êxito desse processo, como exemplo, a falta de preparação adequada 

de professores – os que são responsáveis pelo conteúdo programático e pelo 

funcionamento da sala de leitura – e, também, a falta de recursos, como o acesso às 

obras literárias que sejam do interesse dos educandos. Assim, o presente trabalho tem 

por objetivo a reflexão acerca da formação de leitores a partir das especificidades dos 

alunos quilombolas. Para isso, foram elaboradas oficinas voltadas para a 

aprendizagem dos alunos, como a escolha de gêneros textuais que se aproximam do 

contexto de oralidade que já possuem estes como repertório pessoal e cultural. O 

presente estudo foi realizado à luz de textos críticos sobre o direito à literatura 

(CANDIDO, 2004), sobre o processo de formação de leitores no ambiente escolar 

(MARIA, 2016; SOARES, 2001) e sobre a juventude como protagonista em seu 

processo de amadurecimento como leitor literário (FREIRE, 2017; PETIT, 2009).  

Palavras-chave: Formação de leitores. Comunidades Tradicionais. Remanescente  

Quilombola. Leitura literária. Literatura. 
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1 Acadêmica de Letras – Licenciatura em Língua Portuguesa. Universidade Federal do Pará. E-mail: 

rodriguesgabi28@gmail.com.  
2 Docente da Universidade Federal do Pará – UFPA. E-mail: celia.zeri@gmail.com.   

mailto:rodriguesgabi28@gmail.com
mailto:celia.zeri@gmail.com


"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

142 

básicos, como livros e bibliotecas – espaços organizados e agradáveis –, bem como 

profissionais capacitados para corresponder às necessidades dos discentes. Nesse 

sentido, as escolas das comunidades tradicionais, como as remanescentes quilombolas, 

demandam atenção especial, visto que os recursos básicos custam mais para chegar 

nesses espaços. 

O presente trabalho se propôs a realizar uma pesquisa-ação na comunidade de 

Itancoãnzinho, no Furo do Maracujá, município do Baixo Acará. O estudo foi feito com 

alunos do 6º Ano da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro II – Quilombola com o intuito de identificar quais os fatores que 

interferem no processo de formação de leitores destes estudantes e quais as melhores 

formas de minimizá-los considerando a realidade das comunidades tradicionais. 

Nesse contexto, foi avaliado que há intervenientes no processo de formação de 

leitores desta comunidade reforçados pela falta de investimento da prefeitura, pois 

esta não disponibiliza verbas regularmente para o transporte dos alunos e, junto a isso, 

pela falta de capacitação profissional docente. Sabendo dessa realidade, a hipótese é 

que, se minimizados alguns dos fatores intervenientes identificados na turma, o 

processo de formação de leitores será facilitado. Isto é, o contato com a leitura e o 

interesse pelos enredos será manifestado, visto que haverá o incentivo para que isso 

ocorra.  

 Tal estudo, portanto, se faz imprescindível no âmbito acadêmico e social por 

representar a importância das comunidades tradicionais. Ainda, os conhecimentos 

produzidos nas Universidades por meio de pesquisas precisam ser democratizados e 

oferecidos de maneira gratuita à sociedade. Por conta dos poucos estudos voltados 

para a formação de leitores e letramento literário direcionado especificamente para as 

comunidades tradicionais, a presente pesquisa-ação pretende fomentar a atenção 

desses estudos para esses ambientes.  

Para isso, foi feita uma pesquisa inicial de cunho etnográfico, a fim de conhecer 

os espaços da escola e compreender as relações entre professores, alunos, coordenação, 
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comunidade e conhecimento. Posterior a isso, oficinas foram elaboradas com o intuito 

de identificar e intervir em alguns dos fatores que interferem na formação de leitores 

dessa turma. E, ao fim dos encontros, uma doação de livros foi realizada para todos os 

alunos da turma com o objetivo de incentivar a continuidade do letramento literário 

dos estudantes. 

1 O DIREITO À LITERATURA 

A literatura constitui um direito dos indivíduos, independentemente da idade, 

classe, raça ou gênero. Entretanto, constata-se que mesmo depois de muita 

democratização de diversos direitos, os livros ainda representam uma aquisição 

privilegiada, visto que muitas escolas públicas não possuem bibliotecas ou, no caso de 

as possuírem, não se encontram obras com diversidade e estado de conservação 

devidos a que os alunos necessitam. 

Além disso, os altos custos atribuídos aos livros distanciam muitos leitores do 

ato da leitura. Nesse sentido, é necessário pensar, de fato, na acessibilidade da leitura 

e dos livros. As escolas públicas urbanas e não urbanas sofrem, muitas vezes, com a 

falta de atenção governamental para a necessidade de livros diversos e de espaços 

apropriados para leitura. 

As escolas públicas mais afastadas do contexto urbano demandam atenção 

especial, haja vista que, por estarem mais distantes fisicamente dos centros e das 

cidades, são esquecidas e os direitos por diversas vezes não são reivindicados. 

Considerando tal realidade, a literatura, como direito de todos os indivíduos, precisa 

ser acessível e disponível da melhor forma de acordo com as realidades das escolas e 

dos alunos. 

É necessário pensar, portanto, nas escolas situadas nas comunidades 

tradicionais, sendo remanescentes quilombolas ou ribeirinhas. Os moradores das 

comunidades tradicionais detêm um conhecimento rico de narrativas orais que fazem 

parte também do conhecimento da literatura e constitui uma expressão de cultura. 

Nesse contexto, mesmo que distante dos livros, os moradores mais antigos e as 
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crianças têm contato com a literatura como meio de lazer e cultura.  

 

Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem mergulhar no universo 

da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi 

parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e 

cuja satisfação constitui um direito (CANDIDO, 2004, p. 175). 

A partir disso, ratifica-se que a literatura não é um bem apenas dos mais 

privilegiados, pelo contrário, mesmo que socialmente seja compreendido que a 

literatura se direciona ao gosto particular de alguns, tal arte está aberta a todos que, de 

maneira adequada, forem apresentados a ela. 

É imprescindível, ainda, discutir a respeito do que se considera privilégio e o 

que constitui uma necessidade. É comum constatar que a alta sociedade, constituída 

pelos que possuem bens materiais e renda estável que supre acima das necessidades 

básicas, percebe na literatura um instrumento para segregar e marginalizar. Isto é, 

determinam o que é essencial e o que não é, bem como quem pode ter acesso ou não. 

Elas afirmam que o próximo tem direito, sem dúvida, a certos bens 

fundamentais, como casa, comida, instrução, saúde, coisas que ninguém bem 

formado admite hoje em dia que sejam privilégio de minorias, como são no 

Brasil. Mas será que pensam que o seu semelhante pobre teria direito a ler 

Dostoievski ou ouvir os quartetos de Beethoven? (CANDIDO, 2004, p. 172). 

A literatura, embora seja um direito, ainda não é disponibilizada a todos como 

deve ser. O pensamento de que o mínimo para sobreviver é o bastante para uma 

parcela da sociedade é perigoso, visto que o conceito de mínimo e o que o constitui é 

discutível e sempre está perto do preconceito social. Nessa perspectiva, a arte, neste 

caso a literatura, precisa tomar seu lugar e alcançar, de fato, a democracia. 

O processo de formação de leitores literários oferece muitos recursos aos 

indivíduos que se propõem a tal desenvolvimento. A literatura, portanto, constitui um 

direito porque proporciona ao leitor a possibilidade de tornar-se um cidadão crítico e 

reflexivo, mais capaz de compreender e lidar com as emoções e comportamentos, mais 

humano e mais possível de discutir e democratizar. 
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O processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, 

como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com 

o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos 

problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do 

mundo e dos seres, o cultivo do humor (CANDIDO, 2004, p. 180). 

Pontua-se, nesse sentido, que a literatura é um direito por fomentar outros 

direitos e, inclusive, por estimular a criticidade para reivindicá-los. Ainda, mantém a 

sanidade para se viver com mais dignidade, o acesso à literatura aponta para uma 

sociedade mais humana, democrática e crítica.  

Compreende-se, a partir disso, que, por ser um direito, a literatura precisa 

entrar nos espaços escolares. Para isso, é essencial que seja levada de forma adequada 

aos educandos, haja vista que uma inadequada escolarização da literatura pode 

distanciar os potenciais leitores das obras. Com isso, é imprescindível que a realidade 

específica das escolas seja levada em consideração e, com professores bem formados, 

que a literatura seja apresentada aos discentes. 

2 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE LEITORES NO AMBIENTE ESCOLAR 

QUILOMBOLA 

O processo de formação de leitores é favorecido quando a realidade dos 

discentes é levada em consideração pelo docente. Isto é, é preciso observar e avaliar 

qual a melhor forma de estabelecer a ponte com o que os alunos já possuem como 

repertório. Identificar isso significa adaptar constantemente as metodologias para que 

os alunos sejam alcançados, visto que não há uma fórmula em que os discentes seguem 

o mesmo padrão. 

É importante, a partir desse conhecimento, considerar a realidade das 

comunidades tradicionais, em especial as remanescentes quilombolas, haja vista que, 

por estarem afastados do contexto urbano, ficam mais vulneráveis ao esquecimento, 

seja na formação continuada de professores, seja na exigência dos direitos no que se 

refere à verba pública destinada aos recursos básicos da escola para o ensino e 

aprendizagem. 

Pensando em tal conjuntura, torna-se essencial lançar mão das experiências 
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culturais e históricas presentes nas comunidades quilombolas. Nessa perspectiva, as 

narrativas orais se fazem basilares na ponte com as vivências dos discentes para iniciar 

o processo de formação de leitores dentro do espaço escolar. O poder da narrativa 

representa a imprescindibilidade da literatura. 

Trata-se de um atributo inerente à nossa condição humana: a capacidade de 

armazenar na memória e lembrar é maior quando fatos se organizam em 

histórias e, por isso, até mesmo uma parcela considerável do conhecimento 

acumulado pela humanidade chega até nós em forma de narração (MARIA, 

2016, p. 32). 

Compreende-se, a partir dessa afirmação, que para que haja formação de 

leitores é necessário considerar e respeitar o conhecimento dos educandos. As 

narrativas orais fortalecem a memória e, por conseguinte, as ligações do indivíduo com 

sua história e sua comunidade. Por esse motivo, partir desse conhecimento histórico-

cultural para iniciar o processo de formação de leitores em comunidades tradicionais 

é importante.  

É essencial, então, pontuar que o processo de formação de leitores no ambiente 

escolar exige uma sistematização de metodologias que sejam aplicadas de maneira 

coerente e respaldada. Portanto, é preciso compreender que a literatura dentro nas 

escolas não é um equívoco, o que se deve atentar é para a forma como a literatura é 

apresentada, por essa razão é que apreender que a literatura exige leitura de obras é 

primordial. Assim,  

[...] o que se deve negar não é a escolarização da literatura, mas a inadequada, 

a errônea, a imprópria escolarização da literatura, que se traduz em sua 

deturpação, falsificação, distorção, como resultado de uma pedagogização ou 

uma didatização mal compreendida que, ao transformar o literário em 

escolar, desfigura-o, desvirtua-o, falseia-o (SOARES, 2001, p. 22). 

Entende-se, logo, que apresentar a literatura aos alunos da maneira correta e 

adequada é indispensável para a formação de leitores. Optar por gêneros ou enredos 

que se relacionem mais facilmente com o contexto de conhecimento dos alunos ou que 

simplesmente partam de algo que os discentes desenvolvam interesse ou curiosidade 

é uma forma de promover o contato com as obras sem terceirizar a leitura, ou sem 
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levar a crítica do livro, é permitir que a inteligência e criticidade dos leitores seja 

desenvolvida. 

A formação de leitores literários em ambientes escolares, portanto, expõe a 

necessidade de considerar e aproveitar os conhecimentos dos potenciais leitores. As 

estratégias pedagógicas precisam pensar no aluno como centro do processo de ensino 

e aprendizagem, as estratégias por eles escolhidas são "aquelas que decorrem da ampla 

gama de conhecimentos que, desde que nascemos, o nosso todo poderoso cérebro vem 

armazenando" (MARIA, 2016, p. 73). Nesse viés, as narrativas orais, os conhecimentos 

históricos sobre a terra e os ambientes em que moram são bastante significativos neste 

processo. 

Sabe-se, logo, que a formação de leitores em ambiente escolar exige do aluno o 

desenvolvimento da inteligência, criatividade, memória e concentração. Em vista 

disso, o professor é o responsável por realizar as metodologias mais adequadas para 

cada realidade, para que os cidadãos leitores se formem e se construam de maneira 

completa e efetiva.  

3 A JUVENTUDE COMO PROTAGONISTA EM SEU PROCESSO DE 

AMADURECIMENTO COMO LEITOR LITERÁRIO 

A leitura literária promove ao leitor uma maior segurança em seu 

desenvolvimento de criticidade, criatividade e, desse modo, de sua autonomia como 

cidadão. Para que isso aconteça, é importante compreender que durante o processo de 

formação de leitores o professor precisa permitir o protagonismo do estudante. Ainda, 

a autonomia é fator essencial para que se fomente a reflexão no aluno. 

Nesse contexto, a leitura, principalmente aquela autônoma, emancipa o 

indivíduo, possibilita uma maior criatividade e engajamento em desejos e sonhos. 

Ainda, a partir do momento em que os indivíduos compreendem a literatura como 

direito e lançam mão da leitura como hábito cultural, tentam a cada vez mais se 

distanciar da marginalização que lhes é imputada.  

Compreendemos que por meio da leitura, mesmo que esporádica, podem 
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estar mais preparados para resistir aos processos de marginalização. 

Compreendemos que ela os ajuda a se construir, a imaginar outras 

possibilidades, a sonhar. A encontrar um sentido. A encontrar mobilidade no 

tabuleiro social. A encontrar a distância que dá sentido ao humor. E a pensar, 

nesses tempos em que o pensamento se faz raro (PETIT, 2009, p. 19).  

Nesse viés, a literatura promove muitos benefícios ao leitor. E se o pensar se dá 

como consequência do processo de leitura, o processo de formação de leitores não 

pode se construir distante dele. O pensamento crítico e reflexivo exige autonomia. O 

leitor, portanto, precisa ser protagonista em sua construção literária, um indivíduo 

ativo é crucial em seu amadurecimento como leitor literário. 

A autonomia dos jovens leitores, dessa forma, é indispensável em seus 

processos de formação e, principalmente, do amadurecimento. Um leitor autônomo e 

protagonista de sua construção tende a exigir por seus direitos e a avaliar mais 

reflexivamente situações políticas, sociais, interpessoais. Nesse sentido, o leitor deixa 

de ser passivo e oprimido por pensamentos preconceituosos e antiquados. 

A leitura, em especial a leitura de livros, pode ajudar os jovens a serem mais 

autônomos e não apenas objetos de discursos repressivos ou paternalistas. E 

que ela pode representar uma espécie de atalho que leva de uma intimidade 

um tanto rebelde à cidadania (PETIT, 2009, 19). 

Isto posto, a leitura realizada por um leitor que se faz protagonista em seu 

processo de amadurecimento tende a ser crítica e emancipadora, não apenas do 

indivíduo leitor, mas também de outros ao seu redor. O aluno remanescente 

quilombola é protagonista ao poder colaborar com as leituras que serão realizadas, 

bem como interagir com as obras de maneira livre e sem repressões. 

Entender que o aluno é protagonista em seu amadurecimento como leitor é 

permitir a ele voz, isto é, promover espaço para as falas e pensamentos dos discentes 

quanto às impressões da leitura realizada. O professor precisa desistir de ter a todo 

momento a atenção e a voz, como se fosse o único detentor de conhecimento ou o único 

capaz de expressar ideias e opiniões. 

Sabendo disso, o docente pode elaborar momentos dentro de sua metodologia 

que viabilizem esse protagonismo, visto que “é a liberdade da autonomia, a 
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possibilidade que tem um leitor de construir conhecimentos sem a mediação de um 

professor, é a promoção do autodidatismo” (MARIA, 2016, p. 83). Consequentemente, 

o papel do professor na formação de leitores não é necessário para sempre, é colaborar 

na emancipação crítica e reflexiva de alunos leitores. 

O protagonismo e a autonomia do educando não dizem respeito às escolhas 

metodológicas que o professor faz, como se assim fosse uma opção do educador, 

respeitar esses direitos constitui dever do profissional da educação, haja vista que “o 

respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor 

que podemos ou não conceder uns aos outros” (FREIRE, 2017, p. 58). Destarte, as 

práticas pedagógicas demandam atenção no que se refere ao protagonismo do leitor, 

como fator indispensável para seu amadurecimento. 

Compreende-se, então, que o protagonismo dos jovens em seus processos de 

amadurecimento como leitores é imprescindível e consiste em um direito dos alunos e 

dever do professor. A autonomia nesse processo reforça a necessidade de pensamento 

e de participação dos educandos como indivíduos ativos e críticos. 

3.1 DOS FATORES INTERVENIENTES 

A pesquisa consiste em identificar fatores que interferem no processo de 

formação de leitores. Dos fatores observados, há os que são de responsabilidade da 

prefeitura do Baixo Acará – estes não foram mediados – e há os que são referentes às 

práticas docentes, às escolhas metodológicas – estas foram interferidas e mediadas. Os 

fatores intervenientes identificados consistem em problemáticas ocorridas por 

diversos motivos e em áreas diferentes.  

Foi necessário escolher alguns dos fatores intervenientes que foram 

identificados para que se realizasse a intervenção, haja vista que certos fatores exigem 

ações governamentais e de medidas com recurso financeiro e de maior tempo. Por esse 

motivo, dos cinco fatores constatados, três foram os selecionados para as ações de 

interferência. 

O primeiro fator identificado é crucial e básico para que se realize o processo de 
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formação de leitores no ambiente escolar quilombola. Foi verificado que há grande 

dificuldade de acesso à escola por meio dos barcos, isso acontece porque a prefeitura 

do Baixo Acará não disponibiliza verbas todos os meses para os pagamentos dos 

barqueiros, fazendo com que alguns não realizem as viagens das comunidades até a 

escola. 

Considerando tal problemática, entende-se que se os alunos passam semanas e 

até meses sem frequentar a escola, qualquer tentativa de ensino e aprendizagem é 

interferida e os alunos são prejudicados. Nesse contexto, muitos dos discentes 

sofreram com essa realidade durante as oficinas e muitos sofrem constantemente 

durante o ano letivo. É necessário, portanto, que haja verba suficiente todos os meses 

para que os educandos tenham acesso aos seus direitos básicos, como ir à escola. 

Outro fator interveniente se refere à Sala de Leitura, visto que o espaço existe e 

possui livros. Entretanto, ainda enfrenta dificuldades de organização, a sala conta com 

livros doados, mas não organizados de maneira que os potenciais leitores tenham a 

oportunidade de encontrar obras de seus interesses. Ainda, os livros ficam empilhados 

e estão empoeirados, sendo pouco atrativos para os alunos. 

A Sala de Leitura fica constantemente trancada, sendo de responsabilidade de 

uma professora que opta por selecionar um livro e levá-lo para ler em sala de aula em 

voz alta para os alunos. Considerando tal metodologia, seria necessário que este 

ambiente recebesse uma reforma física e de funcionamento, para que pudesse receber 

os alunos. 

A dificuldade de acesso às obras é outro interveniente no processo de formação 

de leitores da turma. A falta de recursos atinge a formação de leitores nesse caso 

porque não há livros suficientes para todos os alunos – para que possam realizar as 

leituras individualmente – ou para que se tire cópias dos textos para a turma. A falta 

de oportunidade de ter os livros em mãos impede o contato direto com a literatura. 

Ainda, a professora usa como recurso de apoio o livro paradidático para 

trabalhar os textos. Os textos normalmente não são completos, tendo em seguida 
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perguntas com fins gramaticais ou até mesmo sobre questões internas da leitura, 

perguntas que exigem apenas que o leitor retorne ao texto e transcreva algo que sirva 

como resposta. 

Outro interveniente observado foi a falta de uma metodologia reflexiva, isto é, 

de escolhas metodológicas que sejam constantemente pensadas a partir do retorno de 

aprendizagem e compreensão dos alunos, metodologias reflexivas apontam para 

práticas docentes que atendem para as necessidades dos alunos – práticas que 

precisam ser criativas e integrativas. A professora de língua portuguesa da turma, que 

também é moradora de uma comunidade remanescente quilombola, por ter 

enfrentado dificuldades em seu processo de formação – é necessário pontuar que o 

sistema educacional não é justo, principalmente para os alunos das comunidades 

tradicionais – oferece uma metodologia que não alcança os alunos para a formação de 

leitores. 

Ao optar por leituras em voz alta na frente da sala para a turma, os alunos se 

recusam muitas vezes a tentar concretizar a atividade. A falta de prática leitora por 

vezes interfere na fluidez da leitura, isto é, alguns alunos têm grande dificuldade de 

engatar em uma leitura direta, sem entraves. Ainda, é preciso levar em consideração 

que a capacidade de ler em voz alta e compreender simultaneamente o que está sendo 

lido é conquistada com o amadurecimento do leitor. 

O último fator percebido é referente à concepção de leitura da professora, que 

muitas vezes é difundida pela escola de maneira generalizada. Tratar a leitura como 

obrigatória e até mesmo como punição para os alunos que não se comportam só denota 

à leitura um conceito pejorativo e negativo. Nesse sentido, foi notado que a leitura 

estava sempre atrelada à fins gramaticais ou de interpretação, no sentido mecânico da 

atividade, nunca sendo a leitura por prazer. 

Entende-se que isso acontece quando os próprios professores não são leitores e, 

por conseguinte, não enxergam na literatura fatores positivos. Sendo assim, há o 

distanciamento dos alunos com a leitura e dos educandos com seus processos de se 
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construírem leitores literários. 

Os fatores intervenientes, então, possuem motivos diferentes, mas todos se 

voltam para o desinteresse governamental em investimentos para educação. Dos 

fatores identificados, a dificuldade de acesso às obras, a ausência de uma metodologia 

reflexiva e a concepção sobre a leitura foram os interferidos durante as oficinas. 

3.2 DAS OFICINAS 

Para realizar a pesquisa-ação oficinas foram realizadas com o intuito de aplicar 

metodologias que interferissem nos fatores intervenientes que foram identificados. 

Todas as oficinas sofreram adaptações durante os encontros, visto que a metodologia 

é flexível, isto é, estava sempre aberta para mudanças que fossem necessárias conforme 

os resultados das oficinas anteriores.  

Ao todo foram realizados sete oficinas e oito encontros. O primeiro encontro 

consistiu em uma breve investigação na escola de Itancoãnzinho, a fim de conhecer os 

professores e os alunos, o espaço escolar, o espaço destinado à leitura e os livros que 

os alunos têm acesso para elaboração das oficinas adaptadas às realidades dos 

discentes e da escola. 

No segundo encontro, foi realizada uma atividade para motivar os alunos nas 

futuras leituras denominada Palavra-chave. Consistiu em pedir que os alunos 

escrevessem informações e sentimentos que possuem em relação ao suspense e, 

posteriormente, foi pedido que colassem com fita adesiva os papéis no quadro. Após 

essa atividade, foi lido em voz alta o que foi escrito pelos alunos sem identificá-los e 

foi conversado, brevemente, sobre histórias de suspense considerando o repertório e o 

interesse dos alunos. 

Neste mesmo encontro, aconteceu uma atividade de leitura com A lenda da cobra 

grande com o intuito realizar uma avaliação diagnóstica do nível de compreensão dos 

educandos. A atividade foi concretizada com a leitura individual e silenciosa de 

pequenos textos de suspense, em seguida, foi solicitado que a turma comentasse o que 
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achou mais interessante na leitura. Feito isso, o texto foi lido em voz alta com as ênfases 

do suspense para confirmar as compreensões dos aprendizes com a obra. 

 A segunda oficina foi para realizar a relação com a realidade do gênero com os 

alunos. Para tal tarefa, foi relembrada a importância das lendas e da oralidade para a 

manutenção das histórias, como e com qual intuito as lendas surgem, e a não 

necessidade de manter um rigor em sua contação. Em seguida, os discentes 

compartilharam as lendas que conhecem. Tal atividade é primordial para dar 

protagonismo para os educandos, bem como para conhecer a realidade e as histórias 

da comunidade que passam de geração a geração e, dessa forma, relacionar o gênero 

suspense com as lendas que os alunos já conhecem. 

Na terceira oficina houve a leitura do conto A moça do táxi, de Walcyr Monteiro, 

em que antes da leitura foi falado brevemente sobre o autor do conto e sobre a obra de 

maneira geral. Foi iniciada com uma leitura individual e silenciosa feita pelos 

educandos. Posteriormente, houve o momento de interação que significou o momento 

em que os leitores falaram de suas impressões acerca da obra lida.  

A quarta e a quinta oficinas consistem na leitura do conto A lâmpada – contido 

no livro O cão da morte –, de Agatha Christie. Estes dois dias de encontros foram 

destinados totalmente para a leitura e interação com as obras. A leitura foi dividia em 

dois dias para que pudesse ser feita de maneira integral e a metodologia aplicada foi a 

mesma dos outros encontros, inicialmente uma breve apresentação da autora e de 

alguns pontos chaves do enredo, posterior a isso, a leitura silenciosa e individual pelos 

alunos, então os momentos da interação dos alunos com a obra e só então a leitura em 

voz alta pela professora. 

Nestes momentos foi percebido que, por iniciativa dos alunos, os discentes 

solicitaram para ler em voz alta junto com a docente, alternando os personagens. A 

partir de tal observação, foi possível constatar que as metodologias flexíveis e de 

escuta, que permitem a participação voluntária e espontânea dos alunos os 

estimularam a falar e a ler com mais segurança.  



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

154 

Na sexta oficina foi realizado um jogo a partir das histórias lidas e das 

experiências com o gênero trabalhado durante todos os encontros anteriores. O texto 

lido neste encontro foi o conto, Venha ver o pôr-do-sol, de Lygia Fagundes Telles, até o 

clímax do enredo, posteriormente, foi pedido para que cada aluno continuasse a 

história com um final que acreditasse ser o do livro. Nesta oficina a criatividade foi 

bastante fomentada e os alunos estão sempre como protagonistas das atividades. 

Na sétima oficina houve a produção de um livro com as histórias criadas pelos 

alunos. Foi levado um encarte feito pela professora, o livro possui vários finais, o início 

é o mesmo do enredo do conto, Venha ver o pôr-do-sol. Foi realizada também a doação 

de livros literários para cada aluno da turma. O livro ficou disponível na Sala de 

Leitura para estimular que fique aberto e que os leitores possam sempre ter acesso. 

4 RESULTADOS 

Das intervenções feitas durante os encontros nas oficinas, constatou-se grandes 

diferenças quanto à participação dos alunos nas leituras, bem como nos momentos de 

interação com as obras. Isso acontece quando os educandos podem ser ouvidos e 

quando suas experiências e opiniões são validadas nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

Quanto à problemática referente ao acesso às obras, foi selecionado um gênero 

que fosse do interesse dos alunos, que tivesse ligação com as vivências culturais e 

cotidianas que já possuem. Por esse motivo o interesse pela leitura se manifestou mais 

ativo durante as oficinas, inclusive com sugestões dos discentes para as próximas 

oficinas. 

No que diz respeito à metodologia reflexiva, não foram mais feitas leituras que 

exigissem a exposição dos leitores, todas as leituras em voz alta eram voluntárias e 

espontâneas. Ainda, a metodologia destina tempo para leitura silenciosa e individual 

realizada pelos alunos, sempre com leitura completa das obras. Junto a isso, foi 

essencial que houvesse tempo para ouvir os alunos e trabalhar a criatividade, visto que 

o protagonismo dos discentes é um direito dentro deste processo. 
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Somado a isso, com a modificação da concepção adotada para leitura, a ideia da 

leitura de trechos de textos foi descartada, dando aos alunos a possibilidade de 

conhecer a obra completa. Afastar a interpretação superficial do que foi lido e 

aproximar a interação dos alunos com o enredo, abordando os aspectos que conhecem 

e os que são novos, como objetos e lugares desconhecidos. 

Compreende-se, portanto, que minimizando os fatores que mais interferem na 

formação de leitores o processo é facilitado e os alunos tendem a se aproximar da 

literatura de maneira mais positiva. Com a doação dos livros estimula-se a 

continuidade deste processo, para que os alunos continuem lendo e sendo autônomos 

e protagonistas em suas formações e construções como cidadãos críticos e conscientes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de formação de leitores com alunos remanescentes quilombolas 

consiste em avaliar quais fatores estão interferindo na eficiência do desenvolvimento 

dos discentes como leitores e, dentro das possibilidades metodológicas, intervir 

minimizando tais fatores. Nesse sentido, a formação continuada de professores, 

principalmente a voltada para o letramento literário, é imprescindível nesse processo 

dentro do ambiente escolar. 

O presente trabalho, então, conquistou resultados positivos quanto à formação 

de leitores na turma do 6º ano da escola de Itancoãnzinho. A motivação fomentou o 

interesse pelas leituras, bem como os momentos destinados para a interação com as 

obras, visto que dar voz aos alunos e validar suas opiniões e vivências foi fator 

essencial para o desenvolvimento das atividades. Legitimar a fala dos educandos é 

torná-los protagonistas de suas formações e permitir a autonomia em suas próprias 

construções como leitores literários. 

As hipóteses apresentadas para esta pesquisa foram confirmadas parcialmente, 

visto que ao minimizar alguns dos fatores intervenientes identificados na turma o 

processo de formação de leitores foi, de fato, facilitado e promovido dentro do 

ambiente escolar. Entretanto, é importante pontuar que para alunos deslocados na 
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turma, a metodologia deve ser diferenciada e o método da escola deve ser levado em 

consideração. 

Observou-se que os alunos com maior dificuldade de decodificação passam de 

nível sem alcançar os requisitos básicos, haverá um acúmulo de dificuldades para 

desenvolver as atividades de ensino e aprendizagem com este discente. É necessário 

nesse caso atenção especial para que se ensine e trabalhe as competências de 

decodificação e compreensão do educando. Ainda, a escola é responsável por decidir 

como as avaliações são levadas em consideração, se é realmente possível que o aluno 

continue avançando de nível sem acompanhamento profissional – seja da professora, 

de psicólogos e até mesmo de assistentes sociais. 

Este estudo se faz importante porque pretende contribuir com as pesquisas 

sobre formação de leitores e letramento literário em comunidades tradicionais, haja 

vista que ainda há poucos escritos acerca desses processos voltados para esse público 

específico, distante dos centros urbanos, mas próximo e importante histórico e 

socialmente. Nessa perspectiva, espera-se que este trabalho tenha colaborado com os 

alunos do 6ºano da escola de Itancoãnzinho, que as atividades, as metodologias e as 

doações sejam uma forma de expandir os conhecimentos da Universidade para fora 

dos muros, alcançando a sociedade. 
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A RESPONSIVIDADE DISCENTE EM ATIVIDADES DE LEITURA NO 

TRABALHO COM O GÊNERO PROPAGANDA 
 

Larissa Oliveira de Assis (UFPA)1 

Márcia Cristina Greco Ohuschi (UFPA)2 
 

Resumo: O presente artigo, vinculado ao Projeto de Pesquisa “Práticas de linguagem 

e formação docente” (UFPA-Castanhal), decorreu por meio do plano de trabalho de 

iniciação científica intitulado “A responsividade em atividades de leitura” (PIBIC-

interior). Tem como objetivo geral refletir sobre a responsividade discente em 

atividades de leitura, com o intuito de contribuir para a formação de leitores 

proficientes. Como objetivos específicos, propõe: a) verificar a eficácia (ou não) das 

atividades de leitura elaboradas no interior de uma sequência didática com o gênero 

propaganda, promovidas em sala de aula durante a aplicação da SD; b) evidenciar e 

caracterizar a manifestação da responsividade discente demonstrada por alunos do 7º 

ano, na realização das atividades de leitura. Para a coleta e análises dos resultados, 

primeiramente, participamos da adaptação de uma sequência didática (SD) do gênero 

propaganda, elaborada no âmbito do projeto, e aplicamos em uma turma de 7º ano em 

uma escola pública do município de Castanhal – PA. Na sequência, recolhemos todas 

as atividades de leitura respondidas pelos alunos e selecionamos o corpus da pesquisa, 

para então iniciar as análises dos dados obtidos em sala. O trabalho ancora-se ao 

interacionismo, a partir da perspectiva teórica de Bakhtin/Volochinov (2010) e de 

outros autores que seguem a mesma vertente, como Menegassi (2005), Menegassi 

(2010), Kleiman (2010) Ohuschi (2013), dentre outros. Os resultados preliminares 

demonstram que muitos alunos manifestaram responsividade ativa (com expansões), 

mesmo com dificuldade na escrita e na ortografia, e isso se deve pelo trabalho com 

atividades reflexivas e contextualizadas no interior da (SD) implementada.  

Palavras-chave: Responsividade. Leitura. Gênero propaganda 
 

 

INTRODUÇÃO 

Resultados de projetos de pesquisa e de extensão na área de ensino e 

aprendizagem de Língua Portuguesa (LP), realizados no campus de Castanhal, 
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diagnosticaram as dificuldades de professores de Castanhal e região em realizar um 

trabalho reflexivo e contextualizado com a LP, como demonstra a pesquisa de Ohuschi 

e Ramos (2014). Especificamente acerca da prática de leitura, observou-se que não há 

um trabalho efetivo de compreensão e de interpretação textual, etapas do processo de 

leitura que são fundamentais para a formação/desenvolvimento do leitor crítico.  

Dessa forma, percebeu-se a necessidade de avaliar a responsividade discente, a 

partir das atividades de leitura desenvolvidas dentro de uma SD, para diagnosticar o 

desenvolvimento ou não da leitura desses alunos, e se o trabalho com atividades 

reflexivas e contextualizadas auxiliam também no processo de aprendizagem da 

turma e para formação de leitores proficientes. 

Para chegarmos aos resultados, seguimos os seguintes passos metodológicos: a) 

adaptamos o material didático (SD produzida no projeto com o gênero escolhido), 

tendo em vista os roteiros de SD e de construção de atividades de AL elaborados no 

referido projeto; b) implementamos a SD com o auxílio do professor da turma, neste 

caso, dando enfoque à prática de leitura; c) recolhemos as atividades de leitura 

respondidas pelos alunos, para análise dos resultados.  

O presente trabalho oportuniza nossa interação com aspectos teórico-

metodológicos do ensino da LP, pautados na visão sociohistórica da linguagem e na 

concepção interacionista da linguagem. Com isso, a investigação visa contribuir para 

a formação continuada do professor da escola básica que poderá, em outros 

momentos, desenvolver trabalhos mais significativos em sala de aula. Além disso, a 

pesquisa busca aprimorar a formação dos discentes participantes do projeto, que terão 

a oportunidade de tomar a realidade extraclasse como objeto de pesquisa, realizando 

um diálogo entre o saber acadêmico e o contexto social escolar em que atuará 

diretamente.  

A implementação da SD ocorreu durante os meses de novembro, dezembro de 

2015 até final de janeiro de 2016. Desse modo, após as adaptações, implementamos o 

material em sala, em uma turma de 7º ano, com o auxílio do docente da turma e de 
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outros dois colegas do projeto (que pesquisaram sobre as práticas de escrita e análise 

linguística). Como nosso foco volta-se para a prática de leitura, recolhemos todas as 

atividades de leitura realizadas pelos alunos. 

Para a turma do (7º ano 2), turno manhã, foi escolhido, em reunião com docentes 

e discentes do projeto, em conjunto com o corpo educacional da escola, o gênero 

propaganda e a temática superação, já que a professora da turma e a coordenação da 

escola nos relataram as dificuldades dos alunos da turma, pelo fato de muitos morarem 

distante e terem dificuldades financeiras, por esses fatores, a superação seria a temática 

ideal para trabalhar a força de vontade desses alunos que, muitas vezes, evadem-se 

das escolas ou repetem de ano, por suas dificuldades e limitações. 

Após o recolhimento das atividades, selecionamos, para a análise, 10 questões 

referentes à etapa de compressão e interpretação. Desse modo, escolhemos duas 

respostas de alunos, para cada questão, totalizando 20 respostas analisadas, já que são 

dez perguntas dessa etapa, para assim, demonstrar resultados obtidos. 

 

2 A LEITURA 

Como posto, a leitura é o foco principal da pesquisa e esta prática perpassa por 

vários estudos. Menegassi e Angelo (2005) defendem que a leitura deve ser trabalhada 

de forma contextualizada e levando em consideração o leitor, já que ele dará novas 

informações ao texto, pois não podemos dizer que uma obra esteja acabada, há sempre 

novas contribuições de quem a lê. 

Menegassi (1995; 2005; 2010) discute, respectivamente, sobre as etapas do 

processo de leitura, as estratégias de leitura, e as perguntas de leitura, para que os 

professores e nós, futuros educadores, tenhamos novas visões em relação a essa prática 

e estejamos preparados para as possíveis dificuldades dos alunos. Essas teorias são 

necessárias para realização de um trabalho significativo em sala de aula, dando-nos 

respaldo sobre nossa atuação como mediadores no processo de leitura, para que o 

aluno possa realmente compreender e interpretar os textos que lê. 
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Conforme Menegassi e Angelo (2005), há vários conceitos ou concepções de 

leitura que perpassam as salas de aula brasileiras: a) perspectiva do texto; b) 

perspectiva do leitor; c) perspectiva da interação-leitor-texto; d) perspectiva 

discursiva. 

Segundo os autores, na perspectiva do texto, a leitura está voltada para o 

próprio texto, assim, o leitor não possui grande importância, pois, nessa visão, ele não 

contribui para a construção de sentidos do enunciado. Nessa perspectiva, são 

enfatizadas as questões gramaticais, no caso a estrutura gramatical da língua 

portuguesa, também se foca na decodificação do texto, uma etapa inicial no processo 

de leitura, em que basta ao leitor decodificar letra por letra, palavra por palavra, como 

se isso garantisse a compreensão do que foi lido. Menegassi e Angelo (2005) explicam 

que, nessa perspectiva, ocorre o processamento ascendente, isto é, o conhecimento 

“sobe” do texto ao leitor. 

Apesar de ser uma teoria de décadas passadas, ainda é muito presente no 

sistema educacional brasileiro. Ainda hoje há atividades de leitura que priorizam 

apenas o conteúdo do texto, deixando outros aspectos importantes à margem, como o 

próprio leitor e suas possíveis interpretações. 

Contrariamente à perspectiva do texto, surge a perspectiva do leitor, cujo 

processamento se dá de forma descendente, ou seja, o conhecimento “desce” do leitor 

ao texto (MENEGASSI; ANGELO, 2005). Nessa vertente, o leitor é considerado a partir 

de suas percepções prévias, contudo, ele procura adivinhar o que o texto traz, 

desconsiderando ou desprezando aspectos importantes do texto. Assim, 

 

A perspectiva do leitor também tem sido alvo de muitas críticas, 

principalmente pelo fato de descartar os aspectos sociais, confiar 

exageradamente nas adivinhações do leitor e por considerar, nas propostas de 

ensino, qualquer interpretação de texto realizada pelo aluno. Isto é um 

problema, pois muitas vezes o aluno aciona um esquema impertinente sobre 

o conteúdo do texto lido, construindo uma compreensão inadequada à leitura 

(MENEGASSI; ANGELO, 2005, p. 27).  

 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

162 

Consoante os autores, a perspectiva da interação leitor-texto nos mostra que 

tanto o texto, quanto o leitor possuem significâncias para a leitura. Serão contribuições 

mútuas, o texto com seus sentidos e aspectos lexicais e linguísticos e o leitor com sua 

vivência, questionamentos e contribuições. “Deste modo, o ato de ler passa a ser visto 

como um processo que integra tanto as informações da página impressa- um processo 

perceptivo- quanto às informações que o leitor traz para o texto- um processo 

cognitivo” (MENEGASSI; ANGELO, 2005, p. 28). 

Ocorre, nessa concepção, uma inter-relação entre os dois processamentos 

citados anteriormente: ascendente e descendente (MENEGASSI; ANGELO, 2005). 

Neste caso, podemos dizer que entra em pauta o processo de interação do texto com o 

leitor, fazendo relação com a vertente defendida por Bakthin/Volochinov (2010), que 

destacam as relações sociais dos indivíduos, a interação verbal. 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 

de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui 

assim a realidade fundamental da língua. (BAKTHIN/VOLOCHINOV, 2010, 

p. 27). 

 

Para finalizar, Menegassi e Angelo (2005) destacam a perspectiva discursiva 

no processo de leitura, que possui como influências as orientações francesas da Análise 

do Discurso, que discute sobre a forma que o texto é visto por essa vertente. Com o 

foco maior no discurso, e deixando as normas linguísticas um pouco de lado, a 

preocupação desta concepção são as condições em que se encontra o texto, no caso, 

suas significações. O discurso possui uma memória, que foi desenvolvida por algum 

discurso já produzido por outro indivíduo, mesmo remoto, assim, suas significâncias 

se desenvolvem a partir de outras. Nesta vertente, a interação também possui seu 

lugar, a perspectiva discursiva vem como um complemento à perspectiva 

interacionista, já que esses discursos são produzidos a partir da participação do autor 

e do leitor: 
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Autor e leitor, inseridos em um contexto sócio-histórico-ideológico, são, 

então, produtores de sentidos. A produção de sentidos se dá em 

circunstâncias sempre novas. Por isso, não é o texto que determina as 

leituras, mas a posição a partir da qual fala o sujeito. Lê-se sempre a partir 

de uma formação discursiva (MENEGASSI; ANGELO, 2005, p. 38). 

 

Kleiman (2010) ressalta as questões cognitivas nos processos de leitura, 

destacando os conhecimentos prévios que devemos obter e os seus objetivos e 

expectativas. Também retoma a questão da interação na leitura, discutida por autores 

já citados. Desse modo, não podemos afirmar que a leitura é um método pronto e 

acabado, pois sempre haverá contribuições e questionamentos a serem feitos no 

momento da leitura. E por ser tão complexa, a leitura ocasiona várias reflexões e 

dificuldades em a reter, para que possamos ler bem ou ensinar alguém a ler, 

precisamos também nos atentar a diversos aspectos, entre eles a questão sociocultural 

do indivíduo. 

A leitura é uma das práticas essenciais para o ensino da Língua Portuguesa, 

portanto deve ser investida de forma considerável no ensino educacional brasileiro. 

Logo, se lemos bem, consequentemente nos tornamos indivíduos melhores e mais 

críticos, além de beneficiar outros campos da linguagem, como a escrita e a gramática. 

Portanto, é preciso que nos tornemos professores preocupados com o ensino da leitura, 

para beneficiar os alunos tornando-os leitores proficientes. 

 

3 A RESPONSIVIDADE  

A responsividade é um conceito do Círculo de Bakhtin, cuja relevância nos 

revela resultados satisfatórios no que tange ao desenvolvimento da prática de leitura. 

O conceito partiu de Bakhtin (2003), ao afirmar que a resposta do outro é de extrema 

relevância para aprendizagem mútua, pois “toda enunciação efetiva, seja qual for a 

sua forma, contém sempre, com maior ou menor nitidez, a indicação de um acordo ou 

de um desacordo com alguma coisa”, sendo assim, toda enunciação exige uma 

responsividade, que pode ser medida pelo nível de interpretação sobre o que se é 

questionado. No caso, o interlocutor terá um papel fundamental no processo de 
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aprendizagem, já que participará de forma significativa desse processo, que, por meio 

de suas reflexões pessoais, terá voz ativa no diálogo com o locutor.  

Bakhtin (2003) apresenta três tipos de responsividade: ativa, passiva, silenciosa. 

A responsividade ativa acontece quando o interlocutor consegue trazer à tona suas 

reflexões, mostrando concordância, discordância e opiniões críticas pessoais, podendo 

interligar com o seu convívio na sociedade. A passiva, geralmente está ligada à 

passividade, pois o interlocutor não responde aos questionamentos, apesar de ter 

entendido, não supre as expectativas do locutor. Já a silenciosa é abordada como efeito 

retardado, já que o interlocutor teve o mínimo de interação, muitas vezes o 

entendimento ficaria para um outro momento, nesses casos o interlocutor repassa 

dúvidas do que lhe é questionado, como se nesse primeiro momento ficasse apenas no 

seu inconsciente e precisasse de tempo para internalizar o que lhe foi apresentado. 

Menegassi (2009) define a responsividade apresentada por Bakhtin (2003), como 

uma compreensão ativa do interlocutor, em relação ao locutor, permitindo, assim, 

novas formas de interpretações transpassando para exterior, ampliando de forma 

significativa o conhecimento de ambos (interlocutor e locutor). 

Ao transpor essas teorias para o ensino da LP na educação brasileira, 

especificamente, na prática de leitura, podemos dizer que a responsividade seria a 

atitude dos alunos em relação às atividades apresentadas a eles. Por meio da 

responsividade, podemos fazer um diagnóstico do que o aluno possivelmente 

entendeu ou não, para que o professor faça estratégias e trabalhos incisivos no que 

tange à prática de leitura. 

Dessa forma, podemos dizer que as perguntas em nível compreensivo e 

interpretativo trazem à tona a reflexão dos alunos, já que esse tipo de pergunta exige 

dos indivíduos o conhecimento do texto apresentado, e seu conhecimento de mundo, 

podendo trazer à tona suas impressões, ideias e críticas pessoais. No caso, esses tipos 

de questões (compreensão e interpretação) levam à interação, a uma compreensão do 
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que é exigido, o aluno pode então expandir seus conhecimentos e terá liberdade 

suficiente para evoluir em sua aprendizagem. 

Menegassi (2008), a partir de uma pesquisa que realizou em textos pertencentes 

aos gêneros discursivos e-mail e entrevista, expandiu os três níveis de responsividade 

apresentados por Bakhtin (2003), caracterizando-os em: a) responsividade ativa com 

expansão explicativa e exemplificativa; b) responsividade passiva sem expansão; c) 

responsividade ativa sem expansão explicativa e exemplificativa.   

Ohuschi (2013) sistematizou essas categorias em um quadro, com base nas 

características observadas pelo pesquisador:  

Quadro 1 - Sistematização das características da responsividade 

Responsividade ativa com 

expansão explicativa e 

exemplificativa 

Responsividade passiva 

sem expansão 

Responsividade ativa sem 

expansão explicativa e 

exemplificativa 

Passa, primeiramente, pela 

compreensão silenciosa, em 

seguida, pela compreensão 

de efeito retardado, por fim, 

manifesta-se ativa e 

reflexivamente. 

Ocorre responsividade ativa 

direta, sem deslocamento 

temporal. 

Ocorre uma atitude 

responsiva objetiva. 

A manifestação ocorre em 

discurso posterior, havendo 

deslocamento temporal. 

Não permite a continuação 

do diálogo. 

As reflexões do produtor não 

são pessoais, mas próprias 

ao que lhe fora solicitado. 

Ocorrem reflexões pessoais.  Permite a continuação do 

diálogo, porém, de forma 

conduzida. 

Permite a continuação do 

diálogo. 

  

Fonte: Ohuschi (2013, p. 48). 

 

 A partir dessas categorias, Ohuschi (2013), em sua tese de doutorado, ao desenvolver 

um trabalho com três docentes do Ensino Médio, ampliou essas categorias, subdividindo-as 

em diversos níveis, conforme o Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Níveis de responsividade ampliados por Ohuschi (2013) 
 

CATEGORIAS NÍVEIS SIGNIFICADO 

 

 

Crítica Resposta imediata do parceiro da situação de 

interação, com análise, julgamento e avaliação. 
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Responsividade 

ativa com 

expansão 

explicativa e 

exemplificativa 

Opinião Resposta imediata, normalmente ligada à crítica, a 

partir de posicionamento, revelando marcas de 

reflexão pessoal. 

Comentário e 

exemplificação 

Resposta imediata que pode apresentar-se: a) por 

meio das vivências pessoais; b) a partir das 

experiências do trabalho cotidiano de sala de aula 

- saber experiencial – (TARDIF, 2002); c) pelas 

experiências da graduação - saber profissional – 

(TARDIF, 2002). 

Explicação Resposta imediata do parceiro da situação de 

interação, com marcas de reflexão, explicitando 

compreensão ativa. 

Discordância Resposta imediata do parceiro da situação de 

interação, discordando daquilo que está sendo 

discutido. 

Sugestão  Resposta imediata, evidenciada a partir da busca 

de solução de um problema encontrado, 

evidenciando amadurecimento. 

Questionamento Resposta imediata, mobilizada por meio de 

pergunta, com marca explícita de continuidade do 

diálogo. 

Responsividade 

ativa sem 

expansão 

explicativa e 

exemplificativa 

Concordância  Resposta imediata em que o parceiro da situação 

de interação demonstra concordar com o que está 

sendo debatido, apenas para que a discussão 

prossiga, sem marcas de reflexão pessoal. 

Responsividade 

passiva sem 

expansão 

Desconsideração O parceiro não realiza as tarefas solicitadas, 

impossibilitando a instauração do diálogo. 

 

Responsividade 

silenciosa 

 

Dúvida O parceiro demonstra ainda ter 

dúvida/dificuldade sobre algo discutido, por 

apresentar-se em processo de sedimentação do 

conhecimento. 

Compreensão  O parceiro revela tentativas de compreensão, 

encontrando-se em processo de internalização 

(VYGOTSKY, 1988). 

Fonte: Ohuschi (2013, p. 161-162). 

 

Desse modo, em nossa investigação, pautamo-nos nas categorias e nos níveis 

delineados pelos pesquisadores, para podermos observar a responsividade dos alunos 

nas atividades de leitura.  
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4 ANÁLISE E RESULTADOS INICIAIS 

Neste trabalho, apresentamos duas respostas de cada questão das etapas de 

compreensão e interpretação, totalizando 20 respostas analisadas apenas dessa etapa. 

As análises seguiram o quadro 2, de Ohuschi (2013), de responsividade docente. As 

questões foram elaboradas a partir das duas propagandas expostas a seguir: 

 

Figura 1 - Propaganda 1 

Fonte: http://blogs.diariodonordeste.com.br/target/tag/cancer-de-mama/. 

 

Figura 2 - Propaganda 2 

 
Fonte: https://www.blogger.com/profile/16552769164182939967.  

 

Salientamos que a atividade com as propagandas 1 e 2 ocorreu no interior de 

uma SD, a qual contemplou as seguintes etapas: a) apresentação da situação; b) 

discussão da temática; c) produção inicial; d) reconhecimento do gênero; e) leitura 

http://blogs.diariodonordeste.com.br/target/tag/cancer-de-mama/
https://www.blogger.com/profile/16552769164182939967


"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

168 

global; f) sistematização das características do gênero; g) leitura aprofundada; h) 

produção final; i) circulação dos textos produzidos. 

 Dessa forma, as questões inserem-se na etapa denominada “leitura 

aprofundada”, que foi trabalhada a partir da leitura e discussão das duas propagandas 

e da resolução de questões sobre o contexto de produção, o conteúdo temático, a 

compreensão e interpretação, a construção composicional e a análise linguística. 

 Como posto, analisamos 10 questões de compreensão e interpretação dos textos. 

Cada questão é apresentada na sequência, seguida por respostas de dois alunos, que 

trazemos como mostra representativa para esta análise.  

 

1ª) Ao lermos a propaganda, observamos a frase “A beleza da superação”, compondo 

a linguagem verbal, e há, também, a imagem de uma mulher destacando a 

linguagem não verbal. A partir do que foi exposto, explique: 

a) Qual a relação existente entre a frase e a imagem? 

 

Aluno 1S: “O mulher ela estar com câncer mas ela é lindas só que ela perde o cabelos 

por que ela teve câncer de mama.” 

 

Aluno 1J: “A Beleza da Superação, que eu entendi é que ela é bonita do jeito que ela 

é sem cabelo que as pessoas tem que aceitá-la só que ela tem essa doença ela não 

supera ela vai.” 

 

    O aluno 1S manifestou responsividade ativa com expansão explicativa e 

exemplificativa de opinião (OHUSCHI, 2013), pois respondeu o que se esperava da 

questão, por meio de uma opinião, no caso, refletiu sobre a pergunta para respondê-

la. O aluno 1J apresentou responsividade ativa com expansão explicativa e 

exemplificativa de crítica, além de ter respondido corretamente, o aluno manifestou 

julgamento crítico em relação à pergunta. Nessas respostas, podemos perceber que, 

apesar das dificuldades gramaticais e de escrita dos alunos, conseguiram repassar seus 

entendimentos de forma que conseguíssemos compreender suas ideias. 
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b) Em sua opinião, por que o autor utilizou as duas linguagens (verbal e não verbal) para 

dizer, possivelmente, a mesma coisa? 

 

Resposta do aluno 2H: “ poi com uma imagem a pessoa não apenas fala mais mostra o que 

se passa.” 

 

Resposta do aluno 1W: “para que as pessoas participem da propaganda do câncer por isso 

que ele usou verbal e não verbal” 

 

O aluno 2H teve uma atitude responsiva ativa com expansão explicativa e 

exemplificativa de opinião, a qual, segundo Ohuschi (2013, p. 161), “normalmente 

ligada à crítica, a partir de posicionamento, revelando marcas de reflexão pessoal”, 

pois respalda sua resposta com uma opinião em relação aos assuntos abordados em 

sala e exposições sobre as características desse gênero para responder a questão, 

refletindo sobre a mesma. O aluno 1W manifestou responsividade silenciosa de 

compreensão, já que houve uma tentativa de resposta, no caso, tentou compreender o 

que se pedia, mas não teve tanto êxito.  

 

2ª) A campanha intitulada “outubro rosa” conscientiza as mulheres quanto ao câncer de 

mama e busca incentivá-las a fazer o exame e o autoexame da mama. Considerando a 

propaganda analisada responda se há relação com a campanha citada anteriormente. 

 

Resposta do aluno 1A: “Sim há relação com a campanha” 

Resposta do aluno 1S: “Sim elas conscientiza as mulher e fazer o exame e o autoexame da 

mama”  

 

Observamos que o aluno 1A demonstrou uma atitude responsiva silenciosa de 

dúvida, em relação ao questionamento da pergunta, já que não conseguiu responder, 

de forma satisfatória, apenas com uma afirmação e sem completar sua resposta, no 

caso, qual seria a relação existente entre a propaganda e a campanha. 

O aluno 1S evidenciou uma atitude responsiva ativa sem expansão explicativa 

e exemplificativa, pois respondeu com dificuldades o que se pedia, além de não ter 
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conseguido inferir nenhuma ideia própria e nem ter explicado sua resposta, para que 

ficassem mais claros seus argumentos. 

 

3ª) As propagandas são utilizadas para divulgar algum produto ou ideologia na 

mídia e, para isso, fazem uso de recursos linguísticos e imagéticos, além de algumas 

estratégias, como o apelo. No caso da propaganda sobre o câncer de mama, há um 

convite sendo feito. Desse modo, a partir da leitura da propaganda, responda se ela 

tem o poder de influenciar o leitor a participar do evento divulgado. Justifique sua 

resposta.  

 

Resposta do aluno 1C: “Sim, porque com essas propagandas nas televisão, rádios, 

etc...  

Podemos nos 

Influenciar muitas pessoas” 

  

Resposta do aluno 1H: “Sim eu acho que sim pois a maioria das pessoas gostam e 

querem prevenir doenças.” 

 

Nesta questão, percebemos na resposta do aluno 1C, uma responsividade ativa 

com expansão explicativa e exemplificativa de comentário e exemplificação 

(OHUSCHI, 2013), pois conseguiu de certa forma responder a pergunta, inferindo 

como exemplos assuntos abordados em sala. Apesar dos problemas gramaticais, 

estruturais e de escrita, conseguiu responder aos questionamentos. O aluno 1H 

manifestou uma responsividade ativa com expansão explicativa e exemplificativa de 

opinião, já que utilizou argumentos pessoais, apresentando seu ponto de vista para 

dar sua resposta. 

 

4ª) O que você entende pelo slogan “Câncer de mama prevenção nunca sai de 

moda”?  

 

Resposta do aluno 2H: “Na propaganda com a frase “prevenção nunca sai de moda” 

quer passar que sempre tem se prevenir de qualquer coisa que estiver por vir.” 

 

Resposta do aluno 2D: “Para ir se prevenir antes de ser tarde e morrer” 

Caracterizamos a resposta do aluno 2H como responsividade ativa com 

expansão explicativa e exemplificativa de crítica, pois ele conseguiu responder ao 

questionamento de forma coerente, apesar dos erros de coesão e de escrita. O aluno 
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2D demonstrou uma atitude responsiva ativa com expansão explicativa e 

exemplificativa de opinião (OHUSCHI, 2013), já que usou uma opinião própria para 

responder a questão, apesar de ter sido objetivo, e com visíveis problemas de escrita, 

conseguiu responder de sua forma. 

 

5ª) Sabemos que a linguagem verbal se utiliza das palavras. Já a linguagem não 

verbal dispõe-se de imagens. Com base nisso, relacione a imagem do atleta com a 

frase “Você pode ser mais do que é”.  

 

 Resposta do aluno 2L: “Que ele pode se mais do que um cadeirante pode ser um 

médico, até fazer mais do que as outras pessoas” 

 

Resposta do aluno 2D: “Quer disses que ele superou e agora esta feliz” 

 

O aluno 2L manifestou responsividade ativa com expansão explicativa e 

exemplificativa de explicação, pois, além de responder de forma coerente, inferiu em 

sua resposta exemplos próprios para evidenciar seu entendimento. O aluno 2D 

apresentou responsividade ativa com expansão explicativa e exemplificativa de 

opinião, já que respondeu de forma coerente o que exigia da questão levando em 

consideração seus próprios entendimentos, porém poderia ter organizado melhor suas 

ideias, para melhorar sua resposta. 

 

6ª) Ainda nesta propaganda verificamos a imagem do atleta Edinho que é referência 

no mundo paradesportivo. Qual teria sido a intenção do produtor em divulgar a 

imagem do Edinho na propaganda? No contexto em que a propaganda foi veiculada, 

a escolha desse atleta teria aumentado (ou não) as chances de influenciar 

participantes para a palestra? Por quê?  

 

Resposta do aluno 1O: “Sim por quê com a divulgação as pessoas enteque as com 

problemas pode se forma e ir mais auto” 

Resposta do aluno 1V: “Sim, É tipo de campanha de superação.” 

 

Percebemos que o aluno 1O evidenciou uma responsividade ativa com 

expansão explicativa e exemplificativa de opinião, pois conseguiu responder os 
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questionamentos com sua explicação, trazendo posicionamentos sobre o que foi 

pedido. O aluno 1V demonstrou uma reponsividade silenciosa de dúvida, pois 

apresentou pouco domínio do conteúdo e respondeu de forma limitada, com uma 

justificativa incoerente.  

 

7ª) A partir da propaganda, exponha qual seria a principal discussão da palestra 

divulgada. 

 

Resposta do aluno 1C: “Sobre os problemas da sociedade e sobre a superação dele.” 

 

Resposta do aluno 2A: “Da força da pessoa mesmo ela sendo cadeirante  

Ele e espoxtita. 

A superação” 

 

O aluno 1C manifestou em parte de sua resposta responsividade ativa, porém o 

início de sua resposta está equivocado, já que, na propaganda, está apenas divulgando 

a palestra do Pará desportivo, o que podemos deduzir que é sobre a superação. O 

aluno 2A manifestou responsividade ativa com expansão explicativa e exemplificativa 

de crítica, pois, além de responder o que se pedia, conseguiu refletir e contextualizar 

antes de dar sua resposta. 

 

8ª) A segunda propaganda dá destaque a um atleta paradesportivo. Dê informações 

sobre este atleta, a partir da propaganda. 

 

Resposta do aluno 1X: “ Edinho é um dos referencias dess movimento com títulos 

locais, nacionais e um internacional em 1990”  

Resposta do aluno 2J: “há vinte anos e cinco anos no mundo paradesportivo Edinho 

é um dos referencias desse movimento com títulos etc. Ele já participou de dois 

campeonato etc..” 

 

Ambos os alunos manifestaram responsividade ativa com expansão explicativa 

e exemplificativa de explicação, que acontece quando há uma resposta “imediata do 

parceiro da situação de interação, com marcas de reflexão, explicitando compreensão 

ativa”.  
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9ª) Quem seriam os possíveis patrocinadores da propaganda? 

 

Resposta do aluno 1Y: “Banca fonte de luz, padaria Ana Bella com peças esvetas” 

Resposta do aluno 1G: “Banca fonte de luis, Padaria Ana Bella” 

 

Dessa forma, ambos manifestaram responsividade ativa com expansão 

explicativa e exemplificativa de explicação. Consoante Ohuschi (2013, p. 161), ocorre 

esse tipo de resposta quando apresentam “marcas de reflexão, explicitando 

compreensão ativa”. Dessa forma, os dois alunos responderam de forma coerente, pois 

analisaram informações contidas na propaganda, e assim, demonstrando seus 

entendimentos sobre o texto. 

 

10ª)  Porque a propaganda disponibiliza e-mails e números de telefone? 

 

Resposta do aluno 1W: “Porque ele que que as pessoas para participar das palestras 

e para sobre onde vai acontecer as palestras”. 

Resposta do aluno 1C: “Por que ele que, que as pessoas Participam das Palestras e 

para sobre aonde vai acontecer os palestras” 

 

O aluno 1W manifestou responsividade ativa com expansão explicativa e 

exemplificativa de explicação e de opinião, já que, além de explicar de forma coerente, 

mostrou marcas de opinião sobre o questionamento. O aluno 1C manifestou do mesmo 

modo, já que também explicou sua resposta e deu sua opinião ao que estava sendo 

questionado.  

Pudemos perceber, nitidamente, que a maioria dos alunos possui inúmeras 

dificuldades no que tange aos aspectos formais da escrita. Foi identificado, durante a 

implementação da SD, que grande parte dessas dificuldades advém de séries 

anteriores. Entretanto, após muitas discussões e explicações na turma durante o 

encaminhamento da sequência didática, percebemos que a grande dificuldade de 

muitos alunos se deteve na forma, não no conteúdo das respostas. É válido ressaltar 

que, nas primeiras etapas da SD, houve muitas reclamações, pois foi um choque para 

a turma o tipo e a quantidade de questões apresentadas a eles. Por isso, destacamos 
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nesta pesquisa a relevância do professor mediador, aquele que não apenas corrige e 

dá notas, mas que corrige e tenta solucionar as deficiências da turma. 

Como percebemos, a grande dificuldade dos alunos se deteve em, 

primeiramente, entender as questões de compreensão e interpretação, pois muitos 

tinham preguiça de ler, pela falta de costume com questões que exigiam a 

interpretação e a reflexão. Segundo passar o que entendiam para escrita, no caso, a 

organização das ideias e como responder uma questão que exigia deles a opinião 

reflexiva, pois muitos relataram que nunca tinham respondido se quer uma questão 

que exigia mais do que o sim e o não, também relataram que muitos professores não 

trabalhavam da mesma forma com os textos, as perguntas eram mais objetivas, como: 

Quem é autor do texto? Qual título do texto? O que o texto quer dizer?  

Porém, houve grandes evoluções dos alunos, a temática trabalhada na turma 

também foi de grande importância, já que muitos alunos manifestaram suas 

dificuldades, a partir de outras atividades aplicadas em sala e fora dela durante a SD.  

Assim, pudemos perceber que uma dificuldade leva à outra, e que a leitura e a 

análise linguística têm influência direta na escrita. Por isso, a importância de projetos 

com intuito de auxiliar os professores nessas dificuldades e realidades já conhecidas. 

Certamente, não mudamos a educação brasileira como um todo, mas o pouco que 

fizermos fará grande diferença não só na aprendizagem dessa turma de sétimo ano, 

do município de Castanhal, mas na contribuição para a formação de cidadãos capazes 

de superar suas dificuldades e seus limites. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir desta pesquisa, podemos concluir que as atividades desenvolvidas 

possibilitaram um aprendizado eficaz, tanto para questões acadêmicas, quanto para o 

projeto de pesquisa, que, por sua vez, selecionou uma escola pública situada na área 

central de Castanhal. Também a experiência alcançada após adaptarmos a SD à 

realidade dos alunos levou-nos a refletir sobre como seriam os melhores métodos a 
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serem utilizados com a turma, fazendo com que a sequência didática fosse uma ponte 

entre professor e aluno. Ao verificar a realidade desses alunos e do professor, 

adaptamos junto com ele a SD, para turma do 7º ano do turno da manhã, trabalhando 

com o gênero propaganda, para que não deixássemos a essência dos alunos de lado. 

Todo o processo foi acompanhado pelos participantes e pelas professoras 

representantes do projeto de pesquisa e da professora da turma selecionada, para que 

tudo ocorresse da melhor forma possível. 

A pesquisa nos possibilitou a experiência em sala de aula, antes mesmo de 

disciplinas obrigatórias de estágios do curso. O contato com os alunos foi instigante, 

fazendo com que nós pudéssemos ter experiências únicas, não só como futuros 

professores, mas como cidadãos preocupados com a educação brasileira. A 

implementação da SD foi feita a partir da realidade da turma, respeitando as 

dificuldades e peculiaridades de cada aluno. Os alunos e a comunidade em si nos 

receberam de forma receptiva, destacamos que nossa contribuição foi uma troca de 

conhecimentos ímpar, que colaboraram para o nosso desenvolvimento como 

mediadores competentes. 
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AS CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM E O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA: 

RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO MÉDIO 
 

 

Fábila Letice da Silva Cruz (UFPA)1 

Márcia Cristina Greco Ohuschi (UFPA)2 
 

Resumo: Este trabalho, vinculado ao Projeto de Pesquisa “Práticas de linguagem e 

formação docente”, tem como principal objetivo refletir acerca das concepções de 

linguagem no ensino da Língua Portuguesa. À luz da Linguística Aplicada, a pesquisa 

tem como embasamento teórico os pressupostos de Bakhtin/Volochinov (2010), 

Geraldi (1984), Travaglia (1997), Ohuschi (2013), dentre outros. Para realizar a 

investigação, entrevistamos um professor de Língua Portuguesa de uma turma do 1º 

ano do Ensino Médio, e, em seguida, observamos duas aulas por ele ministradas. A 

coleta de dados ocorreu em uma escola da periferia da cidade de Santa Izabel do Pará.  

As aulas observadas destinavam-se à produção textual, em que os alunos deveriam 

discorrer sobre um tema proposto pela professora. Ao analisarmos os resultados, 

observamos que, na entrevista, a docente demonstrou indícios da concepção de 

linguagem como forma de interação, no entanto, nas aulas observadas, ficou em 

evidência a concepção de linguagem como expressão do pensamento, havendo, assim, 

uma discordância entre teoria e prática.  

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem. Concepções de linguagem. Língua 

Portuguesa. 

 
 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Quando se fala no processo de ensino e aprendizagem de língua materna, é de 

suma importância refletir sobre o modo como o professor trabalha o conteúdo em sala 

de aula, o qual evidencia sua concepção de linguagem, que, segundo Geraldi (1984), 

pode ser vista como expressão do pensamento, instrumento de comunicação ou a 

forma de interação. 

                                                 
1  Graduada em Letras - Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará (UFPA), campus Castanhal, 

participante do Projeto de Pesquisa “Práticas de linguagem e formação docente”. E-mail: fabila_letice@hotmail.com.  
2 Doutora em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Docente de Graduação e Pós-

Graduação da Universidade Federal do Pará (UFPA). E-mail: marciaohuschi@yahoo.com.br.  
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Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo refletir acerca das concepções 

de linguagens e de como elas se apresentam em sala de aula de Língua Portuguesa. 

Para tanto, realizamos uma atividade prática de entrevista e observação com foco em 

um professor(a) de Língua Portuguesa (LP) com o intuito de identificar se esse 

professor teve contato com as concepções de linguagem, em sua formação, e qual 

concepção de linguagem perpassa as aulas observadas. A instituição escolhida para 

fazer a pesquisa de campo, denominada AL, fica localizada em um bairro da periferia 

de Santa Izabel do Pará, é uma instituição estadual que atende alunos regulares do 

ensino médio e EJA. A série em que foi feita a pesquisa é 1ª ano D, do turno da manhã, 

contém ao todo 32 alunos, mas, no dia da pesquisa, havia 25 presentes. A professora 

que aceitou colaborar com este trabalho será aqui identificada como R. 

A pesquisa pauta-se na visão dialógica da linguagem, a partir dos pressupostos 

teóricos do Círculo de Bakhtin e de autores que seguem essa vertente, como Geraldi 

(1984; 1997), Travaglia (1996), Zanini (1999) e Perfeito (2005). 

No que diz respeito à estrutura deste trabalho, está divido em três seções, além 

desta introdução e das considerações finais. Na primeira seção, apresentamos as 

orientações filosófico-linguísticas de Bakhtin/Volochinov (2006) e as concepções de 

linguagem difundidas no Brasil. Na segunda, expomos o perfil formativo da 

professora e a análise da entrevista realizada. Na terceira, descrevemos e analisamos 

as duas horas/aulas observadas. 

 

2 AS CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM  

 

Bakhtin/Volochinov (2006) discutem sobre duas orientações filosófico- 

linguísticas: subjetivismo idealista e objetivismo abstrato. Posteriormente, 

contrapondo as duas primeiras tendências, apresentam sua forma de conceber a 

língua, propondo a interação verbal 

A primeira orientação (subjetivismo idealista) vê a língua como um produto 

inacabado e em constante movimento, visa, também, o ato da fala como sendo um 
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reflexo do psiquismo individual, considerando ser linguagem todo o tipo de 

manifestação. Segundo Bakhtin/Volochinov (2006, p. 64),  

 

1. A língua é uma atividade, um processo criativo ininterrupto de construção 

(“energia”), que se materializa sob a forma de atos individuais de fala. 

2. As leis da criação linguística são essencialmente as leis da psicologia 

individual. 

3. A criação linguística é uma criação significativa, análoga à criação artística 

4. A língua, enquanto produto acabado (“ergon”), enquanto sistema estável 

(léxico, gramatical, fonética (, apresenta-se como um depósito inerte, tal como 

a lava fria da criação linguística, abstratamente construída pelos linguistas 

com vistas à sua aquisição prática como instrumento pronto para ser usado. 

 

A segunda orientação (objetivismo abstrato) entende que a língua é um sistema 

linguístico, imóvel e imutável, que, ao contrário da primeira orientação, pauta-se em 

saber o sistema fonético, gramatical e lexical da língua. Nesta perspectiva, todo 

indivíduo tem um ato de criação individual diferente, no entanto, em cada enunciação 

há elementos idênticos a outros, ou seja, todo enunciado já foi um outro enunciado, o 

que faz da língua um objeto de uma ciência definida. Nessa perspectiva, conforme 

Bakhtin/Volochinov (2006, p. 74),  

 

1. A língua é um sistema estável, imutável, de formas linguísticas submetidas 

a uma norma fornecida tal qual à consciência individual e peremptória para 

esta. 

2. As leis da língua são essencialmente leis linguísticas específicas, que 

estabelecem ligações entre os signos linguísticos no interior de um sistema 

fechado. Estas leis são objetivas relativamente a toda consciência subjetiva. 

3. As ligações linguísticas específicas nada têm a ver com valores ideológicos 

(artísticos, cognitivos ou outros). Não se encontra, na base dos fatos 

linguísticos, nenhum motor ideológico. Entre a palavra e seu sentido não 

existe vínculo natural e compreensível para a consciência, nem vínculo 

artístico. 

4. Os atos individuais de fala constituem, do ponto de vista da língua; simples 

refrações ou variações fortuitas ou mesmo deformações das formas 

normativas. Mas são justamente estes atos individuais de fala que explicam a 

mudança histórica das formas da língua; enquanto tal, a mudança é, do ponto 

de vista do sistema, irracional e mesmo desprovida de sentido. Entre o sistema 

da língua e sua história não existe nem vínculo nem afinidade de motivos. Eles são 

estranhos entre si. 

 

A terceira tendência (interação verbal) nega completamente que a língua esteja, 

única e essencialmente, na consciência individual ou no sistema linguístico. Nesta 
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perspectiva, a língua é um produto da interação social, e uma das formas mais 

significativas da interação verbal é o diálogo, Bakhtin/Volochinov (2006) entendem 

que diálogo não significa apenas comunicação entre dois indivíduos, mas, todas as 

comunicações verbais, independentemente de sua forma.   

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 

de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação 

verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p. 117). 

 

Geraldi (1984) trouxe essa discussão para o contexto de sala de aula brasileiro, 

especificamente para o ensino de LP, afirmando que a linguagem é expressão do 

pensamento, instrumento de comunicação e forma de interação, relacionando, 

respectivamente, às correntes filosófico-linguísticas e à proposta do Círculo 

bakhtiniano. 

A linguagem como expressão do pensamento (atrelada ao subjetivismo 

idealista) fundamenta-se na “tradição gramatical grega, passando pelos latinos, pela 

Idade Média, Moderna e, teoricamente, só rompida no início do século XX, de forma 

efetiva, por Saussure (1969)” (PERFEITO, 2010, p. 9).  

Para esta perspectiva, a arte do bem falar está relacionada à arte do bem pensar, 

sendo a língua o reflexo da consciência individual, ou seja, ela é construída no interior 

da mente do falante e sua exteriorização é, somente, tradução do pensamento. Desse 

modo, subentende-se que, quando o indivíduo não consegue se expressar 

corretamente, também não consegue organizar seus pensamentos de forma eficaz. 

Segundo Perfeito (2010), esta concepção fundamenta os estudos tradicionalistas da 

língua, na qual predomina o ensino das regras e os conceitos de certo e errado.  

Ao apresentar um panorama do ensino da LP no Brasil, Zanini (1999) postula 

que essa concepção chegou às escolas brasileiras na década de 1960, denominada pela 

autora como “década dos conceitos”. Essa concepção pautava-se no ensino tradicional 

da língua, ou seja, era priorizado o ensino teórico-normativo. As aulas, nesse período, 
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eram marcadas por atividades de metalinguagem nas quais, segundo Perfeito (2010), 

o foco era a conceituação, a classificação e a prescrição.  

A concepção de linguagem como instrumento de comunicação, ligada ao 

objetivismo abstrato, pauta-se nos estudos linguísticos formalistas em que os falantes 

devem ter o domínio, para que a comunicação possa se estabelecer, ou seja, o indivíduo 

(emissor) possa ser apto a transmitir uma mensagem ao receptor. Segundo Geraldi 

(1984), Perfeito (2010) e Travaglia (1996), a linguagem como expressão de pensamento 

é vista como um código de regras abstratas. 

 No contexto escolar, o professor é o emissor, aquele que passa o conteúdo e 

detém todo o saber e o aluno seria o recipiente, aquele que recebe as informações. Essa 

perspectiva remete ao estudo do sistema linguístico, do sistema das formas fonéticas, 

gramaticais e lexicais da língua, criticado pelo Círculo de Bakhtin. 

Dessa forma, instaurou-se, no ensino da LP, no Brasil em meados da década de 

1970, com a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases 5692/71. Tal década foi nomeada 

por Zaini (1999) como a década dos modelos, em que se acreditava que a repetição, as 

atividades mecânicas levavam o aluno a internalizar melhor os conteúdos no processo 

de aprendizagem. Para Zanini (1999), 

 

A lei 5692/71 deixava clara a concepção de linguagem que previa um sujeito 

capaz de internalizar o saber, que estava fora dele, por meio da repetição, de 

exercícios que estimulam a resposta, de forma que ele “seguisse o modelo” 

(ZANINI, 1999, p. 81). 

 

De acordo com Perfeito (2010), neste modelo de ensino (repetição, seguir 

modelo, trabalhos mecânicos) o professor não levava os alunos a questionar, pois a 

base eram os livros didáticos, consequentemente, eles se detinham apenas no que 

estava ali, pronto e acabado. Para Zanini (1999),  

Os professores perderam o campo para os livros didáticos, uma vez que as 

suas aulas já vinham preparadas, dentro de uma realidade que nem sempre 

era de seus alunos, e sua obrigação era ‘cumprir’ um programa pré-

estabelecido por outros professores (ZANINI 1999, p. 81). 
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Essas duas concepções não foram mais suficientes, em relação ao modo de 

conceber a linguagem, pelo fato de não considerarem a natureza dialógica e sócio-

histórica da linguagem. Assim como a proposta do Círculo de Bakhtin, a linguagem 

não poderia se abster separadamente do contexto social dos alunos, pois, “a 

enunciação é o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados” 

(BAKHTIN, 2010, p. 116).  

A concepção de linguagem como forma de interação, denominada por Geraldi 

(1984), vem dos pressupostos de Bakhtin/ Volochinov (2010), que vê a língua como 

fenômeno social da interação verbal. Para reforçar, Fuza, Ohuschi e Menegassi (2011), 

ancorados também no Círculo de Bakhtin, consideram o processo de interação entre 

os falantes. Nessa concepção, a linguagem não só expressa o pensamento e passa 

conhecimento, mas exerce influência sobre o diálogo, leva a interagir com o outro. 

Nessa perspectiva, a língua/linguagem não é algo pronto e acabado, pois se 

considera seu uso. No Brasil, após a década de 1980, com a chegada das ciências 

linguísticas à escola, a forma de se conceber a linguagem e, consequentemente ensinar 

a LP passou a ser repensada. De acordo com Zanini (1999), foi na década de 1990 que 

a concepção interacionista3 chegou ao contexto escolar, com a promulgação da Lei 

9394/ 96. A autora denomina esse período como “década da interação” e afirma que: 

“Envolvem-se aí as atividades que fortalecem a competência linguística de seus 

autores: leitura crítica, escrita com objetivo e leitor definidos, a compreensão e 

interpretação do mundo, a reflexão sobre a própria linguagem” (ZANINI, 1999, p. 84).  

O estudo passa a ser focalizado no texto, no gênero e no discurso, o aluno agora 

passa a ser ativo, tendo importância no processo de ensino e aprendizagem. Na leitura, 

é necessário o conhecimento do leitor para se chegar a um sentido global. Na análise 

linguística, a gramática passa a ser trabalhada de forma contextualizada e reflexiva. E, 

na produção textual, a escrita é vista como trabalho. 

 

                                                 
3 Terminologia que foi difundida no Brasil, sobretudo pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 

(BRASIL, 1998). 
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3 PERFIL FORMATIVO DO PROFESSOR E ANÁLISE DA ENTREVISTA 
 

A professora denominada R tem 45 anos de idade e atua na área da educação 

há 22 anos, mora em Santa Izabel do Pará desde que passou no concurso do estado, 

leciona em outras escolas do município e aceitou ser observada e entrevistada na 

escola, que denominamos AL. Ela se graduou em 1995, em Letras licenciatura em LP, 

pela Universidade Federal do Pará, campus Universitário de Belém e em Letras 

Licenciatura em Língua Inglesa, em 1999, pela mesma instituição. É especialista em 

Linguística Aplicada ao ensino da LP pela Universidade Federal do Pará, Campus 

Universitário de Belém, e em LP na educação de jovens e adultos no Instituto Federal 

do Pará, campus Belém. A professora já desenvolveu outras atividades em sua 

trajetória profissional como diretora da escola no período de 2003 a 2007.  

Para sabermos como a docente trabalha a LP e o que sabe sobre as concepções 

de linguagem, realizamos uma entrevista semiestruturada, composta por seis 

questionamentos, que analisamos a seguir. 

 

1. Para você, qual o objetivo do ensino da Língua Portuguesa? 

R: “Pra mim, o objetivo de ensinar a língua Portuguesa está para mostrar ao aluno 

que a língua está em constante mudança e que a escola está para fazer a mediação 

dessa linguagem com ele.” 

 

A docente respondeu de uma forma breve, levando mais em consideração o 

termo geral de ensinar a língua materna, respondendo que o objetivo do ensino de 

Língua Portuguesa era mostrar para o aluno que a língua está em constante mudança 

e a escola está para fazer essa mediação. 

Desse modo, percebemos, pela resposta de R, que ela considera as variações 

linguísticas, ao afirmar que a língua está em constante mudança, e a escola como 

mediação entre a linguagem que o aluno traz de casa, de sua comunidade, e a norma 

padrão. Consideramos positivo o fato de a professora considerar as variações 

linguísticas, porém, ela o toma como o único objetivo do ensino da LP, não 
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mencionando, por exemplo, a importância de o aluno saber ler criticamente e saber 

produzir um texto coerente e coeso. 

 

2. Como você concebe a língua(gem)?R: “A linguagem é concebida como um meio 

que se tem para alcançar a liberdade.” 

 

 Percebemos, pela resposta de R, que ela não tem conhecimento sobre as 

concepções de linguagem da forma como foram nomeadas por Geraldi (1984), mas que 

ela tem uma noção de que a linguagem promove a interação do sujeito com o mundo, 

o que fica implícito ao afirmar que se pode alcançar a liberdade. Podemos tomar como 

exemplo os autores literários que utilizam essa liberdade através da escrita, que criam 

ou recriam todo tipo de lugar, visitados por eles ou não, criam personagens fictícios 

ou reais, e criam histórias riquíssimas de conteúdo. 

 

3. Durante o curso de graduação (ou pós-graduação), você estudou sobre as 

concepções de linguagem e sua influência no processo de ensino e aprendizagem da 

Língua Portuguesa? 

R: “Sim, eu estudei sobre as concepções tanto na graduação quanto nas duas pós-

graduações que eu fiz, e elas me influenciaram diretamente no ensino e 

aprendizagem, não só de língua Portuguesa, mas também nas demais línguas.” 

 

Observamos que a resposta da professora se atém ao que lhe fora perguntado, 

ela afirma ter estudado sobre as concepções de linguagem, complementando, apenas, 

que elas influenciam no processo de ensino e aprendizagem de línguas, não só de LP.  

Concordamos com a docente, pois, corroborando Geraldi (1984), a forma como o 

professor concebe a linguagem influenciará diretamente no modo como ele ensina a 

língua, e, acrescentamos, qualquer que seja a língua.  

 

4. Em algum curso de formação continuada (ou projeto que tenha participado), você 

obteve conhecimento sobre as concepções de linguagem? Se a resposta for 

afirmativa, você pode responder se houve alguma alteração na prática de sala de aula 

após ter esse conhecimento? 

R: “Sim, tive contanto com as concepções nas duas pós-graduações, mas 

principalmente na língua Portuguesa na educação de jovens e adultos, todos nós 

sabemos das dificuldades que esses alunos têm e o quanto eles precisam de uma 
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atenção mais especial, algo que faça com que esses alunos não pensem em desistir 

sempre incentivando-os para ir até o final do curso e que saiam formados” 

 

Apesar de a professora dizer que teve contato com as concepções de linguagem 

em duas pós-graduações, não explicita nada específico a este respeito. Cita, de forma 

geral, a atenção que é preciso dar aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

levando-nos a inferir que ela remete a uma aula dinâmica, para incentivar os alunos e 

não os deixar desistir, e à interação professor-alunos, quando afirma que “precisam de 

uma atenção mais especial”. Porém, não há nenhuma menção à interação leitor-texto, 

à mediação na escrita, ao trabalho com a gramática de forma contextualizada e 

reflexiva.  

 

5. Como tem sido o modo que você tem ensinado gramática? 

R: “Ensinar gramática já se tornou ultrapassado, precisamos ensinar os 

mecanismos da linguagem através de textos. 

 

Podemos inferir, pela resposta, que a professora se refere ao ensino de gramática 

tradicional, ao afirmar que está ultrapassado. Ademais, a professora demonstra ter 

conhecimento sobre a necessidade de se ensinar os mecanismos linguísticos a partir de 

textos, indo ao encontro da proposta de Geraldi (1997), ao defender o texto e o discurso 

como objetos de ensino e ao considerar “a produção de textos (orais e escritos) como 

ponto de partida (e ponto de chegada) de todo o processo de ensino/aprendizagem da 

língua” (GERALDI, 1997, p. 135).  

 

6. Quais tipos de exercícios predominam o ensino dos aspectos gramaticais.  

a) Exercícios de seguir modelo. 

b) Exercícios de completar lacunas.  

c) Exercícios de retirar/assinalar elementos do texto. 

d) Exercícios de classificar/reconhecer classes de palavras. 

e) Exercícios que mostrem a função dos elementos gramaticais no texto, refletindo 

sobre seus efeitos de sentido. 
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Nessa última pergunta, o roteiro da entrevista disponibilizou algumas 

alternativas para que a professora pudesse escolher a(s) qual(is) ela mais se 

identificava e ela escolheu a última “Exercício que mostrem a função dos elementos 

gramaticais no texto, refletindo sobre seus efeitos de sentido”, indo ao encontro da 

resposta à questão anterior, de se ensinar os elementos gramaticais a partir de textos. 

Ao escolher esta alternativa, a professora está sendo condizente com a proposta da 

concepção interacionista de linguagem, sobretudo a partir da prática de análise 

linguística, que se encontra difundida nos PCN (BRASIL, 1998), contudo, apenas pela 

resposta, não podemos afirmar que a professora compreenda, de fato, essa prática e a 

utilize em suas aulas. 

 

  

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA AULA 

 

No dia 15 de setembro, demos início à pesquisa de campo. Primeiramente fomos 

conhecer4 a professora R, que estava se preparando para entrar em sala de aula no 

horário das 8h45 às 10h30 no 1º ano D, com alunos de faixa etária de mais ou menos 

14 aos 20 anos. A turma estava bastante dispersa pela saída do professor anterior, 

resultando em poucos alunos em sala. Acompanhada da professora R (que não fez 

uma apresentação formal para informar aos alunos o motivo da nossa presença), 

entramos em sala. Ela pediu para que todos fossem fotocopiar um texto que ela havia 

deixado na reprografia para dar início às atividades. Não sabemos ao certo quantos 

alunos saíram para fazer o que a professora havia pedido, mas a quantidade que voltou 

para sala de aula foi bem menor do que a que havia saído.  

Acreditamos que esse seja um sério problema enfrentado pelos docentes das 

escolas públicas, visto que, na maioria das vezes, as instituições não dispõem de 

                                                 
4 Salientamos que a observação das aulas antecedeu a entrevista realizada, porém, por questões 

didáticas, neste artigo, optamos por apresentar primeiramente o perfil da professora e as respostas que 

ela oferecer a cada pergunta, para depois expormos sua atuação em sala e, por fim, tecemos 

comparações entre as respostas e a prática observada.  



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

187 

recursos para que o professor possa providenciar as cópias dos materiais 

antecipadamente, evitando que os alunos saíam de sala para fotocopiar os textos. 

O assunto da aula naquele dia era sobre produção textual, pois ela havia 

informado, anteriormente, que, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

estava próximo e os alunos tinham sido bastante prejudicados pela greve que 

aconteceu naquele ano, eles precisariam de um incentivo para fazer a prova, pois o 

índice de alunos que desistem e que repetem o mesmo ano nesse colégio ainda era um 

fator preocupante na escola. 

Quando os alunos retornaram da reprografia, a professora começou a ler de 

forma bem sucinta sobre o tema da aula, que era a proposta de redação do ENEM 2014 

“Publicidade infantil em questão no Brasil”, dizendo apenas as informações básicas do 

texto: de onde foi tirado, em que ano e a finalidade. Logo em seguida, pediu para que 

eles lessem o texto para discorrer sobre o tema. Essa atividade era individual e eles 

deveriam entregar o texto pronto até o final da aula. Enquanto os alunos faziam a 

redação, a professora foi corrigir as outras produções da turma anterior, na qual ela 

havia passado a mesma atividade.  

Observamos que, na aula, não houve a discussão da temática a ser escrita pelos 

alunos. A professora simplesmente ofereceu o tema e solicitou que os alunos 

escrevessem, o que configura uma concepção de escrita como dom (SERCUNDES, 

1997), já que não houve atividades prévias que dessem suporte para o aluno escrever. 

Talvez a professora acredite que seja dessa maneira que deva proceder com a produção 

textual, visto que é assim que ocorre no ENEM e em vestibulares: o aluno lê o texto de 

apoio e já produz seu texto. No entanto, em sala de aula, o aluno encontra-se em 

processo de ensino e aprendizagem da escrita e precisa ter suporte para poder ter o 

que dizer em seu texto. 

Assim, essa atividade de escrita enquadra-se na concepção de linguagem como 

expressão do pensamento, pois o aluno utiliza a linguagem apenas para exteriorizar 
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seu pensamento (TRAVAGLIA, 1996). Isso incorre na proposição de que “as pessoas 

não se expressam bem porque não pensam” (TRAVAGLIA, 1996, p. 21).   

Para que a escrita fosse concebida como trabalho, a partir de um processo 

contínuo de ensino e aprendizagem (SERCUNDES, 1997), seria preciso haver várias 

atividades prévias relacionadas à temática, como discussões orais, leituras de outros 

textos, pequenos trabalhos em grupos etc., para que o estudante pudesse se apropriar 

e realmente ter algo significativo a dizer. 

Na sequência da aula, os alunos continuam dispersos, não dando muita atenção 

à atividade que lhes foi dada. Grande exemplo disso era que alguns mexiam no celular, 

outros continuaram a conversar e a professora não pareceu se importar muito com essa 

situação. De vez em quando, ela voltava a falar em voz alta que os textos deveriam ser 

entregues até o final da aula.  

Alguns pegaram seus materiais e saíram da sala e, mais uma vez, a professora 

não esboçou nenhuma preocupação, e isso continuou a aula inteira. No final, 9 alunos 

entregaram as suas redações e os outros 20 resolveram entregar mais tarde, antes das 

12h (horário que a professora iria embora), dessa forma terminou a aula. 

Percebemos que a falta de interação da docente com a turma contribuiu para o 

desinteresse dos alunos pela aula e pela atividade, resultando em apenas nove textos 

entregues ao final da aula. Consideramos preocupante o fato de a docente não se 

incomodar, o que nos leva a inferir que, nesta aula, apenas cumpriu seu horário, não 

se preocupando com a aprendizagem dos alunos.  

Ao compararmos a aula com as respostas da entrevista realizada com a docente, 

observamos uma incoerência entre o que ela diz e o que ela fez nessas duas horas/aula 

em particular. Em suas respostas, vislumbramos indícios da concepção interacionista, 

por exemplo, quando ela diz que a linguagem está em constante mudança e através 

dela é possível alcançar a liberdade, que o ensino da gramática (tradicional) está 

ultrapassado e que os mecanismos mais apropriados do ensino da linguagem seriam 

por meio de textos e ao escolher a alternativa que contempla as atividades 
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epilinguísticas na prática de análise linguística.  No entanto, na prática, fazendo uma 

relação com as aulas observadas, ela foi insuficiente nesse aspecto. A professora R não 

se posicionou de uma maneira positiva perante os alunos, não estabeleceu um diálogo 

com eles, não havendo a interação professor-aluno. Não houve, ainda a discussão 

sobre a temática, a interação do leitor com o texto de apoio, nem qualquer mediação 

na escrita, a qual foi concebida como um dom, uma inspiração divina (SERCUNDES, 

1997), característica da concepção de linguagem como expressão do pensamento, em 

que o que importa é que o aluno saiba se expressar bem, porém, não oferece meios que 

deem suporte para que ele possa ter o que dizer e constituir-se enquanto sujeito de seu 

dizer.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da pesquisa realizada, podemos inferir que, apesar de a concepção de 

linguagem interacionista constar em documentos oficiais e ser difundida em diversos 

textos e pesquisas, sobretudo na área da Linguística Aplicada, o conhecimento que 

professores da educação básica, como a professora R, possuem a seu respeito é muito 

limitado. 

Acreditamos que se realmente a professora concebesse a linguagem como forma 

de interação (como deixa alguns indícios em suas respostas à entrevista realizada), sua 

atitude nas aulas observadas teria sido diferente. Primeiramente, pela própria falta de 

interação com os alunos, para motivá-los. Em seguida, pela condução da atividade, a 

qual não houve nenhuma atividade prévia que pudesse subsidiar o aluno em sua 

produção (sequer houve leitura e discussão do texto de apoio), visto que ele não se 

encontra ainda em uma avaliação, como o ENEM, mas em um processo de ensino e 

aprendizagem da linguagem e, em especial, da escrita, já que se tratava de uma aula 

de produção textual.  

Sabemos que muitos fatores levam professores a não encontrarem métodos que 

proporcionem o ensino e a aprendizagem dos alunos de forma mais significativa. 
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Muitos deles estão cansados pelo tempo de serviço, pela falta de estrutura das escolas, 

pela baixa remuneração, falta de incentivo do governo, entre outros. Contudo, 

acreditamos que é preciso mudar essa postura, para que os alunos não continuem 

sendo os maiores prejudicados. Também cremos que seja necessária uma maior 

aproximação da universidade com as escolas, por meio de projetos de extensão e de 

pesquisa, que possam contribuir, de forma mais eficaz, para a formação continuada 

desses professores  
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Resumo: Com a inserção das tecnologias digitais e a necessidade de interação no 

mundo virtual, surgem também novas práticas de leitura e escrita que envolvem novos 

gêneros em ambientes da web. A elaboração desta proposta de intervenção para o 

trabalho com leitura e escrita no gênero discursivo comentário de leitor, gênero 

contemplado pela BNCC (BRASIL, 2018), que circula no campo de atuação 

jornalístico/midiático, foi direcionada a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e tem 

por objetivo desenvolver a leitura e a produção de textos de opinião, a partir das 

práticas que os discentes desenvolvem no cotidiano. É necessário proporcionar o 

encontro entre os diversos gêneros com os quais os alunos mantêm contato, mostrando 

também que as situações práticas de convívio social, tidas como uma prática distante 

da realidade do aluno, são objetos da escrita (PASSARELI, 2012). A proposta foi 

desenvolvida de acordo com o projeto pedagógico de leitura e escrita de gêneros 

discursivos de Lopes-Rossi (2008), compreendendo a língua como fenômeno social da 

interação, a partir dos pressupostos teóricos do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2003 

[1979]; BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014 [1929]). O projeto é composto por três 

módulos de aprendizagem, conforme Lopes-Rossi (2008): a) módulo de leitura, para o 

contato com as características e a estrutura do gênero discursivo; b) módulo de escrita, 

para a produção textual conforme as condições de produção do gênero; c) módulo de 

divulgação dos textos. Espera-se contribuir para a formação de leitores críticos e para 

o desenvolvimento da escrita como meio de materialização de suas reflexões.  

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Interação. Gênero discursivo.  Argumentação. 
 

 

 

INTRODUÇÃO  

Este artigo apresenta uma proposta de projeto de leitura e escrita de gêneros 

discursivos, desenvolvida na disciplina Leitura e Escrita: Processos de ensino-
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aprendizagem, do Mestrado Profissional em Letras da Universidade Federal do Pará 

(UFPA), direcionada a alunos do 9º ano do ensino fundamental, voltada para o estudo 

da argumentação a partir do gênero discursivo comentário de leitor. 

A proposta de partir de um gênero digital argumentativo surgiu por se tratar 

de um gênero discursivo com o qual os alunos interagem cotidianamente, visto que o 

desenvolvimento de novas tecnologias trouxe também novas formas de interação e, 

consequentemente, novas formas de leitura e escrita. 

Reportagem publicada no primeiro semestre de 2019, aponta que o Brasil foi 

apontado como o segundo país que mais tempo passa em redes sociais (BRASIL, 2019), 

assim, além de proporcionar o letramento digital, é preciso também que a escola 

desenvolva atividades que visem a produção textual nesse modelo de interação e por 

ser o meio em que mais mantém contato com a escrita.  

À luz da Linguística Aplicada, a proposta foi desenvolvida de acordo com o 

projeto pedagógico de leitura e escrita de gêneros discursivos de Lopes-Rossi (2008), 

fundamentada nos pressupostos teóricos do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2003 

[1979]; BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014 [1929]). Nessa mesma perspectiva, de forma 

específica sobre as práticas de leitura e escrita, embasamo-nos em Menegassi (2010; 

2016), respectivamente. 

Iniciamos com algumas reflexões sobre as novas formas de interação trazidas 

pelo avanço das tecnologias digitais e, em seguida, trazemos uma breve referência ao 

gênero discursivo, comentário de leitor e à argumentação. Na terceira parte, 

apresentamos a proposta do projeto de leitura e escrita. 

 

1 COMENTÁRIO DE LEITOR: A DISPUTA PELA PALAVRA NA ESFERA 

DIGITAL 

 

De acordo com Geraldi (1999), as concepções de linguagem e o ensino de língua 

materna assumem características específicas, fruto de fatores históricos e sociais que 

determinam a forma como se dará o processo de ensino e aprendizagem. Para esta 
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proposta de projeto sobre o estudo da argumentação, ancoramos nossa prática 

pedagógica à concepção de linguagem a qual considera que a produção de sentidos 

nas ações de linguagem, para além dos elementos que fazem parte do funcionamento 

da língua, é construída na interação entre sujeitos, em que são fundamentais a intenção 

e o contexto, visto que 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 

de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação 

verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação 

verbal constitui assim a realidade fundamental da língua 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014 [1929], p. 127). 

 

Nesta concepção interativa de linguagem, o ensino de língua portuguesa se 

desenvolve na perspectiva dos gêneros discursivos, que são constituídos por 

enunciados concretos a partir do uso que os sujeitos fazem da língua, nos diversos 

campos da atividade humana (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014 [1929]). Pela natureza 

dialógica da comunicação discursiva, o ensino de língua materna nas escolas não pode 

ser pensado fora de uma perspectiva social, em um contexto que desconsidere as 

relações sociais que permeiam as interações.  

É preciso estabelecer uma relação entre a aprendizagem em sala de aula e as 

práticas cotidianas de leitura e escrita desenvolvidas pelos alunos, de forma que a 

aprendizagem adquira importância para a vida como um todo. No que se refere 

especificamente à produção escrita, por ser uma prática menos frequente nas 

interações das quais os sujeitos participam, precisamos levá-los à compreensão sobre 

a diversidade de contextos em que ela ocorre, para que possam estabelecer relação com 

as atividades que desenvolvem na escola. 

O trabalho desenvolvido em sala de aula deve buscar despertar no aluno o 

sentimento de apropriação da escrita e proporcionar o encontro entre as diversas 

linguagens com as quais constrói seus conhecimentos (PASSARELLI, 2012) e trazê-las 

para o lugar da prática e da reflexão sobre a escrita. Convém mostrar ao aluno que 

situações do convívio social, em que são produzidos enunciados concretos, também 
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são temas para a escrita e a partir daí, empregá-las como estratégia para o 

desenvolvimento dessa habilidade. 

O desenvolvimento de novas tecnologias trouxe novas formas de agir, interagir 

e de se informar na sociedade e, consequentemente, novas formas de leitura e escrita, 

resultantes da interação em novos ambientes, tornando-se necessário levar os alunos à 

reflexão sobre as práticas de letramento das quais participam e que são mediadas pela 

escrita, aliando-as aos letramentos formais. Segundo Rojo e Moura (2012), 

 

Trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente 

envolverá) o uso de novas tecnologias de comunicação e de informação 

(“novos letramentos”), mas caracteriza-se como um trabalho que parte das 

culturas de referência do alunado (popular, local, de massa) e de gêneros, 

mídias e linguagens por eles conhecidos, para buscar um enfoque crítico, 

pluralista, ético e democrático – que envolva agência – de textos/discursos que 

ampliem o repertório cultural, na direção de outros letramentos, valorizados 

(como é o caso com hiper e nanocontos) ou desvalorizados (como é o caso do 

trabalho com picho) (ROJO; MOURA, 2012, p. 8). 

 

Ao aliarmos os letramentos discentes às práticas pedagógicas em sala de aula, 

propomos um estudo/trabalho sobre a linguagem na perspectiva dos gêneros do 

discurso, que são os tipos relativamente estáveis de enunciados (BAKHTIN, 2003 

[1979]), que emergem nos diversos campos da atividade humana e revelam as 

condições específicas e as finalidades de cada campo, por meio do conteúdo temático, 

do estilo da linguagem empregada e da construção composicional.  

Para Bakhtin/Volochinov (2014 [1929]), o estudo da língua na perspectiva dos 

gêneros do discurso, a ordem metodológica deve contemplar aspectos como o contexto 

em que as interações se dão, os gêneros do discurso verbal determinados pela interação 

discursiva, seguido dos aspectos linguísticos. 

 

Disso decorre que a ordem metodológica para o estudo da língua 

deve ser o seguinte: 
 

1. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições 

concretas em que se realiza. 

2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação 

estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, as categorias 
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de atos de fala na vida e na criação ideológica que se prestam a uma 

determinação pela interação verbal. 

3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação linguística 

habitual (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014 [1929], p. 128-129). 

 

Rojo e Barbosa (2005), com base nas teorias do Círculo de Bakhtin, confirmam a 

relação inerente entre a organização da sociedade e a língua/linguagem e afirmam que 

 

[...] para o estudo dos gêneros, a vinculação destes com as diferentes 

esferas/campos de comunicação verbal que os originam e desenvolvem e a 

própria determinação dessas esferas pelo funcionamento social e histórico 

mais amplo é algo fundamental, sendo ambas até mesmo apontadas como os 

dois primeiros passos metodológicos para a abordagem dessa problemática 

(ROJO; BARBOSA, 2015, p. 65). 

 

Nessa perspectiva de estudo/trabalho com gêneros discursivos nas aulas de 

Língua Portuguesa, Perfeito, Ohuschi e Borges (2010), a partir de Rojo e Barbosa (2015), 

ampliam a discussão e propõem que sejam contemplados aspectos relacionados 

 

- ao contexto de produção – autor/enunciador [físico e social], 

destinatário/interlocutor [físico e social], finalidade, época e local de 

publicação e de circulação; 

- ao conteúdo temático – ideologicamente conformado - temas 

avaliativamente manifestados por meio dos gêneros, explorando-se, assim, 

sobretudo na leitura, para além de decodificação, a predição, inferência, 

críticas, criação de situações-problema, emoções suscitadas etc.; 

- à construção, forma composicional – elementos de estrutura comunicativa e 

de significação e 

- às marcas linguístico-enunciativas – de regularidade na construção 

composicional e linguística do gênero, veiculadas, dentre outras, pela 

expressividade do locutor (PERFEITO; OHUSCHI; BORGES, 2010, p. 55-56). 

 

Dessa forma, podemos verificar que, no trabalho com a língua partindo do 

estudo dos gêneros do discurso, todos os autores convergem para a importância dos 

interlocutores e o meio social em que os enunciados se inserem.  

Dentre os gêneros do discurso com os quais os alunos mantêm contato 

diariamente, o comentário de leitor é o mais presente nas interações diárias, devido ao 

tempo que passam em redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp 

Messenger dentre outros.  
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A velocidade da comunicação em ambientes virtuais permite que os enunciados 

sejam produzidos quase que em tempo real, com uma linguagem dinâmica e viva. 

Nessa esfera, a interação resulta de posicionamentos sobre temas aleatórios, sobre os 

quais, de acordo com o interesse dos sujeitos, são compartilhados vários pontos de 

vista, os quais desencadeiam os debates.   

De acordo com Sobral (2009, p. 32), “a linguagem tem seus sentidos produzidos 

pela presença constitutiva da intersubjetividade no intercâmbio verbal, ou seja, as 

situações concretas de exercício da linguagem”, conforme podemos verificar nas 

interações desenvolvidas nas redes sociais, em que os alunos interagem com diversos 

grupos e sujeitos, em que o objetivo de cada um é registrar sua presença no mundo: 

 

Considerando que o gênero comentário surge como resposta a uma notícia 

online, constituindo-se como réplica a essa notícia, ao mesmo tempo em que 

dentro da cadeia de comentários podemos ter comentários que são réplicas a 

outros comentários, comentários que replicam o discurso ou atitudes de 

personagens das notícias, que replicam jornalistas, que replicam o portal, 

enfim, apontamos para o dinamismo das relações de interação (SANTOS, 

2014, p. 303). 

 

Dessa forma, os sujeitos assumem uma posição ativamente responsiva ao 

concordar, discordar, compartilhar ou até mesmo bloquear comentários de alguns 

participantes da interação, pois “a comunicação verbal [...] implica conflitos, relações 

de dominação e de resistência, adaptação ou resistência à hierarquia, utilização da 

língua pela classe dominante para reforçar seu poder” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

2014 [1929], p. 14). Ao assumirem um posicionamento diante do discurso do outro, os 

sujeitos buscam sustentar suas opiniões por meio da argumentação, por ela nos 

posicionamos diante de fatos e situações que interferem direta ou indiretamente em 

nossas vidas, permeia nossas interações nos diversos contextos em que nos inserimos.   

Ao argumentar, ressignificamos a realidade, entramos em diálogo permanente 

com outras vozes, concordamos, refutamos, alinhamos ideais e criamos perspectivas 
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sobre os fatos do mundo (BAKHTIN, 2003 [1979]), o que nos possibilita uma 

participação mais ativa, efetiva e ética na vida em sociedade. 

O trabalho com o gênero discursivo comentário de leitor se insere no campo de 

atuação jornalístico/midiático, de acordo com a BNCC4 (2018, p. 85), para 

“compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, 

heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção 

de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem”, articulado aos 

usos sociais da língua para a aprendizagem de gêneros que contribuam para o 

desenvolvimento de uma postura crítica diante do mundo, tomando o texto como 

lugar de interação. 

 

3 A PROPOSTA DE PROJETO PEDAGÓGICO DE LEITURA E ESCRITA DE 

GÊNEROS DISCURSIVOS NA ESCOLA 

 

Esta proposta de projeto de leitura e produção de gêneros discursivos foi 

elaborada embasada na metodologia de Lopes-Rossi (2008), e se desenvolveu a partir 

de uma situação de comunicação real, por meio da qual os alunos interagem em seu 

cotidiano – o gênero discursivo comentário de leitor. O projeto tem por finalidade 

desenvolver no aluno a autonomia no processo de leitura e produção textual, bem 

como a apropriação das características discursivas e linguísticas desse gênero 

discursivo. 

 

3.1 MÓDULO DE LEITURA 

Neste módulo, ocorrerá o primeiro contato do discurso com o texto do gênero 

discursivo comentário de leitor, que será realizado com a apresentação de um vídeo 

sobre refugiados venezuelanos que vivem no país, durante o qual são apresentados 

comentários da população referentes ao tema e que serão objeto da atividade 1, para o 

                                                 
4 Ressaltamos que estamos cientes do contexto de produção da BNCC, conforme apresentado por Bonini 

e Costa-Hübbes (2019), bem como das lacunas presentes neste documento. Entretanto, por ser referência 

no que concerne à organização dos currículos da Educação Básica, consideramos os aspectos relativos à 

perspectiva adotada no trabalho. 
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resgate de conhecimentos prévios sobre o gênero. Em seguida, será realizada a leitura 

de comentários relacionados ao tema abordado no vídeo. 

 

ATIVIDADES PRÉVIAS 

 

ATIVIDADE 01 

Na primeira atividade, será realizada a apresentação do vídeo “Venezuelanos 

fogem da fome e buscam oportunidade de trabalho em Roraima” (VENEZUELANOS, 

2019). 

O vídeo trata sobre a situação pela qual passa a população da Venezuela, a 

partir do depoimento de imigrantes que chegaram ao Brasil fugindo da fome, da falta 

de trabalho, entre outras necessidades básicas. Os que conseguem chegar ao Brasil 

caminham por cerca de nove dias e, chegando ao país, vivem em abrigos improvisados 

ou em situação de rua. Mostra que há uma tensão entre os imigrantes que chegam 

diariamente ao país e os brasileiros, que não aceitam a presença dos refugiados, o que 

também pode ser verificado em comentários em redes sociais, em que disseminam 

preconceito. A falta de alteridade é um dos maiores problemas, visto que a maior parte 

da sociedade brasileira também é tratada como estrangeiro dentro do próprio país, 

pois a ela também são negados direitos básicos. Por outro lado, a situação gera certa 

renovação da consciência e do olhar sobre o outro, necessários para a convivência em 

sociedade, baseada em colaboração mútua. 

 

ATIVIDADE 02 

Durante a apresentação do vídeo, será feita a ativação dos conhecimentos 

prévios sobre o gênero a partir dos comentários presentes no vídeo. Para a atividade, 

o discente terá que usar da oralidade para responder as perguntas relacionadas ao 

contexto de produção do gênero discursivo e ao conteúdo temático, as quais poderão 

contribuir para direcionamento do estudo, visando uma aprendizagem satisfatória, 

além de se constituir em um momento de interação entre os discentes e o professor, 
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que permitirá o diálogo e a troca de experiências a partir de situações reais de 

interação. 

Para esta atividade, foram planejadas perguntas que têm por objetivo identificar 

que conhecimentos os alunos já dispõem sobre o gênero discursivo em estudo, como: 

1. A que se referem os comentários? 

2. Quem é o possível autor dos comentários? 

3. A quem os comentários se dirigem? 

4. Por que escrevem comentários? 

5. Mesmo sendo sobre o mesmo assunto, os comentários possuem as mesmas informações? 

6.  Onde, possivelmente, os comentários foram escritos? 

7. Onde podemos encontrar comentários? 

 

LEITURA DOS TEXTOS 

 

ATIVIDADE 03  

Nesta atividade, os discentes procederão à leitura de quatro comentários sobre 

o tema abordado no vídeo, retirados de uma rede social, o Twitter5, que permite aos 

usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos sobre temas 

diversos. No primeiro momento, os discentes realizarão a leitura silenciosa dos textos, 

em seguida, o professor deverá realizar a leitura para os alunos, o que pode colaborar 

para a compreensão dos textos. 

 

 
Fonte: Twitter (2019). 

 

                                                 
5 Conforme política de Direitos Autorais da rede social Twitter, os tweets são públicos por padrão, 

qualquer pessoa pode visualizar e interagir com eles. Ao compartilhar conteúdo no Twitter com outras 

pessoas, esse conteúdo pode ser baixado ou compartilhado. Disponível em: 

https://help.twitter.com/en/safety-and-security/public-and-protected-tweets. Acesso em: 27 jul. 2020. 

https://help.twitter.com/en/safety-and-security/public-and-protected-tweets
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Fonte: Twitter (2019). 

 

Fonte: Twitter (2019). 

 

Fonte: Twitter (2019). 

 

3.2 ATIVIDADES SOBRE O CONTEXTO DE PRODUÇÃO  

 

As atividades iniciais de leitura estão relacionadas às condições específicas de 

produção dos enunciados, em um determinado campo da atividade humana a que está 

ligado o uso da língua (BAKHTIN, 2003[1979]) e envolvem, segundo Perfeito, Ohuschi 

e Borges (2010, p. 55-56), “autor/enunciador [físico e social], destinatário/interlocutor 

[físico e social], finalidade, época e local de publicação e de circulação”. 

 

1. De acordo com pesquisa realizada no primeiro semestre de 2019 

(GLOBALWEBINDEX, 2019), o Brasil foi apontado como o segundo país que mais passa 
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tempo em redes sociais. Para essa interação, o gênero discursivo comentário de leitor é 

muito utilizado.   

a) A partir da leitura dos comentários, podemos verificar que cada um foi escrito por um 

autor diferente. Neste caso, quem pode ser o autor de um comentário? 

b) Qual é o papel social assumido pelos autores dos comentários lidos? 

2. Textos são escritos com o objetivo de atingir um determinado público. No caso dos 

comentários lidos, a que público são direcionados? 

3. A partir da identificação do leitor desse gênero discursivo, qual é o papel social 

assumido por ele? 

4. Um comentário de leitor sempre é escrito a partir de uma leitura, de uma opinião ou de 

um fato. Qual a intenção dos autores ao produzirem os comentários? 

5. O comentário de leitor é um gênero discursivo muito utilizado para a escrita. Analise 

cada um dos comentários e indique em qual dos suportes foram veiculados. Em seguida, 

comente sobre a importância desse suporte na sociedade, sobretudo na veiculação do 

gênero em estudo. 

a) Facebook. 

b) Instagran. 

c) Twitter. 

d) Whatsapp. 

e) Blog. 

6. Os gêneros circulam em determinadas esferas da atividade humana: esfera científica, 

esfera escolar, em comando de questões das provas, entre outras.  Em qual(is) esfera(s) o 

gênero comentário de leitor pode circular? Justifique. 

(   ) Midiática. 

(   ) Publicitária. 

(   ) Jornalística. 

(   ) Literária. 

 

ATIVIDADES SOBRE CONTEÚDO TEMÁTICO 

O conteúdo temático é um dos elementos constitutivos dos gêneros (conteúdo 

temático, estilo, construção composicional), ligado à situação social imediata - o 

contexto de produção, é “a expressão de uma situação histórica concreta que deu 

origem à enunciação” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014 [1929], p. 133). 

 

1. Sobre o que é tratado nos comentários? 

2. Podemos dizer que em todos os comentários há uma única opinião sobre o tema? 

Justifique sua resposta. 
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ATIVIDADES DE COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO 

As perguntas de leitura que compõem este módulo foram construídas de acordo 

com a proposta de Menegassi (2010), fundamentado na literatura sobre leitura e nos 

pressupostos teóricos do Círculo de Bakhtin, de acordo com a concepção de leitura 

com foco na interação autor-texto-leitor. Nesta concepção, o sentido do texto é 

construído na interação entre os sujeitos e o texto, com a mobilização dos 

conhecimentos prévios, considerando-se a posição social dos sujeitos no grupo a que 

pertencem, bem como suas concepções ideológicas (ROJO, 2009). 

As perguntas de leitura seguem a seguinte ordenação (MENEGASSI, 2010), a 

qual objetiva orientar o leitor na produção dos sentidos do texto: 

a) perguntas de respostas literais: as respostas estão no texto, mas não são de 

simples cópia, são buscadas pelo leitor no texto; 

b) perguntas de respostas inferenciais: as repostas podem ser deduzidas a partir 

do texto, por meio de inferências produzidas a partir da leitura, resposta não está no 

texto, faz parte do contexto extralinguístico, a que se chega; 

c) perguntas interpretativas: partem do texto como referência, agregando 

conhecimento de mundo para a produção dos sentidos do texto. 

A ordenação e a sequência das perguntas vão auxiliar o leitor na produção de 

sentidos do texto. 

1. No texto 1, qual motivo justifica a posição contrária à presença de refugiados no país? 

(Nível literal) 

2. Quais fatores devem ter sido levados em consideração quando o autor do comentário 1 

afirma que não há ajuda nem para as pessoas que já vivem aqui? (Nível Interpretativo)   

3. No texto 4, por que os refugiados são chamados de amigos pelo autor? (Nível 

inferencial) 

4. No texto 2, lê-se: “Aí você passa a manhã inteira conversando com refugiados que 

vivem no Brasil, e se dá conta que isso aqui nem é tão ruim como você...”. Nesse trecho, 

podemos verificar que a expectativa do autor com relação ao acolhimento dos refugiados 

não se confirmou. 

a) Após a conversa com os refugiados, o autor chega a uma conclusão de que aqui não é 

tão ruim. A que conclusão o autor chegou sobre o país de origem dos refugiados? (Nível 

inferencial) 
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b) Qual a posição do autor com relação ao acolhimento dos refugiados em nosso país? 

Justifique sua resposta. (Nível inferencial)  

5. No texto 3, o autor se refere ao fato de que os refugiados venezuelanos deveriam ser 

colocados em campos de refugiados, que são áreas onde vivem pessoas que saíram de seus 

locais de origem devido a fatores políticos, sociais, naturais ou econômicos. São 

assentamentos de estruturas precárias, de estadia temporária (teoricamente) e com 

condições sanitárias mínimas, ocupados geralmente por populações sem qualquer renda 

ou que perderam todas as suas posses.  

a) Você concorda com a opinião do autor do comentário? Justifique sua resposta. 

(Interpretação) 

b) Em sua opinião, quais fatores podem levar as pessoas a pensarem dessa forma?  

(Interpretação) 

6. Qual a sua opinião sobre a presença dos refugiados venezuelanos no Brasil? Justifique 

sua resposta. (Interpretação) 

 
 

3.3 ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO COMPOSICIONAL 

De acordo com Bakhtin (2003 [1979]), a construção composicional dos 

enunciados é a característica que mais reflete as condições específicas e as finalidades 

dos enunciados, de acordo com o campo da atividade no qual são produzidos, o que 

explica a diversidade de formas de gênero dos enunciados. 

1. A partir da leitura e interpretação dos comentários, indique o tipo textual ao qual 

pertence o gênero. 

a) Narrativo. 

b) Descritivo. 

c) Argumentativo. 

d) Injuntivo.  

e) Expositivo. 

 

2. Geralmente, os comentários de leitores no ambiente virtual mostram uma preocupação 

menor quanto às regras da modalidade escrita da língua portuguesa. A partir da leitura 

dos comentários, podemos afirmar que o emprego dessa variedade é uma característica do 

gênero ou depende do contexto em que está inserido? 

3. Um comentário de leitor pode se limitar a apresentar críticas ou elogios. Dos 

comentários lidos, quais apresentam críticas e quais apresentam elogios? 

4. Os comentários do leitor podem dialogar com outros comentários já publicados, para 

elogiar um posicionamento, completar uma informação, fazer críticas ou discordar 

completamente. Dentre os comentários, quais deles dialogam entre si? 

5. A estrutura de um comentário envolve a síntese do tema ao qual se refere, o ponto de 

vista do autor e a argumentação que fundamenta o posicionamento assumido diante do 
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tema abordado. Leia os comentários e indique qual(is) o(s)ponto(s) de vista e o(s) 

argumento(s) utilizado(s) por cada autor como justificativa para o ponto de vista 

assumido. 

Texto 1:  

Texto 2: 

Texto 3: 

Texto 4: 
 

 

3.4 ATIVIDADES DE ANÁLISE LINGUÍSTICA 

Nesta etapa, as questões propostas buscam a reflexão sobre a língua com vistas 

à ampliação da capacidade linguístico-discursiva na produção de enunciados. A 

atividade é composta por duas questões: uma epilinguística que, segundo Geraldi 

(1997), proporciona a reflexão sobre os recursos expressivos da língua em uso, e outra 

metalinguística, que analisa a linguagem com a construção de conceitos (GERALDI, 

1997). 

1. A oração subordinada adjetiva restritiva é introduzida por pronome relativo e possui a 

função de identificar um referente dentre um conjunto de referentes possíveis, por sua 

característica delimitadora. Leia o trecho a seguir, retirado do comentário 2, para 

responder às questões a e b.  

“Aí você passa a manhã inteira conversando com refugiados que vivem no Brasil, e se dá 

conta que isso aqui nem é tão ruim como você...” 

a) A que termo se refere a oração adjetiva destacada? 

b) Qual o efeito de sentido dessa oração para o entendimento da afirmação do autor do 

comentário?  

(Epilinguística) 

2. Conforme estudo realizado anteriormente, são dois os tipos de orações subordinadas 

adjetivas: as restritivas, que restringem, limitam, precisam a significação do referente; e 

as explicativas, que acrescentam ao antecedente uma qualidade acessória, leia o trecho do 

comentário a seguir e responda às questões propostas. 

Que baita país é o Brasil, que acolhe gente necessitada e dá esperança a elas! 

a) Reescreva o período sem a vírgula. 

b) Analise e explique a diferença de significado entre os dois períodos.  

 (Metalinguística) 
 

MÓDULO DE ESCRITA 

 

Neste módulo, a leitura será realizada em suporte físico, mas a produção escrita 

será em meio digital. Após a leitura do texto, por que insistimos em definir a personalidade 
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de uma pessoa só de olhar para ela? Emiliano Urbim, o título do texto será postado no 

grupo do aplicativo de troca de mensagens WhatsApp Messenger, no qual a turma 

possui um grupo específico para escrita em meio digital, para a produção dos 

comentários. O módulo é composto por quatro etapas de escrita: planejamento do 

texto, escrita, revisão e reescrita (MENEGASSI, 2016). 

COMANDO DE PRODUÇÃO 

Leia o texto “Por que insistimos em definir a personalidade de uma pessoa só de olhar para 

ela?”, de Emiliano Urbim, e, no grupo de WhatsApp Messenger Escrita em ambiente 

digital, produza um comentário em que fique clara para a turma a sua opinião sobre os 

dois pontos de vista destacados pelo autor: 

a) Rotular também é uma estratégia importante de construção de nossa identidade; 

b) O lado ruim é que, para quem vê de fora, você pode parecer só “mais um” na turma. 

Considere o público-alvo do seu comentário, uma vez que, primeiramente, será produzido 

em um grupo formado apenas por alunos da turma e, posteriormente, será divulgado na 

rede social da escola, o Facebook, em forma de enquete, e poderá ser lido por toda a 

comunidade participante da rede social. 
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Por que insistimos em definir a personalidade de uma pessoa só de olhar 

para ela? 

Emiliano Urbim 

Afinal, por que rotulamos?  

Existem 6,62 bilhões de motivos (o número de pessoas no planeta). É 

justamente por ter tanta gente espalhada por aí – e tanta gente diferente – que 

precisamos encaixá-las em formas. Parece contraditório, mas é isso mesmo.  Marcos 

Emanoel Pereira, um psicólogo da UFBA [Universidade Federal da Bahia] que 

escreveu um livro cabeçudo sobre o assunto, Psicologia Social dos Estereótipos, explica 

que não há neurônio que aguente analisar tudo nos mínimos detalhes o tempo inteiro. 

Para evitar que o cérebro dê pau, criamos rotinas mentais, regras para agir sem 

precisar pensar muito.  Rótulos são exatamente isso.  Resumimos uma pessoa a uma 

palavra e seguimos nossa vida. 

É por isso também que somos mais rotuladores do que os jovens do tempo da 

sua avó. Pense em quantos grupinhos existem no seu colégio: emos, patricinhas, boys, 

góticos, nerds, hippies, galera do metal, do skate, do surfe, do hip-hop. No tempo em 

que sua avó estava no colégio, só rolavam duas opções: ou você era um quadradão ou 

era um prafrentex.  Mas é claro!  dizem  os  especialistas.  Hoje, você conhece muito 

mais gente do que sua avó conhecia na sua idade [...] Se você tem mais conhecidos, 

tem menos tempo para conhecer cada um deles.  O cérebro, que não  quer  pifar, 

adverte: rótulo neles.   

Mas organizar o mundo não é o único motivo pelo qual a gente distribui 

estereótipos por aí.  Rotular também é uma estratégia importante de construção de 

nossa identidade.   

Primeiro, queremos deixar claro a quais grupos não pertencemos. É por isso 

que, se você [...] não gosta de usar só preto, vai olhar ara alguém que curta a ideologia 

gótica e rotulá-lo de bizarro. A ideia é encontrar as diferenças e, por isso, você vai 

apontar para as características que o incomodam.   

O segundo caminho é encontrar pessoas que se pareçam com você.  E para 

mostrar ao resto do mundo a que turma você pertence, a tendência é usar códigos 

visuais (roupas, sapatos, acessórios, cortes de cabelo) que o identifiquem 

imediatamente. Ou seja, no fundo, o que você quer é ajudar os outros a rotular você, 

mas usando um rótulo com o qual você se sinta confortável.  O lado ruim é que, para 

quem vê de fora, você pode parecer só “mais um” na turma. O que era para ser sua 

identidade própria se transforma justamente no contrário. 
URBIM, Emiliano. Por que insistimos em definir a personalidade de uma pessoa só de olhar para ela? 

In: BORGATTO, A. M. T.; BERTIN, T. C. H.; MARCHEZI, V. L. C. Projeto Teláris: português. 2. ed. São 

Paulo: Ática, 2015, 8º ano, p. 191. 
 

 

PLANEJAMENTO DO TEXTO  

A produção textual deverá considerar as características e a estrutura do gênero 

discursivo comentário de leitor, composto por sequências expositivas e 
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argumentativas. O texto deve demonstrar a percepção e a reflexão sobre o tema 

abordado no texto para apresentar uma opinião consistente, que pode ser uma 

afirmação ou conclusão, fundamentada em bons argumentos. É preciso observar se o 

tema pode ser facilmente identificado no texto, assim como os argumentos, que podem 

ser listados e posteriormente selecionados aqueles que forem julgados mais 

importantes para fundamentar a opinião. O comentário poderá contribuir para novas 

informações, podendo dialogar com outros comentários já publicados, de forma 

respeitosa, atentando para a escolha da variedade linguística que será utilizada, 

considerando que será publicado na rede social da escola.  

 

REVISÃO E REESCRITA 

Os comentários escritos em meio digital serão analisados e reescritos em sala de 

aula, pois o objetivo do presente projeto é relacionar as práticas de leitura e escrita que 

os discentes desenvolvem no cotidiano ao trabalho com leitura e escrita desenvolvido 

em sala de aula.  

A revisão primeiramente será realizada de forma individual – autocorreção, 

depois em duplas, quando analisarão um o texto do outro, contribuindo para a 

reescrita dos textos. Após a reescrita, os textos serão entregues ao professor, que 

realizará a avaliação individual, com indicações para a reescrita final, por meio de 

bilhetes interativos, e preparação para circulação dos textos. 

Alguns critérios foram elaborados para auxiliar na reflexão durante a revisão e 

reescrita dos textos:  

1. Apresenta o tema a ser abordado? 

2. Apresenta a reflexão e posicionamento sobre o tema? 

3. Apresenta argumentos que confirmam o posicionamento assumido diante do tema? 

4. Contribui com informações novas? Se sim, estão diretamente relacionadas ao tema? 

5. Dialoga com comentários já publicados? Se sim, concorda/discorda de forma respeitosa 

e contribui para o desenvolvimento do debate? 

6. A linguagem empregada está de acordo com o ambiente, tema e público-alvo? 

 

A avaliação levará em consideração o desenvolvimento das atividades 

propostas em todos os módulos. 
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MÓDULO DE DIVULGAÇÃO AO PÚBLICO  

 

Para a divulgação da produção escrita, os textos produzidos serão divulgados 

na rede social da escola, o Facebook, em sua forma original de comentário de leitor, em 

postagem do tema sobre o qual foi produzido, por que insistimos em definir a 

personalidade de uma pessoa só de olhar para ela? (URBIM, 2015) e poderá ser lido por 

todos os participantes da rede social, os quais também poderão comentar e colaborar 

no debate sobre o tema proposto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A proposta de trabalho com um gênero discursivo presente no cotidiano dos 

alunos e vinculado às suas atividades sociais pode colaborar para o engajamento dos 

sujeitos no desenvolvimento das atividades, devido ao fato de estarem constantemente 

envolvidos em interações que solicitam a tomada de posicionamento, bem como a 

sustentação, por meio da argumentação. 

A mobilização das tecnologias digitais cria um ambiente ainda mais favorável 

para que os alunos possam refletir a respeito do uso da linguagem diante das 

necessidades de se posicionarem. O comentário do leitor é um dos gêneros mais 

recorrentes nas redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp Messenger 

dentre outros e reflete as novas formas de interação, em que os enunciados se 

constituem de maneira amplamente dialógica, apesar da distância, devido à 

velocidade da comunicação em ambientes digitais. 

Na perspectiva de um trabalho com multiletramentos, busca-se alcançar o 

enfoque crítico, pluralista, ético e democrático, conforme proposto por Rojo e Moura 

(2012), a partir do estudo de um gênero discursivo que envolve novas práticas 

discentes de interação social. 

Dessa forma, esta proposta de projeto pedagógico de leitura e escrita de gêneros 

discursivos dialoga com as propostas metodológicas dos autores que fundamentam 

este estudo, uma vez que se desenvolve a partir do estudo de textos em contextos de 
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produção reais e possibilita a reflexão sobre a participação dos sujeitos nas práticas em 

meio digital, no que se refere à escrita do texto argumentativo.  
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CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM: PERCEPÇÕES NO LIVRO DIDÁTICO DE 

LÍNGUA MATERNA 

 

Diellen Costa Neves (UFPA)1  

 Inéia Damasceno Abreu (UFPA)2 

 

Resumo: Esse artigo foi desenvolvido a partir de uma proposta de atividade na 

disciplina de Ensino-aprendizagem do Português I, do curso de Letras – Língua 

Portuguesa, na Universidade Federal do Pará, Campus Castanhal. A investigação é 

caracterizada como qualitativa do tipo exploratória e pautou-se nos estudos de 

Bakhtin/ Volochinov (2009) e nas pesquisas de Fuza; Ohuschi (2014), Geraldi (1997), 

Travaglia (1996) e Perfeito (2005). Essa pesquisa objetiva averiguar quais as concepções 

de linguagem presentes no livro didático (LD) “Português: contexto, interlocução e 

sentido” e a sondagem entre as atividades que ele propõe com a prática de linguagem 

sobre análise linguística. Utilizamos como foco de nossa análise o capítulo dezenove 

desse livro. Esse estudo justifica-se pelo fato de o livro didático, em muitos casos, 

constituir o único recurso disponibilizado para ser trabalhado em sala por professores 

da educação básica. Esse fato ocorre porque a maior parte das escolas públicas 

brasileiras não dispõe de outros recursos para fins didáticos, prejudicando o ensino, 

sobretudo o de língua materna.  Em nossas análises obtivemos os seguintes resultados: 

o ensino da gramática não se dá de maneira contextualizada, e sim como uma forma 

individualizada do indivíduo expressar no caderno muitas vezes a ideia do autor e 

essas atitudes corroboram para constatarmos que estão presentes a primeira e segunda 

concepção de linguagem, sendo a segunda a mais recorrente nas atividades.  

Palavras-chave: Concepções de linguagem. Livro didático. Língua materna. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Essa pesquisa busca apresentar a análise de um livro didático e as concepções 

de linguagem presentes, fazendo um entrelace entre as atividades propostas pelo livro 

com a prática de linguagem sobre análise linguística. Ademais, convém lembrar que a 

investigação surgiu a partir de uma proposta de atividade na disciplina de Ensino-

aprendizagem do Português I, do curso de Letras - Língua Portuguesa na 
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Universidade Federal do Pará, Campus- Castanhal, caracterizando-se como uma 

pesquisa qualitativa do tipo exploratória. O livro utilizado para tal pesquisa foi o 

Português: contexto, interlocução e sentido (ABAURRE; PONTARA; M. ABAURRE, 2008), 

volume I do ensino médio, para observar as concepções e práticas linguageiras nos 

exercícios propostos. 

A escolha do material se deu por se tratar de um livro já utilizado em escolas 

públicas de Castanhal, nos anos de 2012 a 2014 e que atualmente encontra-se em 

desuso, no entanto, mesmo nesta condição, esperamos que esta pesquisa contribua 

significativamente para os estudos sobre análise de material didático e práticas de 

linguagem.  

 Desse modo, apresentamos uma breve exposição sobre os estudos filosófico-

linguísticos discutidos pelo círculo de Bakhtin, abordando as concepções de 

linguagem debatidas por Geraldi (1997), Travaglia (1996), Zanini (1999), Perfeito (2005) 

e Fuza e Ohuschi (2014), que também em suas pesquisas estabelecem uma ligação com 

tais autores no que concerne aos estudos sobre língua(gem).  

Ademais, para melhor compreensão de nossa análise, este artigo está dividido 

por Seções, sendo a primeira: uma revisão teórica da literatura no que tange aos 

estudos de concepções de linguagem e sua abordagem no contexto brasileiro. E a 

segunda seção, análise da fração definida no livro em questão para a amostra da 

concepção presente nas atividades propostas com a prática de linguagem sobre análise 

linguística.  

 

1 CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM  

 

No que concerne aos estudos sobre as concepções de linguagem, temos os 

precursores do assunto, Bakhtin/Volochinov, os quais em suas teorias filosóficas 

apresentam a linguagem como prática social, sendo esta produzida pela relação entre 

os sujeitos que por meio da língua constitui a interação de forma dialógica e 

enunciativa. E o chamado Círculo de Bakhtin que são as obras e reflexões de um grupo, 

não apenas do Mikhail Bakhtin (1895-1975), no qual debatem sobre os pilares: a 
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interação verbal, o enunciado concreto, o signo ideológico e o dialogismo, que norteiam a 

concepção de linguagem.  

Portanto, nos deteremos somente ao primeiro pilar Interação verbal que para o 

Círculo de Bakhtin é dado como a “realidade fundamental da língua” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p. 127), e essa afirmação pauta-se na concepção que 

apresenta como característica principal a comunicação e relação entre indivíduos.  

Ademais, convém ressaltar que os autores Bakhtin/Volochinov (2009), no livro 

Marxismo e filosofia da linguagem, apresentam como indispensável que os sujeitos 

(emissores e receptores) estejam situados e pertençam à mesma comunidade 

linguística para que a comunicação ocorra de maneira eficaz 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009). 

 Desse modo, inferimos que para o ensino de língua materna ser eficiente, 

oferecendo a oportunidade de interação entre os sujeitos envolvidos, torna-se 

necessário que o professor faça uso de uma concepção de linguagem, que o leve a 

refletir sobre tal atividade. Quanto a isso, Geraldi (1997, p. 46) faz o seguinte 

questionamento: “[...] “para quê” de nosso ensino exige que pensemos sobre o próprio 

fenômeno de que somos professores- no nosso caso- a linguagem [...]”. Só assim, a 

partir dessa autorreflexão que se determinará a atuação do professor no ensino de 

língua. Portanto, a linguagem é tida como a relação de indivíduos, considerando o 

momento sócio-histórico o qual estão inseridos.  

Bakhtin/Voloshinov (2009, p. 92) apresentam suas orientações filosóficas para 

entender a língua a partir do sistema linguístico objetivistas abstratos, um sistema que 

constituía de um fato externo à consciência individual, para eles “O sistema linguístico 

é produto de uma reflexão que não procede da consciência do locutor nativo e que não 

serve aos propósitos imediatos da comunicação”. Além disso, fazem uma crítica a essa 

forma de pensamento, pois para eles “a enunciação é de natureza social” (p. 109) e por 

tanto, o locutor é construtor da enunciação e impulsionador da interação verbal. 
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Sendo assim, enquanto o objetivismo abstrato considera a enunciação como um 

fato individual, Bakhtin/Volochinov consideram essas enunciações como um “produto 

social”, sendo a língua então “constituída (...) pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim 

a realidade fundamental da língua” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 123).  

Desse modo, as concepções de linguagem são abordadas por diversos autores 

brasileiros, relacionando-as ao ensino de língua Portuguesa no contexto brasileiras, à 

frente faremos uma breve exposição dos principais conceitos de concepções de 

linguagem, trazidos por esses autores. 

 

 

1.1 LINGUAGEM COMO EXPRESSÃO DO PENSAMENTO 

O ensino foi durante muitos anos, adepto da concepção que desconsiderava 

qualquer conhecimento que não fosse expresso oralmente, o qual subjuga aqueles que 

se abstenham de compartilhar tais conhecimentos. Esse modo de pensar se sobressaia 

principalmente no âmbito escolar quando os indivíduos precisavam saber expressar 

os conteúdos ensinados pelo professor. Quanto a isso, Geraldi (1997, p.41) reitera que 

“essa concepção ilumina, basicamente, os estudos tradicionais [...], e se concebemos a 

linguagem como tal, somos levados a afirmações -correntes- de que pessoas que não 

conseguem se expressar não pensam” (GERALDI, 1997).  

Além disso, é necessário salientar que, na década de 1960, o indivíduo precisava 

dominar informações, saber se expressar e no que se refere à língua, entender a 

gramática, pois isso determinaria seu conhecimento frente ao conteúdo. Corroborando 

com o exposto, Zanini (1999) explicita que essa concepção foi a que “orientou os 

professores para uma prática que se preocupa com o ensino de conceitos básicos e 

normativos da gramática da língua materna, voltados para o domínio da 

metalinguagem” e que “conhecer a língua significa conhecer conceitos e normas 

gramaticais” (ZANINI, 1999, p. 80-81), ou seja, o que importava para tal concepção era 
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o ensino da língua pautado nas normas gramaticais e tudo que se afastava disso 

tornava-se irrelevante para a educação que sucedia.  

Ademais, a mesma autora expõe que a forma como esse pensamento sucedia na 

educação, era “[...] de um lado, o professor - detentor do saber, com a responsabilidade 

de transmitir conteúdos - e, de outro, está o aluno - recipiente desses conteúdos” 

(ZANINI, 1999, p. 80). Portanto, percebemos que não há diálogo entre os coeficientes, 

apenas a preocupação do professor de transmitir o conteúdo e de o aluno recebê-lo. 

Diante disso, corroborando com o exposto, Fuza e Ohuschi, (2014, p. 4) verificam que 

nessa concepção “a aprendizagem da teoria gramatical é a garantia para se alcançar o 

domínio das linguagens (oral e escrita)”. 

 

1.2 LINGUAGEM COMO COMUNICAÇÃO 

No que tange a essa concepção, ousamos dizer que se mantém um caráter 

semelhante ao da anterior, pois os sujeitos ainda são reprodutores de uma enunciação 

monológica, e mesmo havendo um emissor e um receptor como sujeitos que se 

comunicam, isso não garante que haja uma real interação entre eles. Quanto a isso, 

Travaglia (1996) declara que: 

[...] a língua é vista como um código, ou seja, como um conjunto de signos que 

se combinam segundo regras, e que é capaz de transmitir uma mensagem, 

informações de um emissor a um receptor. Esse código deve, portanto, ser 

dominado pelos falantes para que a comunicação possa ser efetivada 

(TRAVAGLIA, 1996, p. 8). 

 

Percebemos que, nessa concepção, a língua é vista apenas como um meio para 

a comunicação- um código - e para que a conversação seja de fato eficiente os sujeitos 

precisam estar ligados ao mesmo código linguístico. Corroborando a isso, Perfeito 

(2005, p. 33) destaca que “a língua é vista historicamente, como um código, capaz de 

transmitir uma mensagem de um emissor a um receptor, isolada de sua utilização”. 

Portanto, o indivíduo torna-se limitado apenas ao funcionamento interno da língua, 

enquanto é afastado do seu contexto social.  
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1.3. LINGUAGEM COMO FORMA DE INTERAÇÃO 

Por volta dos anos 90, apesar de não consolidada ainda, a Lei de Diretrizes e 

Bases que orienta os professores a desenvolverem um ensino que aproxima a teoria da 

prática, há indícios de que o ensino já estava se encaminhando para esse viés. Isso 

inclui um ensino da gramática de maneira contextualizada, e a linguagem sendo 

entendida como forma de interação humana, como diz Travaglia (1996) 

 

Essa concepção vê a linguagem como forma ou processo de interação. 

[...] o que o indivíduo faz ao usar a língua não é tão-somente traduzir 

e exteriorizar um pensamento, ou transmitir informações a outrem, 

mas sim realizar ações, agir, atuar sobre o interlocutor (TRAVAGLIA, 

1996, p. 23). 

Sendo assim, percebemos que o contexto escolar brasileiro a partir dessa década 

veio tomando novos rumos, sobretudo no que se refere ao ensino de língua materna, 

se levarmos em conta que a linguagem é um lugar de interação humana e que os 

sujeitos ocupam lugares sociais como interlocutores. No entanto, percebemos também 

que apesar desse avanço muitos professores de língua materna não se encontram aptos 

a ensinar outra coisa, senão a gramática e de forma descontextualizada, contrariando 

o princípio essencial à língua que é a interação verbal.  

Desse modo, mais adiante discorreremos sobre as concepções de linguagem 

presentes no livro didático. Além de apresentar suas características, faremos uma 

breve descrição da sua estrutura, apresentando também a seção escolhida para a 

análise, demonstrando qual a concepção de linguagem predominante.  

 

2 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 

2. 1. APRESENTAÇÃO DA OBRA 

Neste estudo, tivemos como objeto de análise o livro didático Português: 

contexto, interlocução e sentido do componente curricular - Língua Portuguesa, 

destinado ao 1º ano do ensino médio, apresentado como volume 1. Trata-se da 1ª 

edição, publicada em 2008 pela editora Moderna e reconhecida pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) para o uso de alunos e professores de escolas 
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públicas, nos anos de 2012, 2013 e 2014. A obra escolhida é organizada por Maria Luiza 

M. Abaurre, Maria Bernadete M. Abaurre e Marcela Pontara (2008). 

A escolha do material, como já mencionamos no tópico de apresentação, se deu 

por se tratar de um livro utilizado em escolas públicas e que atualmente encontra-se 

em desuso, no entanto, apresenta em seu corpo, atividades sobre análise linguística 

que é tema recorrente em discussões atualmente.  

Portanto, faz-se necessário ainda o estudo incessante a respeito da prática de 

linguagem sobre análise linguística no LD, devido a essa prática está sendo ensinada 

de forma isolada do contexto histórico-social em que os alunos se encontram inseridos.  

 

2.2 DESCRIÇÃO DAS UNIDADES E CAPÍTULOS 

  

 O livro didático Português: contexto, interlocução e sentido, apresenta em sua 

estrutura três macros divisões, sendo elas a Literatura, Gramática e Produção de texto, as 

quais estão subdivididas em unidades e estas em capítulos e ao fim de cada capítulo 

há uma aba com indicação de livros, filmes, leituras e atividades que ajudarão os 

alunos a desenvolverem autonomia para internalizar o conteúdo estudado. 

A primeira seção denominada Literatura é composta por três unidades, 

intituladas respectivamente Introdução à literatura/ As origens européias/ A literatura no 

período colonial, e conta com 11 capítulos em seu interior. 

A segunda seção se refere à Gramática, a qual aborda conteúdos acerca da 

linguagem, sentido e estudos gramaticais, compõe-se por três unidades Linguagem/ 

Linguagem e sentido/ Introdução aos estudos gramaticais e 10 capítulos para a explanação 

desses conteúdos. 

A terceira seção que também corresponde à última da obra, intitula-se Produção 

de texto, apresentando em sua composição 4 unidades: O discurso/ Narração e descrição/ 

Exposição e injunção/ Argumentação, além de 9 capítulos que norteiam o estudante à 

produção textual. 

Considerando a organização do LD em macros divisões, iremos nos deter a 

segunda seção que se refere à gramática, pois como mencionado anteriormente, o 
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objetivo deste trabalho é analisar a forma que as atividades propostas pelo capítulo 19 

estão associadas à prática de linguagem sobre análise linguística. 

 

3 PERCEPÇÕES DE LÍNGUA(GEM) NO LIVRO  

A prática de linguagem sobre análise linguística pode ser relacionada como 

uma das propostas interacionistas descritas pelo Círculo de Bakhtin e para corroborar 

com essa afirmação, Perfeito (2005, p. 47) ressalta que “a linguagem, sob esse enfoque, 

é o local das relações sociais em que os falantes atuam como sujeitos” e Zanini (1999, 

p.84) complementa que este “é o momento de interagir. Interagir com o meio, com a 

história. Fazer interagir teoria e prática- prática e teoria”.  

Apesar dessas afirmações, ousamos dizer que este ainda é um fato pouco visto 

no contexto atual do ensino de língua materna, haja vista que alguns professores, em 

muitos casos, pouco ou nada fazem de relação teoria e prática nas aulas, pois objetivam 

exclusivamente a transmissão tecnicista do conteúdo que o LD propõe.  

Em relação a isso, as autoras do livro analisado, na apresentação da obra 

destinada aos leitores fazem a seguinte reflexão: “como resultados dessa experiência, 

você verá que estabelecer hipóteses, confrontar ideias, analisar e comparar pontos de 

vista são procedimentos naturais para quem domina o uso da linguagem” (ABAURRE; 

PONTARA; M. ABAURRE, 2008). Desse modo, alicerçado nessa alegação, espera-se 

que o aluno/leitor a partir dessa apresentação seja um dominador da linguagem e 

manifeste autonomia para realizar tais ações.  

No entanto, reiteramos que apesar de haver boa iniciativa das autoras em 

almejar um ensino mais promissor da linguagem, essas atividades, tais como são 

expostas na unidade de gramática, não possibilitam que os alunos discutam, troquem 

opiniões ou demonstrem suas impressões. Aflorando a concepção que apresenta a 

língua apenas como um meio de comunicação e que se confirma depois com as 

atividades de gramática trazidas pelas autoras. 

Desse modo, se a língua não é trabalhada de forma interativa e contextualizada 

e se as atividades não propiciam momentos de interação, constatamos que os 
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exercícios propostos no capítulo 19 apresentam um caráter voltado integralmente para 

a primeira e segunda concepção, Linguagem como expressão do pensamento e Linguagem 

como comunicação. 

Em continuidade com a discussão, demonstraremos na próxima seção como as 

atividades do livro analisado apresenta um estudo voltado apenas ao funcionamento 

da língua como metalinguagem, sem considerar aspectos interacionistas. 

 

 

4 ANÁLISE DAS ATIVIDADES  

 No livro Português: contexto, interlocução e sentido, em seu capítulo 19 da unidade 

seis, as autoras descrevem inicialmente os objetivos que esperam que os alunos saibam 

no final do estudo da seção, todos voltados para a estrutura das palavras, são eles: o 

conceito de morfemas, afixos e como os elementos mórficos determinam o sentido das 

palavras. 

Assim, a seção A estrutura das palavras apresenta três modelos de atividades: os 

que possibilitam aos alunos a repetir de forma decorativa o que está posto no texto 

base, os que orientam a produção de textos (transcrição) fazendo o uso das estruturas 

gramaticais estudadas e os que orientam o aluno a explicar o ponto de vista do autor, 

tomando como base um texto. 

A seção determinada para análise está nas páginas 326, 331 e 332 do livro. 

Ademais, ressaltamos que para esta análise foram transcritas as atividades e separadas 

pelo teor que apresentavam no interior de suas propostas, para que pudéssemos tecer 

comentários a respeito da abordagem oferecida pelas autoras. Sendo assim, mais 

adiante apresentamos a páginas 326 e 332 que introduzem as atividades com uma tira 

do Edgar Vasques, O gênio gabiru e um fragmento do texto Gente superfaturada, de 

Sérgio Rodrigues (apresentados em anexos respectivamente como Imagem 1 e Imagem 

3 no fim do arquivo), portanto, ambas são analisadas juntas por apresentar a mesma 

estrutura. Desse modo, a questão que norteou a imagem 1, apresentou-se da seguinte 

forma: Leia atentamente a tira abaixo para responder às questões de 1 a 3. Questão 1) 
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O sentido da tira é constituído pela oposição de dois termos. Quais são eles? Explique o sentido 

de cada um; 2) O que está sendo criticado pela tira? 3) A crítica é construída pela mudança do 

significado de uma palavra obtida por uma pequena alteração de sua forma. Como essa alteração 

modifica o sentido dessa palavra? Escreva no caderno alguns exemplos de palavras que tiveram 

seu sentido original modificado pelo mesmo processo. (Página 326). 

Já na página 332, que corresponde à imagem 3 no anexo, apresenta a quarta 

questão de um total de sete, que manifestava o mesmo teor que a citada anteriormente. 

Questão 4) O texto transcrito centra-se na discussão do uso do verbo superfaturar. Explique a 

formação dessa palavra. Qual o sentido atribuído ao prefixo super? (Página 332). 

Como é possível observar, as quatro questões abordam assuntos diferentes e 

páginas diferentes, pois não tratam do mesmo texto base, no entanto, apresentam a 

mesma natureza, de conduzir o aluno/leitor a extrair respostas do próprio texto. Desse 

modo, foi possível constatar que referente à segunda concepção de linguagem, ambas 

apresentam em sua forma o que é descrito por Zanini (1999, p. 81) como “a concepção 

de linguagem que previa um sujeito capaz de internalizar o saber exclusivamente por 

meio da repetição de exercícios”. Nesse processo, um dos aspectos a ser considerado é 

a forma mecanicista que os alunos são levados a responder à atividade do LD, sem um 

estímulo para expressar seus pontos de vista, levando em consideração apenas as 

ideias do autor.  

 Em continuidade com as observações, destacamos a seguir, três propostas de 

atividades apresentadas nas páginas 331-332 da obra, que demonstram como objetivo 

principal a transcrição de palavras, passagens do texto e a formação de palavras. Nesse 

contexto, no que se refere à primeira concepção que é a apresentada nas questões, 

(PERFEITO, 2005, p. 28) declara que “[...] a linguagem é considerada a tradução do 

pensamento”. ou seja, é a partir da organização do pensamento do homem que 

dependerá sua exteriorização de forma organizada linguisticamente. Por conseguinte, 

se o professor se preocupa apenas com o ensino de conceitos gramaticais da língua 
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materna e fazem uso dessas questões do LD, percebemos que retrocedemos a um 

método de ensino que prioriza inteiramente o domínio da metalinguagem. 

Portanto, podemos perceber nas três questões seguintes que, a primeira 

concepção também se encontra presente no atual contexto escolar e para isso 

transcrevemos as questões de 1 a 3 da atividade proposta para podermos discorrer 

sobre a maneira que a prática de linguagem de análise linguística se apresenta. Leia o 

trecho do jornalista Augusto Nunes para responder às questões de 1 a 3. Questão 1) 

Considerando o que você aprendeu sobre as palavras cognatas, transcreva no caderno uma 

passagem do texto em que o autor faz uso de termos formados a partir de um mesmo radical. 2) 

No caderno, transcreva o radical a partir do qual foram formadas as palavras cognatas e diga 

qual é o sentido de cada uma das palavras resultantes desse processo.  

Como foi perceptível a partir das considerações feitas antes da transcrição e 

após a visualização das questões, que o uso do livro didático ainda se atém ao ensino 

gramatical e no tocante a análise linguística, torna-se um estudo da língua por ela 

mesma. Quanto a isso, (PERFEITO, 2005, p. 34) considera que “[...] e o estudo da 

língua, apesar da proposição de inovações, ainda tende ao ensino gramatical”.  

Em continuação, exibimos as questões 5, 6 e 7 presentes na página 332, também 

concernentes ao texto Gente superfaturada, de Sérgio Rodrigues e como já mencionado 

anteriormente, a questão de número 4 foi agrupada com outras questões da mesma 

natureza para esta análise. Questão 5) Sérgio Rodrigues aponta, em seu texto, um uso 

equivocado desse verbo. Em que consiste esse equívoco, segundo o autor? Explique por que tal 

uso é inadequado. 6) O que explicaria, do ponto de vista semântico, esse equívoco? 7) Explique 

por que Sérgio Rodrigues afirma que “superfaturar gente” só seria possível em regimes 

escravocratas. 

Observa-se que essas questões encaminham o aluno leitor a explicar e verificar 

diversas vezes sobre elementos do texto - como “por que tal uso é inadequado?” e “em 

que consiste o equívoco, segundo o autor?” (página 332), ao realizar transcrições de 

uma resposta o aluno não infere nem expõe sua opinião sobre o assunto tratado, 
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apenas a do autor. Dessa forma, essas questões não favorecem o envolvimento do leitor 

com o texto, nem usa a linguagem como forma de interação humana em que os sujeitos 

ocupam lugares sociais como interlocutores, apenas como meros receptores e 

decodificadores da gramática.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nas observações realizadas acerca da concepção de linguagem e prática de 

linguagem sobre análise linguística no livro didático “Português: contexto, 

interlocução e sentido”, observamos que as autoras da referida obra, no que concerne 

às atividades propostas no capítulo sobre Gramática, não se preocupam com o que é 

proposto na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a orientação que leva os professores a 

desenvolverem um ensino que aproximasse a teoria da prática.  

A partir da dissecação das questões pudemos perceber que o ensino da 

gramática não se dá de maneira contextualizada, e sim como uma forma 

individualizada do indivíduo expressar no caderno muitas vezes a ideia do autor, ou 

retirar palavras de um determinado texto. Outro destaque, portanto, refere-se à 

presença de duas concepções de linguagem, a primeira concepção percebida nas 

questões expostas nas páginas 331 e 332 e a segunda concepção foi bastante destacada 

nas páginas 326 e 332 da obra.  

No entanto, como já mencionado anteriormente, não foi perceptível a presença 

de nenhuma atividade que levasse o aluno/leitor a uma possível interação, seja com 

outro indivíduo ou com o texto, e isso esbarra com o que Travaglia (1996) destaca sobre 

a concepção interacionista, segundo a qual o ensino da linguagem deveria não somente 

prender-se a tradução e exteriorização do pensamento, mas sim, levar em conta o 

contexto sócio-histórico o qual o indivíduo pertence. 

 Reafirmando os conceitos e práticas que concernem à primeira e segunda 

concepção de linguagem, destaca-se sobretudo a segunda concepção nas atividades. 

Pois, demonstra no decorrer da análise que as questões apresentadas na seção se 
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debruçam sob um viés de abordagem da linguagem como apenas forma de 

comunicação que prioriza a emissão de informações sem a preocupação com o retorno 

do aluno e o contexto no qual está inserido e isso é perceptível do decorrer das questões 

propostas pelas autoras. 

Portanto, os livros didáticos são instrumentos fundamentais por serem em 

muitos casos o único recurso disponibilizado para o trabalhado em sala por 

professores da educação básica. Sendo assim, é importante ressaltar que a forma que 

este instrumento será manipulado influencia muito no ensino e aprendizagem dos 

alunos, sobretudo no ensino de língua materna. Para isso, o estudo de livro didático 

apesar de muito questionado, ainda se torna necessário no ponto de vista do ensino e 

aprendizagem para demonstrar que ele é apenas um dos instrumentos possíveis para 

o ensino de língua materna.  

Quanto a isso, também é perceptível por meio dessa pesquisa que os estudos 

voltados à análise de livro didático e às concepções de linguagem demonstram-se 

importantes para a formação de professores de língua materna, tendo em vista que 

muitos ainda utilizam métodos que se aproximam da primeira e segunda concepção 

de linguagem, em suas aulas. Sendo assim, o estudo dessa análise poderá ser um meio 

de incentivo a um ensino que visa a interação verbal.  
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ANEXOS 

Imagem 1 
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Imagem 2 
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Imagem 3 

Fonte: VASQUES, Edgar. O gênio gabiru. Porto Alegre: L & PM, 1998. p. 8. 
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13 
 

CONTRIBUIÇÕES DAS ATIVIDADES COM PERGUNTAS DE LEITURA A 

PARTIR DE TEXTOS DE MEMÓRIAS LITERÁRIAS CONTADAS POR 

ANTIGOS MORADORES CASTANHALENSES 
 

Idaléia Cruz Silva (UFPA/PROFLETRAS)1 

Márcia Cristina Greco Ohuschi (UFPA/Castanhal)2 
 

Resumo: Neste trabalho, apresentamos um recorte das análises dos dados obtidos em 

três atividades, com enfoque nas etapas/níveis de leitura (MENEGASSI, 2010; 1995), 

que implementamos em uma turma de 8º ano de uma escola de Castanhal-Pará. Essas 

atividades estão contidas em quatro oficinas, pautadas em Lopes-Rossi (2008), as quais 

são parte da Proposta de Intervenção de nossa Dissertação, qualitativo-interpretativa, 

com foco na leitura, produzida no Mestrado Profissional em Letras. Tem como 

principal base teórica os estudos dialógicos do Círculo de Bakhtin 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2009 [1929]; BAKHTIN, 2003 [1979]) e está vinculada ao 

Projeto de Pesquisa O ensino da Língua Portuguesa por meio da concepção sociológica e 

valorativa da Língua(gem) (UFPA – Castanhal). A partir das dificuldades de 

compreensão leitora dos alunos, levantamos a problemática como possibilitar o 

desenvolvimento da formação leitora dos alunos do 8º ano, relacionadas à compreensão de 

informações explícitas e implícitas, utilizando textos de memórias literárias e a hipótese de 

que a implementação de um trabalho com a leitura, sob o viés dialógico, possibilita aos 

estudantes do ensino fundamental o desenvolvimento de sua compreensão leitora.  Os 

resultados demonstraram que o desenvolvimento de três atividades, em diferentes 

momentos, ajudou os alunos a: a) familiarizar-se com as perguntas de leitura; b) 

compreenderem as informações implícitas e explícitas contidas nos textos de 

memórias literárias lidos; c) avançarem em sua compreensão leitora, nas etapas de 

compreensão (nos níveis literal, inferencial, interpretativo) e de interpretação. 

Palavras-chave: Perguntas de Leitura. Memórias Literárias. Compreensão leitora. 
 

 

 

INTRODUÇÃO  
 

O avanço no desenvolvimento leitor dos alunos da educação básica requer a 

implementação de atividades que estimulem os sujeitos envolvidos no processo de 
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ensino e aprendizagem a refletir sobre as informações contidas em cada texto 

discutido, durante as aulas. Esse estímulo auxilia os estudantes na compreensão das 

informações explícitas e implícitas presentes no texto, a fim de que se apropriem do 

conhecimento, reformulem as ideias, interpretem-nas e apresentem posicionamento 

crítico. 

Com o objetivo de contribuir para o avanço da compreensão leitora dos alunos 

do 8º ano, de uma escola estadual de Castanhal, escolhemos textos de memórias 

literárias contadas pelos pioneiros desta cidade, obtidas por meio de entrevistas 

realizadas pelo autor Hugo Souza e escritas em sua obra Castanhal e suas raízes: Evolução 

de uma cidade. A partir da leitura desses textos, intencionamos auxiliar na compreensão 

dos implícitos presentes nas diversas narrativas sobre a constituição e 

desenvolvimento da história da cidade. Além disso, a opção por esse gênero parte do 

princípio da valorização da cultura e do contexto social dos sujeitos que participaram 

da pesquisa.  

A fim de ampliar as discussões sobre o trabalho com leitura, produzimos 

atividades com foco na leitura de textos de memórias literárias narradas por 

moradores antigos de Castanhal.  Nossa pesquisa partiu da problemática como 

possibilitar o desenvolvimento da formação leitora dos alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental, relacionadas à compreensão de informações explícitas e implícitas, utilizando 

textos de memórias literárias e da hipótese de que a implementação de um trabalho com 

a leitura, sob o viés dialógico, possibilita aos estudantes do ensino fundamental o 

desenvolvimento de sua compreensão leitora.   

Com base na problemática e na hipótese levantadas, temos como objetivo geral: 

Examinar as possibilidades e as consequências do trabalho com o gênero memórias 

literárias na formação leitora dos alunos do 8º ano, a partir da compreensão de que o 

papel da escola é contribuir para o desenvolvimento de leitores, por meio da leitura e 

produção de texto. Estabelecemos como objetivos específicos: a) Implementar uma 

proposta de intervenção de caráter experimental com textos de memórias literárias, 
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contendo histórias do povo castanhalense; b) Verificar a eficácia (ou não) das 

atividades elaboradas no interior do projeto pedagógico de leitura com textos de 

memórias literárias contadas por moradores antigos de Castanhal, a partir da análise 

do desenvolvimento do conhecimento de leitura dos discentes. 

O enfoque na leitura pauta-se na dificuldade de compreensão e interpretação 

textual de grande parte da turma de 8º ano, da escola estadual de Castanhal, que 

observamos durante o primeiro semestre de 2017 e implementamos nosso projeto, no 

primeiro semestre de 2018. Ademais, buscamos oferecer aos estudantes o acesso a 

informações e estratégias que podem ajudá-los a desenvolver sua compreensão leitora 

com diferentes gêneros discursivos com os quais entram em contato em suas vidas em 

diversos contextos sociais.  

A pesquisa se caracteriza como qualitativo-interpretativa, de caráter 

experimental e está embasada na concepção dialógica da linguagem, proposta pela 

Círculo de Bakhtin (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2009 [1929]; BAKHTIN, 2003 [1979]), 

além de pesquisadores que seguem esta vertente. Com relação às concepções de leitura 

e etapas-níveis de leitura, embasamo-nos em Menegassi (2010; 1995), a fim de 

averiguar o conhecimento leitor dos discentes e auxiliá-los em seu desenvolvimento. 

No que tange à proposta pedagógica, pautamo-nos em Lopes-Rossi (2008). 

Para melhor apresentar este recorte de nossa pesquisa, dividimos o artigo em 

quatro seções, incluindo essa introdução e as considerações finais. Na segunda seção, 

discorremos sobre as perguntas de leitura, suas concepções e focos. Na terceira seção, 

explicitamos as considerações sobre os resultados obtidos na implementação das 

perguntas de leitura em diferentes momentos de nossa proposta de intervenção. 

 

 

1 AS CONCEPÇÕES E FOCOS DE LEITURA  

Dentre as diferentes concepções de leitura que podem nortear o trabalho 

durante as aulas optamos pelos estudos de Menegassi (2010). Esse estudo, à luz da 

Linguística Aplicada, destaca que pesquisas científicas a respeito do processo de 
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leitura podem se pautar em perspectivas distintas, com diferentes focos: no autor, no 

texto, no leitor ou na interação autor-texto-leitor. 

Segundo Menegassi (2010), na perspectiva com foco no autor, o leitor exerce um 

papel passivo, pois apenas capta as intenções de quem produziu o texto. As 

experiências e conhecimentos prévios de quem está lendo as informações não são 

consideradas. Não há interação entre o autor-texto-leitor.  Já a concepção com foco no 

texto, concebe-o como produto da decodificação de um emissor. Esse produto é 

codificado pelo leitor, que utiliza seu conhecimento sobre o código no qual o texto foi 

escrito.  

Com relação à concepção de leitura com foco no leitor, o pesquisador esclarece 

que tem como princípio considerar o leitor como elemento principal da leitura, o qual, 

por meio dos conhecimentos que já possui, atribui sentidos às informações presentes 

no texto. Assim, pode ocorrer a aceitabilidade de compreensões distintas para um 

mesmo texto. Isso pode instigar o pensamento de que “vale-tudo” no que se refere à 

compreensão das informações presentes no texto, pois “concepção descarta os aspectos 

sociais em volta do leitor, confiando exageradamente nas ‘adivinhações’ que produz” 

(MENEGASSI, 2010, p. 174).  Além disso, induz o leitor a realizar compreensões 

equivocadas, pois desconsidera os implícitos presentes nas entrelinhas do texto com o 

qual está interagindo. 

A concepção com foco na interação autor-texto-leitor pode ser considerada 

como a que possibilita um avanço na compreensão leitora do estudante, pois, de 

acordo com Menegassi (2010), o autor e o leitor são considerados como sujeitos 

atuantes que mantêm diálogos e conseguem construir e são construídos no texto. 

Desse modo, o texto torna-se o próprio lugar onde ocorrem as interações e a 

constituição dos sujeitos. Essa concepção dialoga com as reflexões de 

Bakhtin/Volochinov (2009 [1929], p. 117), quando postulam que, “na realidade, toda 

palavra comporta duas faces''. Ela é determinada pelo fato de que procede de alguém, 
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como pelo fato de que se dirige para alguém”, funcionado como fruto da interação 

entre os sujeitos.  

Em nossa proposta de intervenção, pautamo-nos na perspectiva de leitura com 

foco na interação, uma vez que nos preocupamos com o processo que estimula os 

alunos a interagir com o texto. Assim, pretendemos que os estudantes recorram aos 

seus conhecimentos anteriores sobre a temática presente no texto e se envolvam como 

constituintes dos significados, realizando um diálogo com o autor e o próprio texto.  

 Com o intuito de melhor compreender o processo de aquisição de leitura, 

Menegassi (1995), com base na visão da Psicolinguística, realiza estudos sobre as 

etapas/níveis de leitura, a partir dos estudos de Cabral (1986). Esta pesquisadora 

denomina o desenvolvimento leitor do sujeito como subprocessos de decodificação, 

de compreensão, de interpretação e de retenção. Menegassi (1995) passa a defini-los 

como etapas. 

A etapa de decodificação é concebida por Menegassi (1995) como a primeira, 

pois é resultado do reconhecimento que o leitor faz dos símbolos escritos e o ato de 

ligá-los ao seu significado. Apesar de não ser suficiente para um avanço na 

compreensão de leitura, essa etapa não pode ser considerada como inferior às demais, 

pois é a partir dela que se desenvolve todo processo de leitura, fato também enfatizado 

por Cabral (1986).  

Menegassi (1995) considera que a compreensão constitui a segunda etapa do 

processo de aquisição leitora. Assim como Cabral (1986), explica que, nessa etapa, o 

indivíduo consegue captar as informações contidas no texto, como a temática 

abordada e as ideias principais. Além disso, a compreensão está diretamente ligada à 

etapa de decodificação, acrescida da necessidade de o leitor possuir conhecimentos 

prévios a respeito do que está sendo tratado no texto. 

 De acordo com Menegassi (1995), a etapa de compreensão envolve três níveis: 

literal, inferencial e interpretativo. No nível literal, o leitor consegue realizar uma 

leitura superficial das ideias presentes no texto. No nível inferencial, expande seus 
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esquemas cognitivos e pode ampliar sua compreensão por meio da busca de novas 

informações, lendo as entrelinhas do texto. No nível interpretativo, o sujeito consegue 

expandir sua leitura para além do texto, porque realiza o encadeamento das 

informações presentes no texto com seus conhecimentos anteriores sobre o tema, por 

isso pode ser considerado como um nível mais avançado de leitura.  

Elaboramos questões de compreensão literal (MENEGASSI, 1995) com o 

objetivo de analisar se os discentes interagem de modo superficial com o texto. A partir 

dessa interação mínima, buscamos investigar se conseguem identificar as informações 

solicitadas no comando de cada questão e formulem, de forma contextualizada, suas 

respostas.  

A fim de averiguar se os estudantes conseguem realizar inferências, a partir da 

compreensão de informações presentes nas entrelinhas do texto, produzimos questões 

de compreensão no nível inferencial (MENEGASSI, 1995). Esse nível oferece ao leitor 

a oportunidade de expandir seus esquemas cognitivos, por meio da busca de novas 

informações, a partir da leitura dos implícitos, contidos nas pistas textuais presentes 

no texto escrito.  

Para verificar se os discentes estabelecem associações entre as informações 

explícitas no texto com seus conhecimentos anteriores sobre o tema abordado no texto 

que está lendo, elaboramos questões no nível interpretativo de compreensão 

(MENEGASSI, 1995). Esse nível de compreensão possibilita ao leitor que amplie sua 

leitura para além do texto, porque requer que realize o encadeamento entre as 

informações contidas no texto, com seus conhecimentos já adquiridos sobre o tema, 

reformule as ideias e apresente uma resposta de cunho pessoal.  

Menegassi (1995) enfatiza a utilização da capacidade crítica do sujeito na etapa 

de interpretação, fato também apontado por Cabral (1986), uma vez que julga as 

informações do texto, relacionadas aos seus conhecimentos prévios. Dessa forma, 

explicita um enriquecimento de seus conhecimentos referentes ao tema e a sua 

desenvoltura como leitor.  
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Com o intuito de constatar se os alunos articulam a temática discutida no texto as 

suas experiências de vida, emitindo opinião crítica, produzimos questões contemplando a 

etapa de interpretação (MENEGASSI, 1995). Nessa etapa, o sujeito consegue explicitar a 

construção de desenvolvimento crítico, porque julga as informações presentes no 

texto, associa aos seus conhecimentos prévios e apresenta um juízo de valor, tornando-

se autor, uma vez que expõe uma interpretação pessoal sobre o que foi abordado no 

texto.  

Nos estudos de Cabral (1986) e de Menegassi (1995), a retenção constitui o 

quarto subprocesso e a quarta etapa do processo de leitura. É responsável pelo 

armazenamento na memória a longo prazo das informações de maior relevância e está 

dividida em dois níveis: a) da compreensão, na qual o leitor não necessita fazer uso da 

interpretação, apenas a compreensão possibilita a apreensão da temática e das ideias 

principais; b) da interpretação, que ocorre após a etapa de interpretação, constituindo 

um processo mais amplo, porque precisa ser precedida da compreensão. 

 

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS NA 

IMPLEMENTAÇÃO DAS PERGUNTAS DE LEITURA EM DIFERENTES 

MOMENTOS DO PROJETO DE LEITURA  
 

Ao produzirmos nossas atividades com base em Menegassi (2010; 1995), 

procuramos enfocar a interação entre autor-texto-leitor, pois percebemos que, em 

vários materiais didáticos em uso em sala de aula, há predominância de atividades que 

abrangem o nível literal, algumas contemplam o nível inferencial, como evidenciam as 

pesquisas de Leite (2017), Costa-Hübes e Choptian (2014) dentre outros. As análises 

apresentadas nesses trabalhos explicitam que há ênfase na produção de questões com 

foco no leitor e no texto. Alguns apresentam questões no nível interpretativo.  

Em nossa atividade de intervenção, parte de nossa pesquisa de Dissertação de 

Mestrado, que implementamos em uma turma de 8º ano, analisamos as respostas às 

perguntas de leitura, produzidas por 12 alunos, referentes à atividade diagnóstica e a 
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atividade II, da Oficina IV. Os discentes foram identificados por pseudônimos 

machadianos.  

Neste recorte, analisamos o avanço leitor desses 12 estudantes, por meio de suas 

respostas escritas às perguntas de leitura, correspondentes à atividade 5, da Oficina I, 

e às Atividades I e II, da Oficina IV.  

Na Oficina I, os alunos resolveram a atividade 5, a envolver questões de leitura, 

com suas etapas/níveis (MENEGASSI, 2010; 1995), após terem acesso às informações 

sobre a etimologia das palavras recordação, lembrança, memória e sobre aspectos 

histórico-culturais. Esse acesso foi realizado por meio das rodas de conversa, durante 

as atividades de leitura com textos de memórias literárias, extraídos da obra Castanhal 

e suas raízes: Evolução de uma cidade, da obra de Hugo Souza. Na Oficina, os estudantes 

resolveram duas atividades, abordando de modo mais aprofundado, as perguntas de 

leitura com as respectivas etapas/níveis.  

A atividade 5, da Oficina I, foi produzida a partir do texto Tributo aos Nordestinos 

– Retirantes em campos verdes (Anexo A), de Hugo Souza, já contemplando questões 

com foco na interação autor-texto-leitor e nas etapas/níveis de leitura, de acordo com 

os princípios de (Menegassi, 1995), como também questões de contexto de produção, 

conteúdo temático, análise linguística, construção composicional pautados nos 

pressupostos de Bakhtin (2003 [1975]). Nessa atividade, os estudantes demonstraram 

dificuldades para responder às questões de compreensão inferencial, interpretativa e 

de interpretação. Por isso, recorreram inúmeras vezes à nossa mediação, tornando-se 

necessária a reformulação da maneira de apresentar os comandos das questões, sendo 

preciso diversificar os exemplos.  

As atividades I e II, desenvolvidas na Oficina IV, foram elaboradas a partir dos 

textos extraídos da obra de Hugo Souza.  A primeira foi produzida a partir do texto 

Castanhal de muitos tempos (Anexo B) e a segunda a partir do texto Dor num dia de 1972 

(Anexo C). Em ambas, elaboramos questões com foco na interação autor-texto-leitor e 

etapas/níveis de leitura (MENEGASSI, 2010; 1995).  
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Na Atividade I, da Oficina IV, os estudantes demonstraram menos dificuldades 

que, na atividade desenvolvida na Oficina I, inferimos que isso foi fruto dos 

conhecimentos já adquiridos nas atividades anteriores. No entanto, ainda recorreram 

ao nosso auxílio, enfatizando que não estavam compreendendo alguns comandos para 

resolver cada questão, solicitando que explicássemos por bloco. Realizamos as 

mediações solicitadas, relembrando informações já fornecidas nas atividades 

desenvolvidas nas outras oficinas. Percebemos que isso auxiliou os discentes a 

compreender as informações explícitas e implícitas relacionadas ao texto e resolver as 

questões com mais desenvoltura. 

 Na implementação da Atividade II, observamos que os discentes 

demonstraram maior autonomia na leitura e resolução das perguntas de leitura. Isso 

ficou evidente durante o desenvolvimento da leitura e reflexões do texto Dor num dia 

de 1972, de Hugo Souza, realizada em conjunto com os estudantes, pois lemos as 

questões por bloco e, à medida que fomos lendo e explicando os comandos, eles foram 

respondendo, recorriam ao texto, sem solicitar novas mediações.  

Na análise das questões de cada atividade que explicitamos, referentes às 

respostas-enunciados produzidas pelos estudantes, procuramos verificar a 

contemplação ou não das etapas/níveis, de acordo com Menegassi (2010; 1995). 

Ademais, organizamos as perguntas produzidas nas três atividades com perguntas de 

leitura, nas seguintes subseções: a) Questões de nível de compreensão literal (OFIQ1), 

(OFIVATIQ1); (OFIVATIIQ1); b) Questões de nível de compreensão inferencial 

(OFIQ3); (OFIVATIQ2); (OFIVATIIQ2); c) Questões de nível de compreensão 

interpretativa (OFIQ6); (OFIVATIQ3); (OFIVATIIQ6); d) Questões de Interpretação 

(OFIQ7); (OFIVATIQ4); (OFIVATIIQ7).  

 

2.1 QUESTÕES DA ETAPA DE COMPREENSÃO DE LEITURA 

Como já posto, as questões com foco na interação autor-texto-leitor, 

contemplando a etapa de compreensão em seus diferentes níveis, segundo os estudos 

de Menegassi (2010; 1995), visam auxiliar os discentes em seu desenvolvimento leitor. 
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a) Questões de nível de compreensão literal 

As questões com enfoque no nível de compreensão literal possuem como 

objetivo constatar se os estudantes interagem com o texto, identificando as 

informações literais explícitas. A partir de uma interação superficial com o texto, os 

discentes elaboram suas respostas às perguntas que lhe são propostas. 

 

OFIQ1 - De acordo com o texto, os imigrantes vindos do nordeste do Brasil, 

desembarcavam da locomotiva a vapor, a qual fazia viagens inaugurais, em 

alguns dias da semana (terça, quinta, domingo). Qual era o objetivo dessas 

famílias que desembarcavam do trem na então Vila de Castanhal?  

Helena: Eles tinham o objetivo de conquistar uma vida melhor. 

OFIVATIQ1-Inicialmente, o narrador do texto Castanhal de muitos tempos 

comenta que para conseguir melhores alternativas em relação ao prosseguimento 

de seus estudos e melhor colocação no mercado de trabalho, as pessoas 

precisavam viajar para a Capital, Belém-Pará. De acordo com o texto, onde essas 

pessoas, pertencentes a diferentes classes sociais, ficavam hospedadas?  

Helena: As pessoas com recursos alugavam apartamentos e as pessoas que não 

tinham muitas condições ficavam de favor na casa de parentes. 

OFIVATIIQ1- Segundo o texto, o personagem Adalberto, narrador dos fatos, era 

a favor da demolição do patrimônio histórico da cidade de Castanhal, fato que 

causou surpresa em Leocadio. Quais os argumentos que foram utilizados por 

Adalberto para justificar seu posicionamento?  

Helena: Ele disse que há muito tempo as passagens são vendidas e revendidas 

sem serem carimbadas, e ele também falou que de cada 20 metros de lenha 

comprada, só são consumidas pela máquina 10 metros. 

 

Observamos nas respostas-enunciados de Helena que ela atendeu o que foi 

solicitado no comando de cada atividade. Elaborou suas respostas recorrendo às 

informações contidas na superfície textual. Demonstrou que conseguiu realizar uma 

interação superficial com as informações explícitas nos textos que estava lendo, como 

apontado nos estudos de Menegassi (1995). A aluna, apesar de não ter utilizado 

informações contidas no comando das questões para elaborar suas respostas, como foi 

orientado, conseguiu contemplar esse nível da etapa de compreensão leitora, pois 

localizou a informação presente no texto que os nordestinos chegavam com a 

esperança de conquistar uma vida melhor e contemplou a OFIQ1.  
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Também, na resposta atribuída à OFIVATIIQ1 e OFIVATIIQ1, contemplou o 

que foi solicitado, uma vez que demonstrou desenvoltura ao localizar as informações 

sobre as condições financeiras das pessoas e elaborou sua resposta, apontando essa 

questão para justificar as diferentes formas de hospedagem das pessoas que se 

deslocavam para Belém. Além disso, conseguiu entender as argumentações de 

Leocardio para justificar seu apoio à demolição da Estação de trem da cidade. 

b) Questões de nível de compreensão inferencial  

A fim de atender as necessidades dos alunos em relação à leitura das entrelinhas 

do texto, elaboramos as questões de compreensão no nível inferencial. Assim, 

procuramos investigar se eles estão fazendo inferências e deduzindo informações 

implícitas, a partir de pistas textuais presentes no texto em estudo. 

 

OFIQ3- Há muitas maneiras de as pessoas se destacarem na sociedade, algumas 

por praticarem atos heróicos ou de caridade, outras por cometerem crimes ou 

infrações graves de desrespeito às regras sociais. No texto, o narrador enfatiza 

que Manoel Sobrinho se destacou entre seus irmãos, quais os fatos contribuíram 

para que isso ocorresse?  

Jacó: Foi porque Manoel Sobrinho com dez anos de idade se dedicou à leitura de 

livros na luz da lamparina. 

OFIVATIQ2- Segundo o contexto da história, por que as pessoas precisavam se 

deslocar para Belém a fim de conseguirem melhores alternativas de 

sobrevivência referentes ao estudo e a melhor oportunidade de emprego?   

Jacó: Devido a falta de escolas, faculdade, hospitais na cidade. 

OFIVATIIQ2-No diálogo inicial com Leocádio, seu Adalberto declarou que era 

a favor da demolição da Estação de trem, apresentando alguns argumentos, 

porém quando foi questionado por Guimarães se não iria até a Estação protestar, 

respondeu apenas que achava que não havia mais nada que pudessem fazer 

contra a derrubada daquele patrimônio tão importante para a história da cidade, 

pois o prefeito Almir Lima estava determinado a executar a demolição devido ao 

projeto que pretendia implantar na cidade. De acordo com a situação retratada 

no texto, quais as possíveis razões que o levaram a omitir seu posicionamento 

diante de Guimarães?  

Jacó: Ele resolveu não falar, porque não queria criar confusão, pois ele era 

político. 
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 Observamos que o aluno Jacó, mesmo com as orientações fornecidas, não 

retomou o comando das questões para elaborar suas respostas-enunciados.  Com 

relação a OFIQ3, ele, apesar de citar o fato de ter citado que Manuel Sobrinho se 

dedicou à leitura, não explicitou que isso o ajudou a se tornar um bom profissional, 

por isso contemplou em parte ao que foi solicitado no comando da questão. 

Apesar de apresentar respostas sucintas para cada questão de cada atividade, 

conseguiu contemplar o que foi solicitado nas questões OFIVATIQ2 e OFIVATIIQ2, 

pois demonstrou compreender os motivos que levavam os jovens a estudarem em 

Belém e algumas pessoas precisarem buscar atendimento médico nessa cidade, que 

era a falta de recursos em Castanhal. O aluno também entendeu que Adalberto não 

declarou seu posicionamento a Guimarães, porque não quis se desentender com este 

e conhecia o posicionamento político dele, mesmo que o uso do pronome “ele” atribuiu 

uma ambiguidade a resposta, pois pode se referir ao Adalberto ou ao Guimarães. Essas 

informações foram inferidas pelo aluno a partir das informações presentes na 

superfície textual. Isso demonstrou que o aluno conseguiu ler as informações que 

estavam subentendidas no texto como postula Menegassi (1995).  

c) Questões de nível de compreensão interpretativa 

Para averiguar se os alunos conseguem relacionar a temática abordada no texto 

com seus conhecimentos prévios a respeito dela, elaboramos as questões de 

compreensão no nível interpretativo. 

 

 OFIQ6- Comente a importância de o narrador do texto narrar os fatos, de modo 

cronológico, como ocorreu com o texto Tributo aos Nordestinos – Retirantes em 

campos verdes? 

Bentinho: Para que o leitor compreenda os fatos narrados. 

OFIVATIQ3-O narrador do texto, Castanhal de muitos tempos, inicia a história, 

falando sobre as necessidades básicas do povo de antigamente, que para supri-

las precisava se deslocar para Belém-Pará e, isso, provavelmente, exigia um 

esforço financeiro, por parte dessas famílias. Levando-se em consideração essas 

informações comente sobre a importância da evolução na área da educação e no 

mercado de trabalho para os moradores atuais de nossa cidade.  
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Bentinho: Foi muito importante para que a cidade pudesse evoluir, e então as 

crianças pudessem crescer e se tornar um advogado ou um doutor e não precisar 

mais ir a Belém estudar. 

OFIVATIIQ6 - Observe a fala de Guimarães, no 11º parágrafo, em relação às 

atitudes dos políticos que determinaram a demolição da Estação, declarando que 

“é uma pena eles não entenderem que uma cidade sem história é um povo sem 

memória”. O personagem demonstra o temor que ele tinha de não restarem 

futuramente patrimônios históricos em nossa cidade. Cite os patrimônios 

históricos existentes hoje em Castanhal e comente se o temor de seu Guimarães 

se cumpriu. 

Bentinho: Hoje temos a réplica da Maria Fumaça, a prefeitura, Cônego Leitão, o 

mercado municipal, em parte o temor dele se cumpriu, porque alguns foram 

destruídos, mas hoje em dia existem alguns ainda. 

 

O aluno Bentinho contemplou as perguntas feitas nas três atividades, 

apresentando evolução no desenvolvimento de sua resposta, pois, na atividade 

(OFIQ6) da oficina I, respondeu, de modo sucinto, não recorrendo ao comando das 

questões nem se arriscou em citar alguma informação presente no texto referente à 

narrativa cronológica. Já em OFIVATIQ3, Bentinho elaborou sua resposta fazendo 

alusão à evolução da cidade e citou profissões presentes no texto. Na resposta para 

OFIVATIIQ6, o aluno citou alguns patrimônios históricos ainda existentes, e enfatizou 

que o medo da personagem do texto de que futuramente não ficassem nenhum 

patrimônio histórico para as futuras gerações se concretizou apenas em parte e 

justificou sua resposta ao declarar que alguns ainda existem na cidade. Isso 

demonstrou que o aluno foi para além do texto, pois conseguiu, de acordo com 

Menegassi (1995), fazer a relação entre as informações contidas no texto com seus 

conhecimentos sobre os patrimônios públicos presentes na cidade de Castanhal. 

 

2.2 QUESTÕES DA ETAPA DE INTERPRETAÇÃO 

Segundo Menegassi (1995), a interpretação é a terceira etapa de leitura, nesta 

etapa o aluno/leitor utiliza sua competência crítico-reflexiva para construção dos 

sentidos do texto, consistindo no encontro entre as informações contidas no texto com 

os conhecimentos prévios que adquiriu ao longo de sua vivência social.  



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

241 

Com a finalidade de avaliar se os discentes interpretam o enunciado, 

articulando de suas experiências com a temática abordada no texto, realiza reflexões e 

se posiciona com relação ao tema, de forma crítica, para emitir um juízo de valor, 

elaboramos as questões com enfoque na etapa de interpretação. 

 

OFIQ7- No texto, o narrador, além de enfatizar a contribuição dos imigrantes, 

destaca, também, os meios de transporte da época como a locomotiva, o cavalo, 

a pé. Enfatizando-se, inclusive, vilas que, hoje, são cidades, como a própria 

Castanhal, São Francisco do Pará (antiga Anhanga Velha), destacando, também, 

a construção de igreja, capelas nos bairros, a construção da Escola Estadual 

Cônego Leitão. Em sua opinião, o que esses fatos demonstram em relação à 

cidade, ao papel exercido pelos imigrantes nordestinos? E qual a relevância 

desses fatos para os tempos atuais?  

Capitu: Que mudaram muito esses últimos tempos a cidade de Castanhal e as 

demais regiões, e os nordestinos que mudam a Castanhal com seus esforços. 

OFIVATIQ4- No decorrer da história, o narrador cita a presença de algumas 

mulheres que vinham de outras cidades para Castanhal, informando, de um 

modo sutil, que elas alugavam quartos para se hospedarem e receberem seus 

clientes, relatando que elas foram as primeiras prostitutas da cidade de 

Castanhal, mas não cita o nome de nenhuma delas nem de seus clientes, 

declarando que é melhor ficar apenas na memória de cada uma e de quem as 

conheceram na época. Em sua opinião, por que o narrador optou pela sutileza ao 

tratar sobre a presença dessas mulheres durante o período de formação de nossa 

cidade?  

Capitu: porque elas foram as primeiras garotas de programa da nossa cidade, e 

algumas delas se tornaram mães de família. 

OFIVATIIQ8- No texto, os personagens Adalberto e Leocádio são a favor da 

demolição da Estação por considerarem necessária para que o progresso pudesse 

chegar na cidade, porém Guimarães e Amilcar defendiam que os patrimônios 

históricos, como a Estação, eram importantes para preservação da memória da 

formação da cidade, por isso não constituíam um empecilho para implantação de 

projetos que beneficiassem o progresso de Castanhal. Qual é o seu 

posicionamento em relação a esses dois pontos de vistas apresentados no texto? 

Justifique sua resposta.  

Capitu: Sou contra a derrubação da estação porque era um monumento histórico 

deveria ser conservada para a futura gerações vejam, e eu acho que não 

atrapalhava o projeto. 
 

Nas respostas da aluna Capitu, observamos que ela consegue emitir juízo de 

valor, pois compreende as informações explícitas no texto, realiza inferências e associa 
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aos seus conhecimentos sobre o tema, de acordo com Menegassi (1995). Isso fica 

evidente na resposta atribuída à OFIQ7, mesmo com problemas formais, não 

compromete a coerência de sua resposta, pois demonstrou que os nordestinos 

contribuíram com sua força de trabalho e que hoje temos muitos avanços na cidade.  

Na resposta à OFIVATIQ4, a aluna explicitou sua opinião, pois compreendeu 

que a profissão de garota de programa não é bem-vista na sociedade, por isso muitas 

senhoras que exercem essa profissão não podem ter seus nomes citados, porque hoje 

são mulheres casadas e conhecidas na sociedade castanhalense. Na resposta à 

OFIVATIIQ8, Capitu se posicionou criticamente declarando-se contra a demolição da 

Estação de trem, mesmo apresentando variação no tempo passado e presente dos 

verbos “Sou, era”, conseguiu contemplar o que foi solicitado no comando da questão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A contribuição da implementação dessas atividades em diferentes momentos 

de nossa proposta de intervenção foi evidenciada no avanço em relação à compreensão 

e à interpretação demonstradas pelos estudantes em suas respostas às questões 

propostas em cada etapa das oficinas. A ordenação das perguntas de leitura, iniciando 

pelas questões da etapa de compreensão, nos níveis literal, inferencial, interpretativa 

até as questões da etapa de interpretação (MENEGASSI, 2010), ofereceu aos discentes 

a oportunidade de, gradativamente, partir das informações explícitas na superfície 

textual, realizar suas inferências, lendo os implícitos, ligar aos seus conhecimentos 

prévios, elaborar respostas pessoais e, por fim, apresentar posicionamento crítico sobre 

os diferentes temas abordados em cada texto estudado. 

Além disso, a implementação das atividades com perguntas de leitura, em três 

momentos diferentes da proposta, ajudou os alunos a familiarizar-se com as perguntas 

de leitura e auxiliou na compreensão das informações implícitas e explícitas contidas 

nos textos de memórias literárias lidos no decorrer das atividades desenvolvidas nas 

quatro oficinas. Ademais, contribuiu para que os estudantes avançassem em sua 
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compreensão leitora, nas etapas de compreensão (nos níveis literal, inferencial, 

interpretativo) e de interpretação. 
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ANEXO A 

Atividade 5-Oficina I 

Tributo aos Nordestinos – Retirantes em campos verdes 

 

Em uma das primeiras viagens da locomotiva a vapor, ainda inaugurais, podemos dizer assim: 

talvez numa terça ou quinta-feira, os dias de viagens do comboio misto de passageiros e cargas, para a 

Estação da Vila de Castanhal; Ou, talvez, num dia de domingo, no Comboio chamado de Recreio, que 

saía de Belém às 4 horas da manhã, também rumo à nossa Estação, eis que chega o tão esperado trem, 

dele desembarcam algumas famílias, vindas do Nordeste Brasileiro, que começam a povoar a pequena 

Vila. 

O trem parou. É o ano de 1904. Estão todos ainda eufóricos e, em clima de festa, na Estação 

Ferroviária de Castanhal, pois há pouco tempo havia sido inaugurada a Estrada de Ferro. Imagino o 

vislumbre de crianças e até de alguns adultos chegando, e se deparando com aquele “grande” 

movimento. Imagino um menino correndo dentro do vagão do trem querendo logo sair e pego no colo 

por seu pai, que o ajuda a descer, calmamente, pela larga porta do vagão, assim que esta se abre. Imagino 

numerosas famílias se aglomerando no interior da Estação com seus filhos e bagagens, pedindo 

informações sobre onde se instalar e trabalhar, mas sem o que fazer e na falta de dinheiro, muitos 

migrantes se valiam da Estação e das mangueiras espalhadas em toda extensão da Estrada de Ferro para 

se acomodarem e para a troca de mercadorias e pertences. Fico imaginando tudo isto. 

Neste mesmo ano, de 1904, uma família Nordestina muito especial, vinda do Rio Grande do 

Norte, chegava à Colônia de Icuí ou Anhanga Velha, hoje São Francisco do Pará. A família Sobrinho 

como ficou conhecida, manteve contato direto com uma família vizinha também muito especial, a 

Teixeira, de onde mais tarde sairia o ilustre padre Manoel Teixeira, ele que viria desenvolver grandes 

trabalhos espirituais com jovens em Castanhal e Municípios vizinhos, fazendo suscitar o desejo de servir 

a Deus em muitos desses jovens, que mais tarde se tornariam freiras e padres em nossa Cidade... 

Monsenhor Teixeira, como terminou seus dias, foi também o grande construtor de Capelas e Igrejas nos 

Bairros de Castanhal. Ainda, nesse ano de 1904, no dia 12 de outubro, era inaugurado o Grupo Escolar 

de Castanhal (Escola Estadual Cônego Leitão), momento que estava em andamento a construção de 

Igreja Matriz de São José. 

[...] 

E Manoel Sobrinho, que desde criança, havia se dedicado aos estudos, sozinho e à luz de 

lamparina, decorou livro após livro, tornou-se um autodidata, poeta, letrista e cantor, cantando para a 

família e para os amigos. Foi Agente de Estatística, Agente do INSS, guarda-livros (contador) de vários 

comerciantes de Castanhal, São Francisco do Pará e Inhangapí e Delegado de Polícia. Segundo os 

depoimentos de suas filhas Omar Nascimento e Zélia Nascimento, o pai Manoel foi muitas vezes 

tentado a ser político, candidatar-se a vereador, mas nunca aceitou. Formou todos os filhos, se 

desdobrando em trabalhos diversos, mas não quis ser homem público. 

...E Castanhal continua sua história... 

“E a história de Castanhal não se completaria sem a história de Manuel do Nascimento Sobrinho”. 

Dados e informações sobre Manoel Sobrinho por Omar, Zélia e Terezinha Nascimento. 

(SOUZA, 2010, p. 29-32) 
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ANEXO B 

 

Atividade I – Oficina IV 

Castanhal de muitos tempos 

 

Entre as necessidades fundamentais do povo que começou erguer a Cidade de Castanhal, 

buscando alternativas para sua sobrevivência, lembramos a Castanhal do tempo que para desenvolver, 

nos estudos, e obter o Diploma do Primário, hoje Ensino Fundamental, o aluno precisaria viajar para 

Belém. 

Castanhal é do tempo, que para se conseguir um melhor desenvolvimento escolar e obter cursos 

secundários, hoje Ensino Médio, o estudante precisava procurar a Capital do Estado, Belém do Pará, 

para fazer vestibular, cursar uma faculdade precisaria embarcar no trem, e ir e voltar todos os dias de 

Belém, ou morar lá, quer fosse de favores nas casas de parentes ou casas alugadas, ou não, nas classes 

de melhor poder aquisitivo alugavam ou compravam-se casas e apartamentos. 

Castanhal é do tempo que para alguém conseguir um melhor emprego, desenvolver o talento ou 

exercer a profissão que sua formação exigia, essa pessoa precisava se deslocar para Belém. 

Castanhal é do tempo, que aqui se plantava a malva, o arroz, o milho, o feijão e se carregava em 

burros, cavalos e carroças até a Estação para a venda ou troca. E nesse tempo esses mesmos plantadores 

tomavam banhos em igarapés, onde hoje estão construídos prédios e casas, os igarapés que passavam 

pelos fundos dos quintais, eram os banheiros de hoje. 

 [...] 

Castanhal é do tempo, que havia as casas de luz vermelha aonde os homens iam para se 

divertirem, o jovem rapaz ia procurar sua primeira mulher. 

A Rua de Fogo, como era chamada (hoje Av. Maximino Porpino) eram 24 casas feitas todas elas 

de tábuas numeradas de A a Z, treze casas (quartos) de um lado da Rua (hoje Banpará, sendo que duas 

casas ficavam de frente para a Rua Senador Lemos) e mais onze do outro lado (hoje Microlins) que 

começavam no canto da atual Rua Maximino Porpino e seguia para a hoje BR (antes não havia 

construção, era só mato); 

As mulheres que frequentavam a “Vila” vinham de vários lugares (outras cidades) para 

Castanhal. Aqui elas alugavam os quartos com o proprietário chamado de Pedro Galinha, assim 

chamado porque comprava ovos e galinhas dos moradores e ia vender em Belém. Os quartos serviam 

para essas mulheres morarem e ao mesmo tempo levarem “seus” homens e lá ganhavam o pão de cada 

dia para seu sustento, elas que foram as primeiras prostitutas de Castanhal, a Castanhal de uma época 

distante e bem diferente da de hoje. Os nomes dessas mulheres e seus amantes (muitos deles homens 

influentes da época), por enquanto vão ficar somente nas suas memórias e nas memórias daqueles que 

conhecem suas histórias e passaram por lá, e lá viveram momentos de suas vidas bem particulares. 

Vamos deixar que o tempo se encarregue desta tarefa. 

[...] 

 

(SOUZA, 2010, p. 33-38) 
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ANEXO C 

 

Atividade II – Oficina IV 

DOR NUM DIA DE 1972 

 

O dia vinha despontando, começava uma manhã ensolarada, passavam alguns minutos das 7 h. 

estava tudo normal, até que começaram chegar tratores e seus tratoristas, funcionários da prefeitura e 

ferramentas. Muita gente começou se aglomerar ao redor da Estação. Muitos comentários e muitas 

dúvidas a respeito do que pretendiam aquelas pessoas com todas aquelas máquinas. Alguém gritou: 

Vão destruir a nossa Estação! Outro perguntou admirado: Vão derrubar a Estação? Então muita gente 

naquele momento desconsolada com o que estava vendo começou a gritar: Fora! Fora! Vão todos 

embora! 

Eu estava na padaria atendendo no balcão e conversava com um colono que ao mesmo tempo me 

pedia um lanche, quando ouvi o alvoroço, a gritaria. O colono que lanchava enquanto conversava 

comigo se assustou com toda aquela gritaria e me perguntou: 

- O que é que está acontecendo, Sr. Adalberto? 

Eu já tinha a ideia do que era tudo aquilo e lhe respondi: Vão derrubar a Estação. 

- Não diga! O homem retrucou espantado e saiu apressadamente para o meio da multidão. 

[...] 

- Como assim, Adalberto? Perguntou o Leocádio, que havia deixado a Loja Renascença nas mãos 

da secretária e veio juntar-se a mim e outros que discutiam o mesmo assunto. 

- Pensa bem, Leocádio! Estamos no ano de 1972! Há muito tempo que esta Estação só dá prejuízo 

para a nação. Há muito tempo que muitas passagens são vendidas e revendidas sem serem carimbadas. 

Outra coisa: De cada 20 metros de lenha comprada, só são consumidas pela máquina 10 metros, ou seja, 

a metade dessa lenha está sendo negociada ilicitamente, muita gente sabe disso. Acho que o prefeito 

Almir Lima está fazendo muito bem em derrubar a Estação, além disso, só está servindo de abrigo para 

cachaceiros e mendigos, está uma sujeira só e abandonada, pra que Estação? 

[...] 

- Olha, Leocádio. Vem chegando o Guimarães, ele eu sei que vai reclamar muito. 

- Bom dia, pessoal, vocês estão vendo a tragédia que está acontecendo ali? Isto é um crime que 

estão fazendo com um dos maiores patrimônios da história de Castanhal! Eu não posso aceitar uma 

coisa dessa, vou lá protestar. Eu tenho que protestar! Se o “seu” Ubirajara estivesse ainda vivo, duvido 

que essa Estação fosse ao chão. Alguns políticos que não entendem nada de patrimônio histórico viviam 

falando nisso, mas o seu Ubirajara sempre foi contra essa ideia maluca, e lutou até o final de sua vida 

para que deixassem essa Estação de pé, para que um dia ela fosse transformada no Museu de Castanhal. 

Só deixaram o homem morrer no ano passado para meterem os pés pelas mãos e fazer uma loucura 

dessas contra nossa cidade, contra nós. Eu ainda ter que ver isso é de partir meu coração. É uma pena 

eles não entenderem que uma cidade sem história é um povo sem memória. Seu Adalberto não vai lá? 

[...] 

SOUZA, 2010, p. 94-100  

 

 

 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

247 

14 
 

ESTUDO SOBRE AS ATIVIDADES DE LEITURA DO TEXTO LITERÁRIO NO 

LIVRO SINGULAR E PLURAL: LEITURA, PRODUÇÃO E ESTUDOS DE 

LINGUAGEM (7º ANO) 

 

Idaléia Cruz Silva (UFPA)1 

Maria de Fátima do Nascimento (UFPA)2 

 

Resumo: Este artigo visa a analisar como está sendo realizada a abordagem de textos 

literários no livro didático Singular e plural: leitura, produção e estudos de linguagem, 

voltado para o 7º ano, o qual foi aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD). Para tanto, realizamos uma investigação qualitativa, a partir da análise da 

organização da obra e das propostas elaboradas, envolvendo os textos selecionados, e 

quantitativa, no que se refere ao levantamento dos gêneros presentes na obra. Nossa 

pesquisa partiu do questionamento de como as autoras do Livro Didático (LD) em 

estudo propõem a leitura do texto literário em sala de aula.  Nosso corpus de análise é 

composto por textos literários e as atividades elaboradas a partir destas, contidas no 

LD selecionado. Os resultados obtidos nesse estudo demonstraram que há maior 

frequência na obra dos gêneros: poema, miniconto, anedota, canção. No Caderno de 

prática de literatura, foco de nossa pesquisa, predominam os gêneros poema e canção. 

De modo geral, o texto literário é utilizado com a finalidade didática e não com função 

de uma leitura de fruição estética. Em algumas atividades, são abordados apenas 

trechos das obras, objetivando contemplar a estrutura do poema. Os aspectos 

gramaticais, a temática da obra, o contexto de produção, as construções de imagens a 

partir do texto não são mencionadas.  

Palavras-chave: Leitura literária. Texto literário. Livro didático. 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

O livro didático é um dos principais materiais utilizados em sala de aula nas 

escolas brasileiras nos diferentes níveis de ensino. Consideramos relevante um estudo 

de como o texto literário vem sendo trabalhado, nesse livro, nas atividades de leitura 

e produção escrita no Ensino Fundamental II. 

                                                 
1 Mestre em Letras - PROFLETRAS/ UFPA. Professora de Língua Portuguesa nas redes Estadual e 

Municipal de Castanhal-Pará. E-mail: idaleiasilva@yahoo.com.br.  
2 Doutora em Teoria e História Literária. Docente do Programa Mestrado Profissional em Letras em 

Rede Nacional – PROFLETRAS/ UFPA. E-mail: mafana25@hotmail.com.  

mailto:idaleiasilva@yahoo.com.br
mailto:mafana25@hotmail.com
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Este estudo enfoca a análise das finalidades da abordagem dos gêneros 

literários presentes no livro didático, doravante LD(s), Singular e plural: leitura, produção 

e estudos de linguagem (7º ano), ao partir do princípio de que a mera presença de textos 

literários não significa que estão sendo desenvolvidas estratégias adequadas para 

apreensão de suas temáticas, associação com o contexto de produção, de recepção, as 

características do gênero, que contribuam para a aprendizagem dos discentes. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) esclarecem que o estudo do texto 

literário, nas modalidades oral e escrita, inclui um exercício de reconhecimento das 

singularidades e propriedades na utilização da linguagem. Essa perspectiva, do ponto 

de vista do estudo linguístico, também apresenta características próprias, pois mesmo 

que os aspectos formais do texto se conformem aos padrões da escrita, a composição 

verbal e a seleção dos recursos linguísticos obedecerão à sensibilidade e a 

preocupações de cunho estético (BRASIL, 1998).  Esses aspectos também são 

ressaltados na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ao mencionar as 

competências para o ensino de língua portuguesa, no ensino fundamental: 

 

Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o 

desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a literatura e 

outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões 

lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial 

transformador e humanizador da experiência com a literatura (BRASIL, 2018, 

p. 87). 

 

Esse entendimento ajuda a evitar equívocos presentes na escola em relação ao 

estudo de textos literários, nas metodologias docentes e nos materiais como o LD, pois, 

em alguns casos, o texto literário é utilizado somente para identificação de conteúdos 

gramaticais, semânticos, estruturais, lições de moral. Isso dificulta o desenvolvimento 

da compreensão dos alunos-leitores de reconhecer as sutilezas, as peculiaridades, os 

sentidos, a extensão e a profundidade que as obras literárias possuem. 

A partir dessa reflexão, percebemos a necessidade de realizar um estudo mais 

criterioso sobre os LDs de Língua Portuguesa, disponibilizados às escolas públicas 

brasileiras. No caso de nosso enfoque, objetivamos analisar a abordagem dos textos 
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literários presentes nas propostas de atividades de leitura, produção e conteúdos 

gramaticais. 

O LD chega às escolas públicas por meio do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), porém antes de serem adquiridas pelo Ministério da Educação 

(MEC), as coleções didáticas são avaliadas pela Secretaria de Educação Básica e aquelas 

que são consideradas adequadas são encaminhadas às escolas, a fim de que os 

professores escolham o LD que será utilizado no período de três anos nas atividades 

de sua área de ensino na instituição onde atua como docente. 

A escolha do LD é uma responsabilidade atribuída ao professor, por isso surge 

a necessidade de reflexões teóricas e práticas sobre essa atividade. Apresentamos, 

neste trabalho, a análise do LD já mencionado, voltado para o 7º ano do Ensino 

Fundamental, no qual identificamos os textos literários presentes e como estão sendo 

utilizados nas práticas de linguagem, principalmente na prática de leitura. 

Este artigo é composto por quatro seções, que inclui esta introdução. Na seção 

2, A abordagem do texto literário no livro didático, apresentamos uma breve 

fundamentação teórica a respeito do LD; na seção 3, Metodologia da pesquisa, 

explicitamos o contexto da pesquisa, o tipo de abordagem da pesquisa, os passos 

metodológicos utilizados para seleção do documento como corpus; na seção 4, Análise 

do livro didático Singular & plural: leitura, produção e estudos de linguagem (7º ano), 

descrevemos sucintamente a obra, seus cadernos de atividades com suas respectivas 

unidades e capítulos, sistematizamos o levantamento dos textos presentes na obra, 

identificando o gênero e os autores. Em seguida, analisamos exemplos de atividade 

com texto literário e concluímos com uma análise do tratamento dado à leitura do texto 

literário na obra. Por fim, nas Considerações finais, apresentamos reflexões sobre os 

resultados obtidos em nosso estudo, conforme verificamos a seguir. 

 

2 A ABORDAGEM DO TEXTO LITERÁRIO NO LIVRO DIDÁTICO 

 

O estudo sobre a abordagem do texto literário no LD vem sendo realizado por 

diversos pesquisadores, com objetivo de analisar com quais finalidades os autores 
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dessas obras vem utilizando os textos literários e de que forma essas propostas 

contribuem ou não no ensino e aprendizado de leitura e produção textual.  Segundo 

Lajolo e Zilberman (1998), o LD, provavelmente, é uma das mais antigas expressões da 

escrita, porque constitui uma das condições para o funcionamento da escola. As 

autoras destacam que a Poética de Aristóteles pode ser considerada como uma das 

primeiras manifestações desse tipo de obra, como uma espécie de ancestral do LD, 

uma vez que é o resultado de notas das aulas ministradas por esse filósofo, no Século 

IV a.C. Porém, se o exemplo parecer inadequado, pode-se citar a Institutio Oratoria, de 

Marcus Fabius Quintiliano, professor que atuou no século I d.C., o qual no décimo 

livro, dessa obra, inseriu uma apreciação literária referente aos principais autores 

gregos e latinos. 

Para as pesquisadoras, o LD interessa como objeto de estudo para a história da 

leitura, porque, provavelmente, é maior a sua frequência na vida escolar das pessoas 

do que outras formas de escrita, além de auxiliar na formação de leitores. Mesmo não 

sendo tão sedutor quanto às publicações voltadas para o público infantil, como os 

livros e histórias em quadrinho, é inegável sua influência nas instituições de ensino, 

pois está presente em todas as etapas da escolarização dos alunos, primeiro a cartilha, 

no processo de alfabetização, “seleta, quando da aprendizagem da tradição literária; 

manual, quando do conhecimento das ciências ou da profissionalização adulta, na 

universidade” (LAJOLO; ZILBERMAN, 1998, p. 121). 

Zilberman (1991) explica que o ensino da literatura, que estava em vigor na 

época na qual realizou seu trabalho de pesquisa em LDs, costumava se dividir em 

segmentos alinhados de forma sucessiva, numa ordem que se estendia do geral, ao 

abranger o acesso à escrita, resultado do processo de alfabetização, ao particular, no 

que se refere ao conhecimento do patrimônio literário, preferencialmente o nacional. 

Nessa perspectiva, a leitura situa-se entre dois polos, cabendo aproximá-los, 

pois realiza a associação de dois objetivos, a consolidação da habilidade de decodificar 

textos escritos e desenvolver o gosto pela literatura. A autora explica que a leitura 
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constitui o fenômeno que respalda o ensino de literatura e, simultaneamente, o 

ultrapassa, pois envolve outras atividades pedagógicas com características práticas. A 

literatura, como evento cultural e social, depende da concepção de leitura dos 

professores e, por extensão, pelos LD que abordam essa questão, porque, em grau 

maior ou menor, esse instrumento didático orienta a ação docente em sala de aula. 

Rouxel (2013) enfatiza a necessidade de reflexão sobre aspectos preliminares 

sobre a maneira de se ensinar a literatura, primeiro é preciso pensar a respeito das 

finalidades, das intenções e dos objetivos da abordagem da literatura, ao incluir os 

métodos utilizados. Em segundo lugar, considera-se a definição da literatura, o estudo 

precisa variar de acordo com o texto estudado, se é canônico, clássico, contemporâneo, 

trata-se de uma literatura geral. Outro elemento relevante é o modo de apresentação 

do texto estudado por meio de fragmentos ou uma obra integral. 

 

[...] é preciso que os alunos tenham acesso às obras integrais. É ilusório esperar 

viver essa experiência na escola a partir unicamente da leitura de um 

fragmento. É por isso que a atividade de leitura em sala de aula em geral é 

frustrante quando feita a partir de trechos selecionados (ROXEL, 2013, p. 28). 

 

Após analisar vários exemplos retirados de LDs utilizados em diferentes 

épocas, Zilberman (1991) exemplifica, por meio de depoimentos de professores, alunos 

e escritores, sobre a compreensão da questão do ensino literário vigente nas escolas no 

percurso histórico. 

Primeiramente, destaca-se o aspecto mais relevante nos depoimentos que é a 

preocupação com a formação do hábito da leitura, que precisa ser revelado, de forma 

progressiva, do menor para o maior, do menos ao mais artístico. Na sequência, enfatiza 

a postura mimética no que tange aos textos considerados tradicionais, canônicos, os 

quais devem ser lidos e imitados pelos alunos. Por fim, a contribuição das obras 

recentes baseadas na inclusão de autores contemporâneos e na presença da literatura 

infantil como meio de assegurar a aceitação do gênero. 

Ceia (2002) critica a ideia de que, na literatura, tudo precisa ser apresentado com 

simplicidade, com ajustes ao gosto do estudante, ao considerar que isso constitui uma 
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falácia estética, que não deveria ser abordada nas discussões, se não fosse defendida 

por alguns educadores, pois a formação literária auxilia no desenvolvimento da 

capacidade de análise que vai além do julgamento de uma obra de arte literária. O 

indivíduo torna-se mais apto para julgar, em primeira instância, seus próprios valores. 

Assim, esclarece que é um equívoco a excessiva crença nas pedagogias que enfocam 

no estudante, ao defender que tudo se constrói em torno deste, convergindo todos os 

seus objetivos para ele. Declara ainda que  

 

[...] O que interessa aos novos pedagogos não é o texto enquanto obra de arte, 

mas antes o texto enquanto instrumento que satisfaz um objetivo de ensino. 

Não apreciada como criação individual e imaginativa, mas o texto enquanto 

comprovação de teses acadêmicas (CEIA, 2002, p. 12). 

 

Com relação às contribuições do LD, considerando-se as críticas ao seu uso, 

como a falta de estímulo à iniciativa do estudante durante o desenvolvimento das 

atividades, resultante de uma prática unidirecional de ensino, podemos inferir que 

sempre focaram a preocupação com a formação de leitores. A principal crítica está no 

modo como esse trabalho está sendo realizado nas escolas, em especial, na abordagem 

presente nos LD contemporâneos. 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Nosso percurso para o desenvolvimento deste trabalho parte de uma pesquisa 

bibliográfica de consulta aos PCN de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental 

(BRASIL, 1998), à Base Nacional Comum Curricular–BNCC (BRASIL, 2018), ao 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Também, realizamos a consulta às 

ideias de autores como Lajolo e Zilberman (1998), Zilberman (1991), Ceia (2002), 

Rouxel (2013), que discutem sobre a leitura e ensino do texto literário. 

Na sequência, selecionamos o LD Singular & Plural: leitura, produção e estudos de 

linguagem, voltado para o 7ºano. Esse livro faz parte de uma das coleções do conjunto 

de obras indicadas pelo PNLD e com previsão de utilização durante o triênio de 2017 

a 2019. Em seguida, realizamos uma análise documental qualitativa, a fim de descrever 
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a maneira como o texto literário foi abordado nas atividades do LD selecionado, 

comparando esses dados ao que consta nos documentos oficiais e nos estudos dos 

autores já citados. Após a análise qualitativa, fizemos o levantamento quantitativo, 

para averiguar o número de fragmentos e textos literários que constam na obra. 

Segundo Ferreira (2015), os dois métodos de pesquisa, qualitativo e 

quantitativo, podem convergir entre si, uma vez que o qualitativo enfatiza a descrição 

que pode ser reforçada por meio da demonstração de dados quantitativos.  Desse 

modo, buscamos associar esses dois métodos em nosso trabalho, pois descrevemos 

como os textos são abordados na obra e reforçamos essa descrição por meio de 

levantamento do número de fragmentos e textos literários nela presentes.  

Ademais, Bruggemann e Parpinelli (2008), esclarecem que a combinação entre 

os métodos qualitativos e quantitativos produz a chamada triangulação metodológica. 

Assim, por meio dessa estratégia de pesquisa buscamos proporcionar uma análise 

mais ampla dos dados, no que tange ao modo como o LD em estudo oferece o texto 

literário aos alunos e se essa abordagem contribui para que o estudante consiga 

aprender e desfrutar de uma leitura de fruição estética.  

 

4 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO SINGULAR E PLURAL: LEITURA, 

PRODUÇÃO E ESTUDOS DE LINGUAGEM (7º ANO) 
 

 

O LD intitulado Singular & Plural: Leitura, produção e estudos de linguagem faz 

parte da coleção da Editora Moderna, 2ª edição, publicada em 2015, produzida pelas 

autoras Laura de Figueiredo (Bacharel em Letras e Mestre em Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem); Marisa Balthasar (Doutora em Letras, área de concentração 

Teoria Literária e Literatura comparada); Shirley Goularte (Licenciada em Letras, 

especializada em literatura). 

A escolha desse livro justifica-se por fazer parte da coleção adotada, nos anos 

de 2017 a 2019, na escola na qual uma das pesquisadoras atua como professora do 

ensino fundamental. Para esta análise, utilizamos como corpus o LD do professor, pois 
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contém os pressupostos teórico-metodológicos que direcionam as propostas de cada 

caderno que o compõe, que auxilia na análise dos dados obtidos. 

 

4.1 BREVE DESCRIÇÃO DO LIVRO EM FOCO 

 

O livro Singular & Plural: Leitura, produção e estudos de linguagem (7ºano) está 

estruturado em três Seções: Caderno de leitura e produção, Caderno de práticas de literatura 

e Caderno de estudos de língua e linguagem. 

 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

O Caderno de leitura e produção é composto por três unidades, as quais se dividem 

em capítulos que abordam temas distintos, por meio de leituras e produções de textos 

orais e escritos. A unidade I trata de temas do primeiro beijo, depoimentos pessoais 

sobre circunstâncias que envolvem o público juvenil, intitulado Mudanças e 

transformações. A unidade II, aborda a Diversidade cultural envolvendo a leitura de 

reportagens. A unidade III, abrange o tema do Meio Ambiente e participação política, 

enfocando o gênero carta. 

Na segunda seção, apresenta o Caderno de práticas de literatura que traz como 

proposta um trabalho mais específico com textos literários, por meio, principalmente, 

de poemas e letras de canções. Esse trabalho exclusivo com o texto literário pode ser 

considerado como um diferencial dessa obra em relação a outras coleções didáticas.  
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Neste caderno, as autoras enfatizam a leitura para fruir esteticamente um texto 

e construir sentidos, associando-o ao contexto de produção e de recepção.  Para o 

objetivo deste trabalho de analisar a presença do texto literário no LD, enfocamos 

nosso estudo neste Caderno de práticas de literatura, porque é a parte na qual é abordado 

o objeto de nossa análise.  

Na terceira unidade, no Caderno de estudos de língua e linguagem, é realizada uma 

abordagem sobre aspectos da linguagem. Esse caderno está dividido em três 

subunidades, a primeira concebe a língua como um fenômeno social e histórico, 

adquirindo sentido de acordo com o contexto de uso. A segunda trata de questões 

gramaticais (regras da gramática normativa). A terceira tem como finalidade o estudo 

da ortografia e da pontuação. A leitura dos textos deve ser realizada para refletir sobre 

a língua e suas manifestações.  

Com relação à organização da obra, percebemos que explora temas associados 

a alguns gêneros da esfera literária, imprensa e divulgação científica. Cada Caderno 

aborda uma dimensão diferente da linguagem. Figueiredo, Balthasar, Goulart (2015) 

explicam que essa divisão visa somente à organização estrutural. No Manual do 

professor, as autoras destacam que as atividades de leitura presentes nos cadernos 

objetivam proporcionar aos alunos o conhecimento do tema da unidade, estimulando-

os a se posicionarem de modo crítico, a fim de apropriarem-se das características do 

gênero, que posteriormente são abordados nas atividades propostas em cada unidade.  

 

4.2 A PRESENÇA DO TEXTO LITERÁRIO NO LD SINGULAR & PLURAL 

 Realizamos um mapeamento nas unidades e seus respectivos capítulos 

pertencentes a cada caderno da obra em estudo, a fim de identificar os gêneros 

contemplados, seus autores e como os textos foram distribuídos na obra. 

Sistematizamos os dados nas Tabelas 1, 2, 3, separadas de acordo com o caderno de 

estudo. 

Tabela 1 – Textos literários no livro Singular e Plural–Caderno de leitura e produção 
 

C

A

Unidade/Capítulo Título do texto Gênero Autor 

UNIDADE I 
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D

E

R

N

O  

 

D

E  

 

L 

E 

I 

T

U

R

A  

 

E  

 

P

R

O

D

U

Ç

Ã

O 

Capítulo I 

O Primeiro Amor (p. 18-20) Conto Ana Miranda 

O menino (p. 35) Miniconto Marcelo Spalding 

189 (p. 36) Miniconto Dalton Trevisan 

Eu não (p. 37) Miniconto Jorge Furtado 

Houve um tempo... (p. 37) Miniconto Marcelo Spalding 

Sopa (p. 37) Miniconto Bruno Scartozzoni 

Descoberto (p .37) Miniconto Leonardo Brasiliense 

Capítulo II 

Toada do amor (p.39) Poema Carlos Drummond 

de Andrade 

O primeiro beijo (p. 40-41) Artigo de 

opinião 

Diego Aquino 

Resgatando o amor e a ética 

nas relações (fragmento) (p. 56) 

Artigo de 

opinião 

Maria Aparecida da 

Bressani 

Outono (p. 62) Miniconto 

multimodal 

Angela 

Adeus, amor (p. 62) Miniconto 

multimodal 

Isabela Xavier 

UNIDADE II 

Capítulo I Negro Gato (p. 88) Canção Getúlio Cortes 

A felicidade (p. 113) Canção Vinícius de Moraes 

Traduzir-se (p. 114) Poema Ferreira Gullar 

UNIDADE III 

Capítulo I 

 

O leão e o ratinho (p. 143) Fábula Guilherme 

Figueiredo 

Hierarquia (p. 144) Fábula Millôr Fernandes 

Capítulo II O leão e o rato (p. 163-164) Fábula Millôr Fernandes 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 
 

Tabela 2 – Textos literários no livro Singular e Plural– Caderno de prática de literatura 

C

A

D

E 

R

N

O  

 

D

E  

 

P 

R

Á

T 

I 

Unidade/ 

Capítulo 

Título do texto Gênero Autor 

Unidade I 

Abertura Lenda do Pégaso (p. 168) Canção Moraes Moreira 

Capítulo I 

Cultura (p. 172) Canção Arnaldo Antunes 

Livro de pré-coisas (fragmento) 

(p. 175) 

Poema Manoel Barros 

Soneto (p. 180) Poema Luís de Camões 

O amor é um filme (fragmento) 

(p. 181) 

Canção  Lirinha 

Pássaro em Vertical (p. 183) Poema Libério Neves 

Capítulo II 

Pescaria (p. 187) Poema Guilherme de Almeida 

A metamorfose da velhice 

(fragmento) (p. 192-193) 

Ensaio Rubem Alves 

O Haicai: do Japão ao Brasil (p. 

196-197) 

Infográfico Millôr Fernandes 

Outubro (p. 198) Poema 

(Haicai) 

Guilherme de Almeida 
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C

A

S  

 

D

E  

 

L 

I 

T 

E 

R

A

T

U

R

A 

Infância (p. 198) Poema 

(Haicai) 

Guilherme de Almeida 

Tristeza (p. 199) Poema 

(Haicai) 

Guilherme de Almeida 

Fonte: Elaboração da Autora. 
 

Tabela 3 – Textos literários no livro Singular e Plural–Caderno de estudo de língua e linguagem 
 

C 

A 

D 

E 

R 

N  

O 

 

D 

E  

 

E  

S  

T  

U  

D  

O    

S 

 

D 

E  

 

L 

Í 

N 

G 

U 

A 

 

Unidade/ 

Capítulo 

Título do texto Gênero Autor 

Unidade I 

Capítulo I Uma Esperança (fragmento) (p. 

215) 

Crônica Clarice Lispector 

Capítulo II 

O casaco (p. 219) Poema Manoel Barros 

Pedido (p. 220) Poema Gonçalves Dias 

Borboleta pequenina 

(fragmento) (p. 226) 

Cantiga 

popular 

nordestina 

Domínio popular 

Capítulo III 

Nada será como antes (p. 228) Poema Chacal 

Nem luz de astro nem luz de flor 

somente: um misto... (fragmento) 

(p. 231) 

Poema Alphonsus 

Guimaraens 

Unidade II 

Capítulo I 

Dois ladrões (p. 239) Anedota FEBEC (Federação 

Brasileira de Entidades 

de Combate ao Câncer) 

O homem e o leão (p. 239) Fábula Esopo 

O lobo e o carneiro (p. 243) Fábula Esopo 

O padeiro (p. 254) Crônica Rubem Braga 

Capítulo II 

Experiência nova (p. 262-263) Crônica Luís Fernando 

Veríssimo 

Um gatuno em casa (p. 268) Anedota  FEBEC (Federação 

Brasileira de Entidades 

de Combate ao Câncer) 

Das falsas posições (p. 268) Poema Mário Quintana 

Nel Mezzo del Camin... (p. 273-

274) 

Poema Olavo Bilac 
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E  

 

L 

I 

N 

G 

U 

A 

G 

E 

M 

Capítulo III Os três macacos (p. 275) Poema Sérgio Capparelli 

Capítulo IV - - - 

Unidade III 

Capítulo I 

A Bela Adormecida (p. 297) Conto 

Infantil 

Domínio Público 

Os Ipês amarelos (fragmento) (p. 

298) 

Crônica Rubem Alves 

Canção das ameixas (p. 307) Poema Bertolt Brecht 

A um legista (fragmento) (p. 310) Poema  Machado de Assis 

Capítulo II 

Bruxas não existem (p. 319-320) Conto Moacyr Scliar 

Biologia ou lógica? (p. 328) Anedota FEBEC (Federação 

Brasileira de Entidades 

de Combate ao Câncer) 

Escrevendo no escuro (p. 328) Anedota FEBEC (Federação 

Brasileira de Entidades 

de Combate ao Câncer) 

Vovó aventura (p. 328) Anedota Anibal Litvin 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

A partir da sistematização prévia realizamos um levantamento quantitativo dos 

gêneros presentes na obra, incluindo os apresentados na íntegra e os fragmentos. As 

informações estão na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Textos literários no livro Português Linguagens – 8º ano: gênero e quantidade 

Gêneros literários Na íntegra Fragmento Frequência 

Anedota 5 - 5 

Artigo de Opinião 1 1 2 

Canção 4 1 5 

Cantiga  1 - 1 

Conto 3 - 3 

Crônica  2 2 4 

Ensaio 1 - 1 

Fábula 5 - 5 

Infográfico 1 - 1 

Miniconto 8 - 8 

Poema 16 2 18 

Total 47 6 53 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

A obra apresenta maior frequência dos gêneros poema, minicontos, anedota, 

fábula e canção. Isso pode ser explicado pela extensão desses textos, pois os autores e 

editores optam por textos não extensos ou por fragmentos destes, facilitando a 

transferência de textos literários de seu suporte original para o LD.  
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Essa seleção dos textos para obras didáticas não é realizada de modo aleatório 

nem neutro, apresentando fundamentação em concepções que envolvem a produção, 

a comercialização e a circulação dos LDs. De acordo com Gebara (2002), a escolha dos 

textos que compõem os LDs é voltada para um público idealizado, baseando-se na 

expectativa do autor e do editor. Nesse contexto, as necessidades dos alunos em 

relação ao ensino e aprendizagem, nem sempre, são contempladas.  

A questão dos textos selecionados no LD precisa ser analisada criteriosamente 

pelo professor, no momento da escolha da obra, que será utilizada nas atividades de 

sala de aula, na escola na qual trabalha. Mesmo que as necessidades dos discentes não 

sejam o principal ponto dos autores e editores, o professor conhece o perfil de seus 

alunos e pode analisar os textos que possam ser melhores para trabalhar durante as 

atividades que desenvolverá com a turma.  

 

4.3 ANÁLISE DO USO DO TEXTO LITERÁRIO NO LD – CADERNO DE PRÁTICAS 

DE LITERATURA 

 

O Caderno de práticas de literatura apresenta atividades específicas com textos 

literários, contemplando os gêneros: poema, canção, ensaio, texto infográfico, com 

predominância dos poemas e canções, envolvendo aspectos de efeitos de sentido 

desses gêneros. 

A primeira atividade deste caderno, intitulada Entre leitores e leituras: práticas de 

literatura trabalha com a letra de uma canção Lenda do Pégaso, de Moraes Moreira e 

Jorge Mautner, associada a uma imagem de uma dobradura em origami, que ilustra o 

Pégaso, de Mari Kenegae (2011). Esses dois recursos da linguagem são utilizados para 

introduzir o tema do capítulo. 

Além da letra da canção e a imagem simbolizando o Pégaso, há um boxe 

nomeado Clipe com informações extras sobre a origem do Pégaso e da Quimera, 

personagens presentes na mitologia grega. Essas informações têm como finalidade a 
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ampliação do conhecimento dos alunos e compreensão dos personagens e das 

proposições que serão trabalhadas no tópico Conversa afinada. 

 

Lenda do Pégaso 

 

Era uma vez, vejam vocês, um passarinho feio 

Que não sabia o que era, nem de onde veio 

Então vivia, vivia a sonhar em ser o que não era 

Voando, voando com as asas, asas de quimera 

 

Sonhava ser uma gaivota porque ela é linda e todo mundo nota 

 

E naquela de pretensão queria ser um gavião 

E quando estava feliz, feliz, ser a misteriosa perdiz 

E vejam, então, que vergonha quando quis ser a sagrada cegonha 

 

E com vontade esparsa sonhava ser uma linda garça 

E num instante de desengano queria apenas ser um tucano 

E foi aquele, aquele ti-ti-ti quando quis ser um colibri 

Por isso lhe pisaram o calo e aí então cantou de galo 

Sonhava com a casa de barro, a do joão-de-barro, e ficava triste 

Tão assim como tu, querendo ser o sinistro urubu 

E quando queria causar estorvo então imitava o sombrio corvo 

E até hoje ainda se discute se é mesmo verdade que virou abutre 

 

E quando já estava querendo aquela paz dos sabiás 

Cansado de viver na sombra, voar, revoar feito a linda pomba 

E ao sentir a falta de um grande carinho então cantava feito um canarinho 

E assim o passarinho feio quis ser até pombo-correio 

 

Aí então Deus chegou e disse: Pegue as mágoas 

Pegue as mágoas e apague-as, tenha o orgulho das águias 

Deus disse ainda: é tudo azul, e o passarinho feio 

 

Virou o cavalo voador, esse tal de Pégaso 

Pégaso (11x) 

Pega o azul 

(MOREIRA, Moraes; MAUTNER, Jorge) 

Fonte: Figueiredo, Balthasar e Goulart (2015, p. 169). 

 

As questões apresentadas a seguir foram extraídas do tópico Conversa afinada, o 

qual tem como propósito levantar um debate oral, em sala, entre professores e alunos. 

   Conversa afinada 

Leia o texto de canção e observe a reprodução do origami de Mari Kanegae. Depois, converse 

com seus colegas e professor. 

1. Em que história da literatura infantil a canção se baseia para narrar a origem do Pégaso? 

2. Com base nas informações do boxe Clipe, responda às questões a seguir: 
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a) A letra da canção conta ou recria a história da mitologia grega? Por quê? 

b) O que pode significar na canção o verso “Voando, voando com as asas, asas de quimera”? 

Trata-se da Quimera mitológica? 

3. O passarinho feio gostaria de ser vários pássaros. 

a) O que isso pode revelar sobre ele? 

b) O que dá para perceber sobre a escolha de cada pássaro? 

c) As rimas ajudam a pensar a questão anterior? Por quê? Dê um exemplo. 

4. A reprodução de um origami ilustra o texto. 

a) O que você achou dele? 

b) Você sabe a que tradição cultural ele pertence? 

c) A letra da canção e o origami foram feitos com finalidades semelhantes? Por quê? 

d) Para criar formas de origami, o artista trabalha textura, cor, formatos e dobras do papel. Essa 

é, assim, uma arte que apreciamos principalmente por meio da visão e do tato. Na letra de uma 

canção, com que trabalha o artista? Por meio de que sentidos a apreciamos? 

Fonte: Figueiredo, Balthasar e Goulart (2015, p. 169). 

 

As autoras apresentam uma abordagem com a letra da canção, mesmo que não 

possua o perfil das letras de músicas que os adolescentes costumam ouvir, há 

possibilidade de agradá-los, pois os alunos, nessa faixa etária, gostam de textos com 

ritmo e, a partir do momento no qual compreendem a temática, podem associar as 

situações de rejeição e de vitória que o ser humano enfrenta em sua vida ou a situações 

vivenciadas por eles ou pessoas que conhecem. 

A leitura de textos literários pode ajudar no desenvolvimento cognitivo dos 

adolescentes, por meio do estímulo da imaginação, despertando emoções, 

identificação de suas ansiedades e aspirações, reconhecimento de suas dificuldades e 

sugestões de possíveis soluções de problemas que estejam vivenciando. Bettelheim 

(2002) declara que se o homem não deseja apenas vivenciar cada momento, porém 

adquirir uma verdadeira consciência de sua existência, pois há necessidade de 

encontrar significado para a sua vida. 

Assim, considera que a tarefa mais importante e mais difícil em relação à 

educação de uma pessoa é auxiliá-la a encontrar significado na vida. Esse auxílio exige 

o desenvolvimento de inúmeras atividades, a fim de que vivenciem muitas 

experiências, uma vez que o adolescente que está em desenvolvimento precisa 

aprender a compreender a si mesmo para conseguir compreender os outros e, desse 

modo, relacionar-se bem com eles. 
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No Manual do professor, as autoras sugerem ao docente que para um trabalho 

mais aprofundado com as letras de canções, que sejam providenciados os recursos 

para audição da canção, com intuito de estimular à associação, no caso da canção do 

Pégaso, ao conto infantil O Patinho feio, de Christian Andersen, que faz parte da 

tradição literária universal.  

Na letra da canção Cultura, são citados elementos com os quais os alunos 

mantêm contato em suas vidas. As autoras esclarecem que a utilização dessa canção, 

na obra, possui como objetivo estimular os discentes a usar suas imaginações, ao 

estimulá-los a perceber a brincadeira com os sentidos das palavras que é realizada 

poeticamente, ao dialogar com os conhecimentos básicos que os sujeitos já possuem 

sobre os elementos presentes na letra da canção. Nesse sentido, destacam que 

 

Em alguns momentos serão oferecidas também propostas de criação com a 

linguagem literária, que visam a permitir que os alunos ‘brinquem’ com 

alguns procedimentos e recursos poéticos, a fim de melhor operacionalizá-las 

em suas experiências de leitura literária (FIGUEIREDO; BALTHASAR; 

GOULART, 2015, p. 379). 
 

Essa sugestão de recriação da linguagem literária é oferecida aos alunos por 

meio da atividade com a letra da canção Cultura, de Arnaldo Antunes, necessitando 

que o professor faça a mediação, iniciando pela leitura da canção, após audição da 

canção, a fim de que os alunos percebam a brincadeira poética e possam ser 

estimulados a despertar suas imaginações. 

Leia a letra da canção “Cultura” e fique atento aos versos. Observe o que chama a sua atenção, 

tanto na forma como nas ideias por ela sugeridas. 

Cultura 

 

O girino é o peixinho do sapo. 

O silêncio é o começo do papo. 

O bigode é a antena do gato. 

O cavalo é o pasto do carrapato. 

O cabrito é o cordeiro da cabra. 

O pescoço é a barriga da cobra. 

O leitão é um porquinho mais novo. 

A galinha é um pouquinho do ovo. 

O desejo é o começo do corpo. 

Engordar é tarefa do porco. 

A cegonha é a girafa do ganso. 
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O cachorro é um lobo mais manso. 

O escuro é a metade da zebra. 

As raízes são as veias da seiva. 

O camelo é um cavalo sem sede. 

Tartaruga por dentro é parede. 

O potrinho é o bezerro da égua. 

A batalha é o começo da trégua. 

Papagaio é um dragão miniatura. 

Bactéria num meio é cultura. 
ANTUNES, Arnaldo. In CD Nome. BMG, 1993. Disponível em: <http: //www.arnaldoantunes. 

com.br/new/sec_textos_list.php?page=1&id212>. Acessp e, 26 jan. 2015 

PROVOCAÇÕES 

1.Qual das redações abaixo parece ser o “esqueleto”, isto é, a estrutura de todos os versos? Copie 

a opção correta no caderno. 

a) isso e aquilo são;      b)ou isso ou aquilo;    c) isso é aquilo 

2.Observe esta definição dada pela Biologia: 

O girino é a larva do sapo 

O que há de comum entre essa definição e os versos? 

3.As definições presentes nos versos são as conhecidas e esperadas pelo conhecimento médio, 

comum à maior parte das pessoas? Por quê? 

4.Releia o verbete de dicionário e retome a letra de canção. Por que a definição presente no último 

verso se diferencia das demais? 

5.Qual verso você acha que permitiria imaginar uma cena bem interessante? Por quê? 

6.Embora o ser humano não seja citado em nenhum verso, três ações tipicamente humanas são 

definidas. Em que versos isso acontece? 

7.Um dos sentidos de “Cultura” é ter conhecimentos acumulados pela humanidade e aprendidos 

principalmente por meio da escola. 

A canção se compromete com essa transmissão ou a renova? Por quê? 

Fonte: Figueiredo, Balthasar e Goulart (2015, p. 172-173). 

 

Entretanto, ao analisarmos todas as propostas de atividades no Caderno de 

prática de literatura, percebemos que as autoras, ao utilizarem o poema de Manoel de 

Barros, não mencionaram a leitura do texto como fruição estética. Primeiramente, a 

partir de um boxe informativo, apresentam uma breve biografia do poeta. Em seguida, 

a atividade proposta centra-se em aspectos estruturais da linguagem poética. Desse 

modo, o texto foi tomado como parâmetro para abordar temas referentes aos 

elementos estruturais e sonoros do poema: sílaba, rima, ritmo, aliteração.  

Quanto à análise da abordagem do texto literário, na obra, especialmente neste 

caderno, verificamos a necessidade de propostas de atividades que proporcionem a 

participação ativa dos alunos, por meio de leitura e discussão que estimulem reflexões, 

na sala de aula, sobre o contexto de produção, os elementos que o compõe. Essas 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

264 

estratégias constituem ações de incentivo ao desenvolvimento crítico dos alunos sobre 

a vida, atitudes e acontecimentos que vivenciam nas diferentes esferas sociais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo realizado no LD em foco evidenciou a preocupação das autoras em 

incluir textos literários, de diferentes gêneros, nas atividades presentes nos Cadernos de 

leitura e produção, Prática literária e Estudo de língua e linguagem, de acordo com as 

exigências de documentos oficiais como os PCN. Essa preocupação é latente nessa obra 

pelo fato de reservarem um caderno para o trabalho exclusivo com o texto literário. 

No entanto, essa preocupação com o trabalho com esses textos não contempla 

totalmente a necessidade de realização de atividades que enfoquem a leitura como 

fruição estética, ao abordar a construção de sentidos, imagens, remontando o contexto 

de produção por meio da temática abordada. Nesse caderno, há predominância dos 

gêneros poemas e letras de canções, os quais são associados a imagens, com a 

finalidade de abordagem de questões referentes à estrutura poética, como rimas, 

estrofes, ritmo, nos poemas. As questões de estímulo à imaginação e construção de 

sentidos são sutilmente trabalhadas nas letras das canções, ligando-os aos 

conhecimentos prévios dos alunos. Desse modo, há necessidade de mediações 

constantes do professor para que os discentes percebam o que as autoras 

denominaram de “brincadeira poética”. 

Essa limitação na abordagem do texto literário demonstra a necessidade de se 

perceber que o LD não é a principal obra utilizada nas aulas de língua portuguesa, 

especialmente quando se trabalha a leitura literária. Assim, o professor precisa inserir, 

em suas estratégias, textos literários de gêneros diferentes, ao pensar em abordagens 

que levem os alunos a refletirem sobre a temática presente no texto, ao perceber o 

contexto no qual foi produzido e, também, façam associações com seus conhecimentos 

prévios e ao contexto de suas experiências vividas. Esse trabalho precisa possibilitar 

aos alunos a percepção do uso estético da linguagem, que constrói sentidos, imagens 

e são capazes de despertar a curiosidade e a imaginação por meio das palavras. 
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A elaboração de atividades que possibilita o contato do aluno com arte da 

palavra, contemplando a necessidade apontada nos PCN de formar leitores capazes 

de reconhecer as sutilezas, as particularidades, os sentidos, a extensão e a 

profundidade das construções literárias (BRASIL, 1998), precisa ser trabalhada em sala 

de aula por meio de materiais complementares, elaborados ou ajustados pelos 

professores de língua portuguesa e pela equipe pedagógica da escola, em reuniões de 

planejamento, de preferência, a cada bimestre.  

 Esses aspectos também precisam ser considerados pelos professores de língua 

portuguesa, no momento da escolha do LD. Dessa forma, mesmo cientes do fato de 

que a seleção dos textos literários que compõe a obra obedece às demandas 

estabelecidas por autores e editores, no que se refere à extensão dos textos, temas e 

autores mais prestigiados no meio comercial, o docente precisa analisar as obras que 

possam atender as necessidades, pelo menos em parte, dos alunos com os quais 

desenvolve suas atividades. Ademais, também averiguar a possibilidade de ampliação 

das discussões com os textos que constam na obra e a inserção de outras obras literárias 

além destas. 
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15 
 

KAHOOT COMO FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA O ENSINO 

APRENDIZAGEM EM INGLÊS 

 

Josemare de Nazaré Sousa da Silva (UFPA)1 

 

Resumo: O ensino-aprendizagem de Língua Inglesa mediado pela tecnologia é 

inovador. Os recursos interativos aproximam o aprendente do ensino e o conecta aos 

conteúdos ministrados de uma maneira mais dinâmica. No entanto, esses recursos 

tecnológicos ainda são deixados à margem do ensino, seja por motivos pessoais dos 

docentes, pela desinformação ou até mesmo por problemas estruturais nas 

instituições. Sendo assim, é necessário investigar e propagar os benefícios de 

ferramentas tecnológicas interativas voltadas para a aprendizagem como o Kahoot. Isso 

posto, este estudo busca apresentar um relato de experiência sobre a utilização e os 

benefícios da ferramenta Online Kahoot, no ensino - aprendizagem de Língua Inglesa 

como língua estrangeira. Para tanto, como aporte teórico para pesquisa foram 

utilizados principalmente os autores Dörnyei (2001), Prensky (2001); Zarzycka-Piskorz 

(2016); Wang e Lieberoth (2016) e Licorish et al. (2018). Em relação à metodologia, esta 

pesquisa se caracteriza como um estudo de caso realizado em um curso de idiomas em 

Belém do Pará em que foi aplicada uma atividade e analisados os benefícios do uso do 

recurso tecnológico Kahoot para revisão de vocabulário e gramática. Os resultados 

demonstraram que a ferramenta obteve uma boa aceitação por parte dos alunos por 

sua facilidade de manuseio, dinamicidade e feedback imediato, aumentando a 

motivação e aperfeiçoando o ensino. 

Palavras-Chave: Língua Inglesa. Kahoot. Ensino-aprendizagem. Tecnologia. 
 

 

 

INTRODUÇÃO  

Em uma sociedade globalizada é imperativo implementar novas tecnologias na 

formação do educando. A tecnologia facilita a aquisição do conhecimento e conecta os 

aprendentes de maneira mais dinâmica aos conteúdos ministrados. No entanto, os 

recursos tecnológicos muitas vezes são deixados à margem do ensino, seja pela 

desinformação, crenças pessoais dos educadores ou até mesmo, pela falta de estrutura 

em muitas instituições. 

                                                 
1 Graduada em Letras-Inglês (UFPA). Mestra em Gestão Pública (UFPA). E-mail: josemare_@hotmail.com.  

mailto:josemare_@hotmail.com
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Neste contexto, é necessária a formação do professor para a inserção de novas 

ferramentas tecnológicas no ensino como o Kahoot, que consiste em uma plataforma de 

jogo Online que pode ser utilizada em diferentes áreas de ensino. Todavia, muitos 

docentes ainda não conhecem essa plataforma ou ela é utilizada apenas para o 

entretenimento, sem aproveitar todas as vantagens educacionais que oferece. É 

necessário auxiliar o professor em sua aplicação, principalmente no ensino de inglês, 

pois o Kahoot também apresenta a vantagem de ser apresentado neste idioma. Logo, 

surge o questionamento: quais os benefícios do Kahoot para o ensino - 

aprendizagem de Língua Inglesa como língua estrangeira? 

O trabalho em pauta justifica-se pela necessidade de observação e análise dos 

desafios da prática docente mediada pela tecnologia e pela importância em 

propagar os benefícios de ferramentas tecnológicas interativas de aprendizagem 

como o Kahoot, uma vez que há um número reduzido de pesquisas nacionais sobre seu 

efeito no ensino de inglês como língua estrangeira (EFL)2.  

Isso posto, este estudo busca apresentar um relato de experiência sobre a 

utilização e os benefícios da ferramenta Kahoot para o ensino - aprendizagem de Língua 

Inglesa como língua estrangeira. Para tanto, foi realizado um estudo de caso de 

abordagem qualitativa em um curso de idiomas em Belém do Pará em que foi aplicada 

uma atividade com o Kahoot, considerando o objetivo de aprendizagem. 

 Como aporte teórico para pesquisa foram utilizados principalmente os autores: 

Prensky (2001); Zarzycka-Piskorz (2016); Wang e Lieberoth (2016); Pede (2017) e 

Licorish et al. (2018) que discutem a gamificação e a tecnologia no ensino e Dörnyei 

(2001) que explora a importância da motivação para aprendizagem. 

No que concerne à organização, este trabalho está disposto em três seções, além 

desta introdução. A primeira discorre sobre a relação entre motivação e recursos 

tecnológicos no ensino-aprendizagem e as características da ferramenta Kahoot e seus 

benefícios para o ensino. A segunda seção apresenta as descrições da metodologia e 

                                                 
2 English as a Foreign Language. 
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das atividades feitas com o Kahoot e sua análise e a terceira seção reserva-se às 

discussões dos resultados e considerações finais. 

 

 

1 A MOTIVAÇÃO E OS RECURSOS TECNOLÓGICOS NO ENSINO-

APRENDIZAGEM  
 

A motivação é um construto que possui diversas definições. Para Dörnyei 

(2001), ela explica a razão das escolhas, o esforço para conseguir alcançar as metas e 

por quanto tempo este será mantido. Neste sentido, segundo Magno e Silva et al (2013, 

p. 62) a motivação é definida como: “um processo dinâmico e flutuante que 

acompanha a trajetória de estudos do aprendente e que influencia a tomada de suas 

decisões e a execução das mesmas.” Assim, a motivação é fundamental para 

aprendizagem pois influencia no comportamento do aprendente no processo de 

aprendizagem. 

Uma das distinções mais conhecidas é entre motivação intrínseca (MI) e 

extrínseca (ME). Segundo Dörnyei e Ushioda (2011), a primeira é aquela inerente à 

pessoa para experimentar prazer e satisfação, isto é, vem de seu desejo de aprender, 

independente de estímulos externos; enquanto a motivação extrínseca é a resposta à 

recompensas externas, sejam materiais ou sociais (boas notas, prêmios, etc.) ou até 

mesmo para evitar algum tipo de punição. 

Devido à sua relevância para a aprendizagem, é necessário investigar 

estratégias para gerar, manter e proteger a motivação (DÖRNYEI, 2001). Entre aquelas 

propostas por Dörnyei (2001) para gerar a motivação, estão o uso de materiais 

significativos para os aprendentes e entre aquelas para manter e protegê-la, esse autor 

discute a importância de tornar a aprendizagem mais estimulante e agradável, bem 

como promover a autonomia. 

Com a disseminação da tecnologia, os alunos passaram a processar as 

informações de forma diferente, sendo considerados “nativos digitais” (PRENSKY, 

2001). Assim, entre os materiais relevantes para os aprendentes na atualidade estão os 

jogos eletrônicos, que estão cada vez mais presentes no cotidiano dos aprendentes. 
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A inserção de jogos tem um efeito positivo em relação à aprendizagem 

tradicional (WANG; LIEBEROTH, 2016). Isso ocorre porque a maioria dos alunos 

busca atividades em que possam interagir, como os jogos em que podem socializar 

mais, ao invés de fazer apenas tarefas de escrita individuais. 

Os jogos criam situações em que os aprendentes precisam encontrar estratégias 

para resolver problemas complexos como devem aprender a fazer na sociedade 

(SQUIRE, 2005).  

Há também evidências que mostram a relação entre o jogo e o aumento da 

motivação (ZARZYCKA - PISKORZ, 2016). Isso ocorre porque este contexto de desafio 

pode oferecer tantas recompensas externas (ME), quanto estímulos internos (MI) pelo 

simples prazer de ganhar. Neste sentido, segundo Wang e Lieberoth (2016), o Kahoot 

se constitui como um jogo online que promove a motivação e o engajamento do 

aprendente.  

No entanto, Prensky (2001) questiona o posicionamento de professores que não 

consideram que os alunos são nativos digitais e continuam ensinando da forma 

tradicional, bem como incentiva a criação de metodologias digitais para todas as 

disciplinas em todos os níveis de ensino. 

Por outro lado, não basta apenas selecionar um jogo, pois este deve ser usado 

com critérios e não apenas para diversão ou substituição do conteúdo. Assim, para 

alcançar resultados satisfatórios o professor precisa planejar como utilizará o jogo o 

qual deve ter um objetivo preestabelecido e ser adequado ao público-alvo visto que a 

ação docente exerce grande impacto na motivação dos aprendentes.   

 

2 A FERRAMENTA KAHOOT 

O Kahoot é uma plataforma online interativa de origem norueguesa que 

possibilita a criação de um jogo com perguntas e respostas em que podem ser 

adicionados gráficos, imagens etc. É gratuito e pode ser acessado em qualquer 

navegador da Internet, bem como possui aplicativo para dispositivos móveis. 
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Tiraboschi et al. (2019) definem o Kahoot como uma plataforma digital online 

gratuita que promove a interação, negociação e compartilhamento de saberes entre os 

usuários. Este recurso possibilita tanto a utilização de questionários feitos pela 

comunidade disponíveis no site, quanto a criação de vários tipos de atividades como 

o quiz, que foi analisado nesta pesquisa. 

O quiz é um questionário de múltipla escolha que pode ser utilizado para 

ensinar vocabulário, gramática, conceitos etc. Com correção automática ao final de 

cada pergunta, o quiz oferece ao professor um panorama geral dos resultados com 

indicação das respostas (corretas e erradas) e o tempo de resposta de cada aluno ou 

grupo. 

É possível jogar Kahoot em duplas ou em grupos. Para jogar, o participante 

precisa apenas acessar o site do Kahoot3 através de um aparelho (celular, tablet, notebook) 

e digitar o número PIN disponibilizado pelo professor. Uma vez conectado, os alunos 

precisam criar um nome para o grupo e clicar em “Ok, go!” para entrar no jogo. 

Todavia, é o professor quem inicia a brincadeira clicando em “start (começar)” em seu 

dispositivo. Em seguida, o tempo e as questões são projetados e os jogadores as 

respondem selecionando um dos quatros símbolos correspondentes a cada uma das 

alternativas. 

Enquanto pensam na resposta, os jogadores ouvem uma música própria do 

jogo. A pontuação é calculada pelo tempo e precisão da resposta e aqueles que 

conseguem maior pontuação aparecem no topo da lista na tela das questões. 

O feedback é instantâneo, pois a resposta correta aparece logo que todos 

respondem. Esse tipo de feedback no Kahoot é bem recebido por aprendentes adultos 

que geralmente buscam resultados imediatos e atividades práticas.   Sobre essa 

questão, Smail e Mohammad (2017) afirmam que os alunos respondem positivamente 

às atividades que permitem receber feedback imediato e que permitam interação com o 

professor e outras pessoas.  

                                                 
3 https://kahoot.it/#/.  

https://kahoot.it/#/
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3 BENEFÍCIOS DA FERRAMENTA KAHOOT PARA O ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

A aplicação do Kahoot vem crescendo na área da educação, principalmente no 

ensino de inglês, por ser uma ferramenta acessível que utiliza o idioma alvo e que 

permite o professor trabalhar diferentes linguagens e não apenas a verbal, como ocorre 

nas aulas tradicionais. 

 A gamificação é definida como a utilização de elementos de configurações de 

jogos fora do seu contexto original (DETERDING et al, 2011). Os desafios, a 

competição, a existência de feedback imediato e placar são alguns elementos de jogos 

que estão presentes no Kahoot para engajar os usuários na aprendizagem. Segundo 

Gazotti - Vallim, Gomes e Fischer (2017), um dos aspectos do Kahoot é despertar a 

curiosidade e o envolvimento dos nativos digitais em experiências para impactar 

positivamente sua performance de aprendizagem. 

Neste viés, Tiraboschi et al. (2019), em sua pesquisa com alunos de Letras - 

Inglês, constataram que esse recurso contribuiu para promover práticas de leitura de 

textos multimodais; promoveu a superação da timidez e instigou diálogos 

colaborativos, bem como fornece feedback de formas variadas.  

Vários autores (GAZOTTI -VALLIM; GOMES; FISCHER, 2017; LICORISH et al, 

2018), também consideram que a ação de jogar é motivadora e propicia a oportunidade 

de engajamento na aprendizagem de maneira espontânea.  Segundo Tiraboschi et al. 

(2019), a ação pedagógica com o Kahoot na universidade, em escolas de idiomas ou 

regulares (públicas e privadas) consiste em uma prática motivadora, colaborativa, 

multimodal e eficaz para a educação no contexto atual.  

Além disso, esse recurso propicia uma aprendizagem mais significativa 

(GAZOTTI- VALLIM; GOMES; FISCHER, 2017) pois possibilita o envolvimento 

pessoal, integração e autoavaliação da aprendizagem contribuindo para o fomento da 

autonomia.  



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

273 

Além de possibilitar ao professor a criação e a integração de conteúdo 

apropriado em uma plataforma online, o Kahoot fornece aos alunos feedback oportuno e 

estratégias de jogo (LICORISH et al, 2018). Assim, o Kahoot promove o envolvimento 

dos alunos e diminui as distrações aprimorando a dinâmica da sala de aula.  

Os jogos também diminuem as distrações melhorando a qualidade do ensino. 

Pede (2017) investigou o efeito do jogo Kahoot na aquisição de vocabulário científico 

de alunos com dificuldades de aprendizagem e verificou que eles aumentaram suas 

notas de avaliação de vocabulário quando jogaram duas vezes por semana, além disso, 

gostaram da experiência e aumentaram o foco nas tarefas escolares.  

Zarzycka - Piskorz (2016) em sua pesquisa com objetivo de investigar fatores 

responsáveis por aumentar a motivação para se engajar em uma atividade de 

gramática com o Kahoot constatou que um dos elementos centrais do jogo é a diversão, 

uma vez que jogar com os outros rompe com a monotonia das aulas tradicionais e 

torna prazeroso aprender apesar das dificuldades. 

Smail e Mohammad (2017) também concordam que o Kahoot é uma ferramenta 

que torna o aprendizado divertido e agradável, além de servir como avaliação 

formativa promissora, viável e prática.  

Isso posto, o jogo Kahoot afeta a motivação dos aprendentes. Sobre essa questão, 

Zarzycka - Piskorz (2016) aponta que os desafios, pontos e níveis são motivadores 

extrínsecos, mas toda a experiência de jogo afeta significativamente a motivação 

intrínseca a qual é aprimorada pela perspectiva de ganhar e se divertir no jogo online. 

 

 

4 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA E ANÁLISE DA ATIVIDADE  

 

Esta investigação se caracteriza como um estudo de caso definido como “uma 

investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida 

real em que seus limites não estão bem definidos'' (YIN, 2001). Os dados foram 

coletados por meio das notas de campo da pesquisadora e do relato discente e docente 
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da turma escolhida. Ao final da aula, os alunos e o professor discutiram acerca da 

atividade feita com o Kahoot enquanto a pesquisadora fez anotações.  

Este estudo foi realizado em um curso de idiomas em Belém do Pará no segundo 

semestre de 2019, em uma turma de nível básico de Inglês com 10 (dez) estudantes na 

faixa etária de 30 a 60 anos. A pesquisa foi realizada no período noturno e a 

pesquisadora observou a aula da turma escolhida com duração de 4 horas cujo objetivo 

era revisar gramática e vocabulário. 

Primeiramente, foi feito levantamento teórico sobre recursos tecnológicos no 

ensino e sobre o uso específico do Kahoot na aprendizagem e posteriormente a turma 

foi selecionada e observada após consentimento dos alunos e da docente. Essa turma 

foi escolhida porque possuía apenas adultos que nunca tinham tido contato com o 

Kahoot e não eram habituados a usar tecnologia para aprender o idioma.  

Dessa forma, através de uma abordagem qualitativa, utilizou-se como 

instrumento de coleta de dados a observação da atividade com Kahoot registrada nas 

notas de campo da pesquisadora e o relato docente e discente quanto ao seu uso 

didático-pedagógico para análise dos benefícios do uso da ferramenta. 

 

5 ANÁLISE DA ATIVIDADE REALIZADA COM A FERRAMENTA KAHOOT  

 

Nesta seção, será descrita e analisada a atividade com o Kahoot que foi aplicada 

no estudo de caso. Esta foi dividida em dois quizzes e buscava revisar a gramática e o 

vocabulário estudados no semestre anterior. 

No início da aula os aprendentes responderam um exercício impresso sobre o 

presente simples e depois o professor fez a atividade com o Kahoot. Primeiramente, os 

aprendizes foram divididos em três grupos e orientados sobre como utilizar a 

ferramenta. O professor acessou a plataforma pelo notebook usando sua conta e 

projetou o PIN (sequência numérica) do primeiro quiz no smartboard. Em seguida, os 

alunos acessaram o website do Kahoot no tablet oferecido pela escola (um dispositivo 

por grupo) e colocaram o PIN que aparecia na tela do professor (Figura 1). 
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Figura 1- PIN da 1ª atividade 

 

 

 

 

 

 
               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 
 

Após acessar a plataforma, cada grupo escolheu um nome fictício. A cada 

pergunta projetada na tela (Figura 2), havia quatro respostas, cada uma com um 

símbolo e uma cor diferente, sendo apenas uma resposta correta. Nos tablets, foram 

mostrados apenas os símbolos e as cores e a cada pergunta, os grupos tinham 30 

segundos para discutir, enquanto a plataforma reproduzia uma melodia específica do 

jogo. 

Figura 2 - Pergunta projetada para os alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 
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Foram utilizados dois quizzes disponíveis na plataforma, cujo foco era o tempo 

verbal presente simples. O professor analisou previamente os quizzes e realizou as 

mudanças necessárias de acordo com o objetivo da aula. Todas as questões possuíam 

imagens, o que auxiliou na identificação e revisão do assunto.  

O primeiro quiz era composto por imagens e dez (10) questões que tratavam 

sobre o uso do tempo verbal, auxiliares e diferenças entre outros tempos verbais. 

Inicialmente os alunos ficaram ansiosos e receosos pois não estavam habituados com 

jogos online, porém logo se adaptaram ao formato do jogo, bem como ficaram 

empolgados com o placar final de cada questão que mostrava quem estava ganhando.  

Ao final do 1º quiz, apareceu um pódio com o nome do grupo vencedor que 

acertou 5 (cinco) das 10 (dez) questões apresentadas e os alunos perguntaram se 

poderiam ter uma “revanche”, isto é, eles foram instigados a conseguir um melhor 

placar e consequentemente melhor posição no 2º quiz. 

O segundo quiz possuía vinte (20) questões com imagens no formato de gifs que 

abordavam principalmente a conjugação do verbo no presente na terceira pessoa do 

singular. Nesse momento, os alunos já conheciam a configuração do jogo e passaram 

a responder mais rapidamente e a discutir mais entre os grupos as questões para evitar 

os erros cometidos no 1º quiz, além de ajudar os colegas do grupo a lembrar das regras 

gramaticais promovendo um trabalho colaborativo. 

No 2º quiz, o grupo vencedor acertou 15 (quinze) questões das 20 (vinte) 

apresentações. Isso mostra que o desempenho melhorou consideravelmente em 

relação ao 1º quiz. 

Além do feedback imediato mostrado na tela do aluno (Figura 3), o professor 

avaliou as questões erradas (Figura 4) esclarecendo as dúvidas e explicando mais sobre 

o assunto, momento em que os alunos também comentaram as razões de suas 

respostas.   
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Figura 3 - Feedback do aluno                      Figura 4 - Respostas dos alunos na tela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Dados da Pesquisa (2019).                                    Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

                           

No segundo quiz, além de revisar os aspectos gramaticais, o professor também 

fez perguntas sobre as imagens das questões tais como: “onde eles estão?”; “o que eles 

estão fazendo?”; “o que você vê na imagem?” a fim de revisar o vocabulário sobre 

lugares, objetos e verbos de ação; além de ensinar novas palavras referentes às 

imagens. Os alunos anotaram as novas palavras e mostraram interesse no seu 

significado e pronúncia. 

Figura 5 - Pergunta com gif do 2º quiz  

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2019) 
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De acordo com o relato do professor, a principal dúvida na hora de responder 

às perguntas neste segundo quiz ocorreu porque as figuras eram gifs e alguns alunos 

pensaram que a resposta correta deveria estar no tempo verbal presente contínuo. 

Quando a atividade acabou, o professor perguntou aos alunos o que acharam 

da ferramenta e a pesquisadora anotou as respostas. Os discentes responderam de 

forma positiva apontando que era algo diferente, interativo, divertido e prático, pois 

sabiam logo o que tinha errado e perguntaram sobre outros jogos ou aplicativos que 

poderiam usar para aprender o idioma. 

 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Por meio das notas de campo da pesquisadora e dos comentários feitos pelos 

participantes e pelo professor após a atividade com o Kahoot, foi possível perceber 

efeitos positivos em relação ao aprimoramento da memorização das regras gramaticais 

e do vocabulário; colaboração entre os aprendentes e aumento de sua motivação. 

Para o professor que aplicou a atividade, o Kahoot possibilitou revisar e praticar 

o conteúdo de forma lúdica; forneceu feedback imediato; instigou uma competitividade 

“saudável” e promoveu o engajamento e cooperação dos alunos, pois tinham o 

objetivo comum de fazer o grupo ganhar. Neste sentido, Wang e Lieberoth (2016) 

também concordam que os jogos impactam na concentração, engajamento, motivação 

e satisfação. 

O aumento do nível de motivação dos aprendentes foi percebido através do 

comportamento dos aprendentes, pois eles pediram para jogar novamente e agiam 

com entusiasmo em cada acerto, além de mostrarem interesse em usar mais recursos 

tecnológicos nas próximas aulas. A competição, a descoberta e o desafio não se deram 

apenas em relação ao conteúdo, mas também ao processo de jogar. Como aponta 

Zarzycka - Piskorz (2016), a motivação intrínseca foi o principal fator para o 

engajamento no jogo. 

No primeiro quiz ganhava o jogo quem identificava as respostas corretas de 

acordo com a gramática alvo. Para Dörnyei (2001), a oportunidade de competir 
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proporciona entusiasmo às tarefas de aprendizagem, independentemente de a 

competição ser por prêmios ou apenas pela satisfação de ganhar.  

O segundo quiz apresentou imagens em formatos de gifs, mas desta vez elas 

serviram de insumo para os alunos responderem as perguntas sobre o vocabulário 

feitas pelo professor. Diferentemente do que ocorre no 1º quiz, as imagens também 

fizeram parte do desafio no 2ª quiz.  Dörnyei (2001) discorre que os seres humanos 

gostam de desafios como ocorre em jogos de computador, isto é, as tarefas em que os 

aprendentes precisam resolver problemas, descobrir algo, superar obstáculos etc., são 

significativas para os aprendentes. 

Dessa forma, o Kahoot integra quatro elementos importantes para o fomento da 

motivação: desafio, competição, concorrência e diversão (DÖRNYEI, 2001). Os dois 

quizzes buscavam praticar a gramática relacionada ao tema rotina. Entretanto, a 

atividade não consistiu apenas em revisar o conteúdo de maneira isolada, mas o 

colocou em prática de uma maneira divertida e contextualizada. 

O Kahoot incorporou elementos característicos dos jogos, como desafio, feedbacks 

rápidos, pontuações, competição e placar no ensino - aprendizagem de inglês. O 

feedback imediato também foi importante para diminuir a ansiedade no jogo e fazer 

uma autoavaliação da aprendizagem. Licorish et al. (2018) constataram que além de 

feedback oportuno, o Kahoot também oferece oportunidades para ter experiência em 

criar estratégias, competência necessária para vida. 

A partir das respostas dos alunos foi verificado que nenhum possuía 

experiência com o Kahoot e que a maioria não utilizava recursos tecnológicos para 

aprendizagem. No entanto, a experiência os motivou a buscar outras ferramentas 

digitais para aprender o idioma contribuindo para sua autonomia. 

A atividade com Kahoot tinha o objetivo de praticar e revisar o idioma, porém o 

resultado foi totalmente diferente de quando resolveram o exercício no papel sobre o 

mesmo assunto, pois durante o jogo puderam explorar tanto a motivação intrínseca 

quanto a extrínseca (DÖRNYEI; USHIODA, 2011). 
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No entanto, para o professor foi significativo também fazer uma atividade mais 

reflexiva sobre as imagens no 2º quiz, visto que eram aprendentes adultos e poderiam 

pensar que o jogo era apenas para passar o tempo. Essa preocupação ocorre, pois, 

muitos professores e alunos ainda acreditam que a aprendizagem deve ser um 

trabalho árduo e, se for agradável, é duvidosa de que seja relevante. (DÖRNYEI, 2001). 

A maioria dos alunos admitiu que gostariam de jogar mais vezes nas aulas e 

que a aula ficou mais dinâmica. Zarzycka - Piskorz (2016) aborda essa questão quando 

afirma que implementar jogos na aprendizagem de idiomas tornará as aulas mais 

animadas, diferentes e motivadoras para os aprendentes. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho surgiu a partir do interesse acerca das reflexões sobre o impacto 

dos recursos tecnológicos no ensino e buscou apresentar um relato de experiência 

sobre a utilização e os benefícios da ferramenta Kahoot no ensino - aprendizagem de 

Língua Inglesa como língua estrangeira. O principal questionamento acerca dos 

benefícios provenientes do Kahoot foi respondido através dos resultados em que foi 

possível perceber o aumento da motivação, interação, engajamento, colaboração e 

autonomia dos aprendentes. 

As atividades contribuíram para a participação ativa dos alunos na 

aprendizagem, uma vez que o feedback disponibilizado de maneira lúdica os estimulou 

a refazer as atividades para acertar cada vez mais, o que não ocorreu quando fizeram 

exercícios em material impresso.  

De um modo geral, os aprendentes avaliaram a experiência com o Kahoot como 

divertida, autêntica e produtiva. Além de auxiliar na aprendizagem de gramática e 

vocabulário, o Kahoot contribuiu para o aumento da motivação e colaboração entre os 

alunos por sua praticidade, dinamicidade e feedback imediato. 

Esta pesquisa emerge da discussão quanto à utilização de recursos tecnológicos 

que buscam tanto o desenvolvimento das competências linguísticas quanto o fomento 

da motivação e autonomia dos aprendentes. O estudo ainda contribui para ampliação 
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do conhecimento científico sobre a aplicabilidade do Kahoot como recurso tecnológico 

no EFL a fim de orientar professores que desejam usá-lo nas aulas. 

 Quantos às limitações e dificuldades, este estudo foi realizado em um curto 

período e com um pequeno número de participantes e os resultados poderiam ser 

diferentes com uma amostra maior ou se fosse possível acompanhar a turma por um 

semestre.  

Portanto, espera-se que este estudo impulsione mais pesquisas nacionais sobre 

os efeitos do Kahoot para aprendizagem de línguas com base em seus benefícios, pois 

é relevante ter pesquisas com alunos de faixa etária e contextos diferentes, bem como 

estudos que analisem sua efetividade para manter a motivação. 

A tecnologia mudou paradigmas na educação, fazendo o professor assumir o 

papel de mediador na utilização dos novos recursos digitais. No contexto do ensino 

da Língua Inglesa é inovador incluir no currículo materiais significativos como o 

Kahoot que estimula a construção de novos conhecimentos mediados pela gamificação. 
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16 
 

LIVRO DIDÁTICO E CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM: ABORDAGEM DO 

GÊNERO TEXTUAL RESENHA NO ENSINO MÉDIO 
 

Bruno Couto Pinheiro (UFPA)1 

Thalita Oliveira Sales (UFPA)2 

 Inéia Damasceno Abreu (UFPA)3 

 

Resumo: O ensino de língua materna sempre esteve relacionado aos posicionamentos 

histórico-políticos de sua época, ocasionando em uma dada convicção sobre a 

linguagem. Nesse sentido, os livros didáticos refletem estas posturas e guiam o 

professor a uma prática pedagógica em comum. Este artigo constitui uma abordagem 

das três concepções de linguagem (expressão do pensamento, instrumento de 

comunicação e forma de interação), tendo como objeto de estudo o livro didático de 

Língua Portuguesa. A metodologia utilizada é de natureza bibliográfica do tipo 

qualitativa, e foi desenvolvida a partir da análise das questões contidas no capítulo 

“Resenha” que integra o volume Português: contexto, interlocução e sentido (2016), 

destinado ao 3º ano do ensino médio. Os fundamentos desta pesquisa englobam tanto 

as orientações filosófico-linguísticas, discutidas por Bakhtin e Volochinov (2009), como 

também as contribuições de Geraldi (1997), Travaglia (1997), Perfeito (2005) e Zanini 

(1999). Quanto aos resultados, estes explicitam de que forma as concepções de 

linguagem se fazem presentes no tratamento do gênero textual resenha, e como estas 

interferem no processo de ensino e aprendizagem do português. 

Palavras-chave: Concepções de linguagem. Livro didático. Resenha. 
 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Há muito se vem discutindo, em tom crítico-científico, a respeito do ensino da 

Língua Portuguesa no Brasil, o modo como este ensino é transmitido nas escolas e de 

que maneira o professor de língua — principalmente de língua materna — a 

compreende e a traduz. A respeito disso, questionamentos bem fundamentados em 
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3 Mestre em Letras pela Universidade Federal do Pará – UFPA. Docente da Universidade Federal do 
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orientações filosóficas, como os de Bakhtin e Volochinov (2009), contribuíram, e 

contribuem, para uma reflexão efetiva que busca melhorias acerca da educação e suas 

amplitudes. 

 Estigmatizados com a crise de ensino instalada no país há mais de 30 anos 

(PERFEITO, 2005), sobressaem-se as abordagens que discutem alternativas de ação 

capazes de intervir positivamente neste cenário pedagógico de ensino e aprendizagem. 

Partindo de contribuições teóricas relevantes temos, então, o estudo das Concepções de 

Linguagem e sua correlação com a postura educacional, incontestavelmente necessária 

para a desestagnação e, por consequente, avanço do ensino de língua. 

 Neste sentido, objetivamos refletir sobre a importância de reconhecer e 

aprofundar a percepção da Língua/Linguagem ao concebê-la, dinamizando-a no 

enfoque de três concepções: A linguagem como expressão do pensamento; a linguagem como 

instrumento de comunicação e a linguagem como forma de interação. Assim, através deste 

artigo, tanto abordaremos estes estudos como, também, analisaremos a intrínseca 

relação desses conceitos com os livros didáticos que conduzem os professores em sala 

de aula.  

Ademais, ao expandirmos estes estudos, de fato necessários, dialogando na 

relação articulação metodológica e postura educacional para o ensino-aprendizagem de 

Língua Portuguesa, contribuímos de modo concreto ao acréscimo de saberes acerca do 

tema e possíveis inquietações no professor/pesquisador para que este busque mais 

avidamente destrinchar qualquer limitação que se encontra no ensino. 

 Para esta pesquisa, houve uma fundamentação teórica por meio de Bakhtin e 

Volochinov (2009), além de Geraldi (1997), Travaglia (1997), Perfeito (2005), Zanini 

(1999) e Suassuna (1995), autores basilares para o enriquecimento obtido acerca do 

tema e essenciais na construção do pensamento crítico. A metodologia utilizada é de 

natureza bibliográfica qualitativa, desenvolvida a partir da análise das questões 

contidas no capítulo Resenha encontrado no livro didático Português: contexto, 

interlocução e sentido (2016), destinado ao 3º ano do ensino médio.  
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Adiante, o texto se organiza em uma estruturação de tópicos onde ocorrerá a 

explanação dialética entre autores e as concepções de linguagem, a análise das 

atividades, os resultados e conclusões alcançadas. 

 

1 PENSAR A LINGUA(GUEM): O CÍRCULO DE BAKHTIN E AS ORIENTAÇÕES 

DO PENSAMENTO FILOSÓFICO-LINGUÍSTICO  

 

 O que constitui a linguagem? Se levarmos em consideração somente os 

processos físicos, fisiológicos e psíquicos, dificilmente conseguiremos uma resposta 

satisfatória. De acordo com Bakhtin (2009), devemos incluir a relação social que 

engloba esse complexo. Nesse sentido, esta seção constitui uma breve abordagem da 

análise apresentada pelo círculo bakhtiniano acerca das duas orientações que 

nortearam os estudos linguísticos. Pretende-se, com isso, relacioná-las às concepções 

de linguagem e às práticas de ensino.  

 A primeira orientação, denominada por Bakhtin de “subjetivismo 

individualista”, guiou o pensamento filosófico-linguístico para os estudos dos atos de 

fala. Tendo como principal representante o pensador Wilhelm Humboldt, para esta 

tendência a criação linguística resulta das leis da psicologia individual, que, por sua 

vez, constituem a fonte da língua (BAKHTIN, 2009, p. 74). Dessa forma, a língua torna-

se análoga às artes, pois ambas são concebidas como atividades de expressão. Seus 

fundamentos, conforme Bakhtin (op. cit., p. 74-75), podem ser assim compreendidos: 

1. A língua é uma atividade, um processo criativo ininterrupto de 

construção (“energia”), que se materializa sob a forma de atos individuais 

de fala. 

2. As leis da criação linguística são essencialmente as leis da psicologia 

individual. 

3. A criação linguística é uma criação significativa, análoga à criação 

artística. 
4. A língua, enquanto produto acabado (“ergon”), enquanto sistema estável 

(léxico, gramática, fonética), apresenta-se como um depósito inerte, tal 

como a lava fria da criação linguística, abstratamente construída pelos 

linguistas com vistas à sua aquisição prática como instrumento pronto 

para ser usado. 
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Contrário a estas posições encontra-se o “objetivismo abstrato”, assim nomeada 

a segunda orientação que teve em Ferdinand de Saussure o seu principal 

representante. Essa teoria defende a ideia de que a língua não é constituída pelo ato de 

criação individual, mas sim pelo sistema linguístico, enquanto identidade normativa. 

Dessa forma, a língua se impõe enquanto norma, não havendo lugar para mudanças 

na sua estrutura. O critério linguístico a ser seguido é aquele que diferencia o “certo” 

do “errado”. Bakhtin (op. cit., p. 85) sintetiza as proposições desta tendência da 

seguinte forma: 

1. A língua é um sistema estável, imutável, de formas linguísticas 

submetidas a uma norma fornecida tal qual à consciência individual e 

peremptória para esta. 

2. As leis da língua são essencialmente leis linguísticas específicas, que 

estabelecem ligações entre os signos linguísticos no interior de um sistema 

fechado. Estas leis são objetivas relativamente a toda consciência subjetiva. 

3. As ligações linguísticas específicas nada têm a ver com valores 

ideológicos (artísticos, cognitivos ou outros). Não se encontra, na base dos 

fatos linguísticos, nenhum motor ideológico. Entre a palavra e seu sentido não 

existe vínculo natural e compreensível para a consciência, nem vínculo 

artístico. 

4. Os atos individuais de fala constituem, do ponto de vista da língua, 

simples refrações ou variações fortuitas ou mesmo deformações das formas 

normativas. Mas são justamente estes atos individuais de fala que explicam a 

mudança histórica das formas da língua, enquanto tal, a mudança é, do ponto 

de vista do sistema, irracional e mesmo desprovida de sentido. Entre o sistema 

da língua e sua história não existe nem vínculo nem afinidade de motivos. 

Eles são estranhos entre si.  

Tendo em vista esses posicionamentos, fica claro o caráter antitético dessas 

teorias em relação à tendência do subjetivismo idealista. Diante disso, cabe verificar 

que esclarecimentos estas duas orientações possibilitaram aos estudos dos fenômenos 

linguísticos, bem como destacar as contribuições do círculo bakhtiniano. 

 

1.1 A PROPOSTA DA INTERAÇÃO VERBAL  

Ao analisar profundamente a segunda orientação do pensamento filosófico, 

Bakhtin ressalta algumas das principais contradições presentes nesta abordagem. Uma 

delas refere-se à proposição que afirma não haver ligação entre as leis do sistema 

linguístico e a consciência individual. Essa ideia é refutada a partir da reflexão de que 
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as regras da língua só existem enquanto tal para o próprio sujeito falante. Dessa 

maneira, a língua se apresenta como um sistema mutável, em constante evolução. 

Outra crítica posta em evidência diz respeito à questão de os fatos linguísticos 

não possuírem nenhuma base ideológica. Bakhtin afirma ser esse o erro mais grosseiro 

da segunda orientação. É impossível separar a língua de seu sentido ideológico, tendo 

em vista que para o falante o que importa não é a forma, mas sim o conteúdo da 

mensagem a ser transmitida. A preocupação quanto ao caráter normativo só se 

manifesta em momentos específicos de conflito com a língua. 

Quanto à primeira orientação, a do subjetivismo individualista, a sua falha mais 

evidente, de acordo com o teórico, está em considerar o ato de fala como sendo uma 

manifestação puramente individual. Este afirma que toda enunciação é dialógica, pois 

comporta dois elos. De um lado, encontra-se o conteúdo interior, do outro, a sua 

objetivação exterior, resultando na interação entre locutor e ouvinte. A própria 

estrutura da atividade mental é orientada por expressões ideológicas de natureza 

social. 

Dessa forma, Bakhtin (2009) conclui que a verdadeira substância da língua se 

encontra no ato da interação verbal. Sendo assim, deve-se considerar a enunciação 

“como realidade da linguagem e como estrutura socioideológica” (BAKHTIN, 2009, p. 

131). Partindo-se disso, propõe-se aos estudos linguísticos a seguinte ordem 

metodológica: 

 

1. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições 

concretas em que se realiza.  

2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em 

ligação estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, as 

categorias de atos de fala na vida e na criação ideológica que se prestam a uma 

determinação pela interação verbal.  

3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação 

linguística habitual.  

Diante do exposto, é possível afirmar que as duas tendências do pensamento 

filosófico-linguístico foram fundamentais para o surgimento de uma terceira 
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orientação sobre a língua. Ademais, estas teorias serviram de base para a criação das 

concepções de linguagem, tendo em vista que a primeira enfoca exclusivamente o 

funcionamento interno da língua, a segunda os sistemas abstratos das formas 

linguísticas, e a terceira o fenômeno social da linguagem. 

 

2 AS CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Partindo-se do entendimento de que a linguagem tem sua natureza 

essencialmente social, é possível observar suas constantes transformações, as quais se 

constituem de acordo com posicionamentos histórico-políticos da época em que se 

encontra. Assim, a língua não é estática, pois possui caráter dinâmico ajustando-se no 

meio em que atua. Dessa forma, torna-se relevante a posição de Halliday (1978 apud 

SUASSUNA, 1995, p.118) quando este argumenta que a linguagem “apresenta-se, 

sempre, como um conjunto de alternativas que se (re)fazem no seu próprio fazer, 

(re)fazendo também os sujeitos que se valem dessa alternativa”. 

Dado o processo de percepção da língua, conjecturado nos estudos filosóficos 

bakhtinianos, Geraldi (1984) assume a importante tarefa de classificar as concepções, 

a saber, enquanto expressão do pensamento, enquanto instrumento de comunicação e enquanto 

forma de interação. Dessa mesma forma, Perfeito (2005) e Suassuna (1995) trazem à tona, 

em suas respectivas discussões, o relevante questionamento do teórico acerca do 

ensino de língua, que dá abertura à possíveis reflexões e respostas: 

[...] cuidamos sempre do “como”, do “quando” e do “quê”, quando montamos 

programas de ensino, mas esquecemos a pergunta que deveria vir antes de 

todas elas: “para que ensinamos o que ensinamos?”. A resposta ao “para quê?” — 

envolvendo concepção de linguagem e de educação — é que daria as diretrizes 

para que soubéssemos responder às outras perguntas (SUASSUNA, 1995, p. 

124, grifo nosso). 

E para enriquecimento do tema, Perfeito (2005) também traz os estudos de 

Travaglia (1996), o qual revela a importância de conhecer e conceber a linguagem tal 

qual sua natureza fundamental, pertinentemente ao professor que irá transmitir o 

ensino das línguas. 
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Segundo Cardoso (1999 apud PERFEITO, 2005, p. 28), acredita-se que “a 

dificuldade que a escola tem em alfabetizar, em garantir o uso eficaz da linguagem em 

todos os níveis, é decorrente de concepções equivocadas sobre a língua, linguagem e 

ensino”. Dessa forma, é indispensável que se tenha o conhecimento aprofundado sobre 

as três concepções de linguagem. 

 

2.1 A LINGUAGEM COMO EXPRESSÃO DO PENSAMENTO 

 

Tendo por base os estudos da gramática tradicional, a língua aqui é 

compreendida como sendo exclusivamente fruto do trabalho reflexivo. Nesse sentido, 

"pessoas que não conseguem se expressar não pensam" (GERALDI, 1997, p. 41). Para 

esta concepção, os enunciados devem ser encarados enquanto atos individuais, sem 

levar em consideração o contexto da interação verbal. A lei a ser seguida é aquela que 

diferencia o certo do errado, de acordo com os critérios normativos da língua.  

Nessa perspectiva, o ensino de língua materna muito se confunde com o ensino 

da gramática. No Brasil, esta abordagem se fez presente, sobretudo, nos anos 60 

(ZANINI, 1999, p. 80) com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde se priorizava 

o conhecimento da norma culta por meio da transmissão de conceitos metalinguísticos. 

As atividades vinculadas a essa concepção, de acordo com Perfeito (2005), se limitam 

à conceituação e classificação dos critérios linguísticos, além da transposição dos 

princípios gramaticais durante a produção escrita. Quanto à leitura, esta é abordada 

de maneira superficial, enquanto extração e fixação de sentidos.  

2.2 A LINGUAGEM COMO INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO  

 

Para esta concepção, a língua existe enquanto código a ser transmitido. Dessa 

forma, tanto locutor quanto receptor devem dominar o que for convencionalmente 

aceito pelo sistema linguístico, o qual constitui um fato externo à consciência 

individual (NEDER, 1992 apud TRAVAGLIA, 1996, p. 22). O foco de interesse recai 
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sobre a comunicação e o seu funcionamento interno. Tendo por base a Lei 5698/71, esta 

visão coincide com a criação e disseminação dos livros didáticos (ZANINI, 1999, p. 81). 

As atividades de ensino, por sua vez, objetivam a internalização inconsciente de 

hábitos linguísticos (PERFEITO, 2005, p. 36). Isso se verifica nas técnicas de escrita, ao 

se utilizarem de textos-modelo, bem como no preenchimento de estruturas textuais. 

No tocante à leitura, permanece a perspectiva da extração de sentidos (PERFEITO, 

2005, p. 39), mas supondo a existência de um leitor universal. Dessa forma, as questões 

são elaboradas visando respostas objetivas. Trata-se da leitura decodificada. Por meio 

de estratégias de seleção, inferência e verificação textual, a interpretação do leitor deve 

coincidir com a do autor do livro. 

2.3  A LINGUAGEM COMO FORMA DE INTERAÇÃO  

 

Considerando o fenômeno da interação verbal, esta concepção encara a língua 

enquanto meio para as relações sociais (GERALDI, 1997, p. 41). Nesse sentido, sua 

utilização permite ao indivíduo não só se expressar como também se tornar sujeito 

atuante. O diálogo constitui a palavra-chave para analisar a língua a partir do seu 

contexto sócio-histórico.  

A Lei 9394/96, à vista disso, possibilitou uma nova abordagem de acordo com 

as reais necessidades de ensino. Tendo o texto como ponto de partida, propõe-se a 

"leitura crítica, a escrita com objetivo e leitor definidos, a compreensão e interpretação 

do mundo, a reflexão sobre a própria linguagem" (ZANINI, 1999, p. 84). Dessa forma, 

considera-se o leitor como coprodutor de sentidos, sendo possível o trabalho com 

diferentes construções de um mesmo gênero. A escrita, por sua vez, leva em 

consideração o que dizer, para que dizer, para quem dizer e como dizer (PERFEITO, 2005, p. 

66), além da preocupação quanto aos processos de refacção textual.  

Com base no exposto, passamos para a análise do livro didático de Língua 

Portuguesa. 
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3 O LIVRO DE LÍNGUA PORTUGUESA: ABORDAGEM DO GÊNERO TEXTUAL 

RESENHA  

 

O volume intitulado Português: contexto, interlocução e sentido (2016), das autoras 

Maria Luiza M. Abaurre, Maria Bernadete M. Abaurre e Marcela Pontara, contempla 

o terceiro ano do nível médio de ensino. O material abrange tanto a área de literatura 

como também gramática e produção textual, formando, assim, 9 unidades temáticas. 

Para o foco desta pesquisa será trabalhado o capítulo “Resenha”, presente na unidade 

“Argumentação”.   

Na primeira seção do referido capítulo, denominada “Leitura”, faz-se uma 

descrição prévia do gênero textual a ser desenvolvido. Nela, a resenha é definida 

enquanto “gênero discursivo que circula em jornais e revistas” (ABAURRE; 

ABAURRE; PONTARA, 2016, p. 319). Além disso, apresenta como exemplo o texto 

Excesso de Titãs (op. cit. p. 319), da autoria de Mário Mendes, cujo conteúdo constitui 

uma crítica ao filme Os Vingadores (2012): 

Excesso de Titãs 

Apesar dos superpoderes e dos vários astros em cena, há herói demais e vilão de menos 

em Os Vingadores. 

Com tal superávit de super-heróis em ação no cinema, era questão de tempo até que se 

fizesse uma superpromoção, por assim dizer: em Os Vingadores (The Avengers, Estados 

Unidos, 2012), desde sexta-feira em cartaz no país, um único ingresso compra a oportunidade 

de ver seis heróis dos estúdios Marvel – Homem de Ferro, Hulk, Thor, Capitão América, Gavião 

Arqueiro e Viúva Negra – combinando seus incríveis poderes, impressionante astúcia, 

avançadas engenhocas tecnológicas e fortes sopapos para, mais uma vez, salvar o planeta das 

garras de forças alienígenas. E, também, comme il faut, novamente destruir Nova York. Só 

numa frente o diretor Joss Whedon (o criador da série Buffy, a Caça-Vampiros) faz questão de 

conter o caos: nos efeitos potencialmente devastadores de tal colisão de egos. 
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Baseado numa história em quadrinhos publicada em 1963, o roteiro dosa 

escrupulosamente as superforças – e os vários astros – em cena. Thor (Chris Hemsworth) entra 

com o vilão da história, seu irmão Loki (Tom Hiddleston). O arranha-céu em que o malfeitor se 

instala pertence ao playboy Tony Stark, o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.) – e, como nos 

filmes exclusivos do personagem, são dele as melhores tiradas. A arma capaz de destruir o 

mundo é o Tesseract, um cubo de energia cósmica vindo diretamente do filme do Capitão 

América (Chris Evans). Bruce Banner (Mark Ruffalo) é o cientista convidado pelo agente 

especial que reuniu o grupo, Nick Fury (Samuel L. Jackson), mas entra de fato na briga quando 

fica verde de raiva e se transforma no Incrível Hulk. Correndo por fora, porém com mira certeira, 

está o sempre mal-humorado Gavião Arqueiro (Jeremy Renner). E, cumprindo a política de 

cotas, completam o time a deliciosa ninja Viúva Negra (Scarlett Johansson) e a eficiente Pepper 

(Gwyneth Paltrow), a assistente de Tony Stark. É tudo um pouco confuso, e nada faz muito 

sentido – o que, não sendo novidade nenhuma do gênero, não necessariamente constitui um 

defeito. O ponto fraco de Os Vingadores é a falta de um vilão à altura. Excelente em dramas 

como Cavalo de Guerra e o ainda inédito aqui The Deep Blue Sea, o inglês Tom Hiddleston já 

falhara como Loki em Thor. Aqui, sai-se ainda pior. Com seu figurino de banda heavy metal e 

seu exército de robôs sem rosto, Loki em nenhum momento parece ser páreo para essa turma. E 

ainda tem de ouvir do Homem de Ferro que age como uma “diva” e que sua briga com Thor 

parece uma atração do festival “Shakespeare no Central Park”. Os Vingadores funcionam como 

a matinê que se propõe a ser, mas, no todo, não passa da soma exata de suas partes. Mais 

expectativa merecem os próximos longas do Homem de Ferro e do Capitão América, já em 

produção: a atividade de super-herói, ao que parece, é mais bem apreciada quando exercida em 

carreira solo.  

Em seguida, na seção “Análise”, são organizadas as sete questões que orientam 

a sua leitura (op. cit., p. 319-320):  

1. Qual é a finalidade do texto? 

2. Que informações objetivas o leitor pode obter a partir da leitura do texto? 
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3. Em uma passagem inicial do texto, o autor faz um breve resumo da obra para os 

leitores. Transcreva, no caderno, essa passagem. 

4. Segundo Mario Mendes, quais são os pontos negativos de Os Vingadores? E os 

positivos? 

5. Em vários trechos do texto, a opinião do autor é sugerida pelo uso que faz de palavras 

e expressões. Transcreva esses trechos em seu caderno. 

➢ Qual a importância, para os leitores, da opinião pessoal do autor em um texto 

como esse? 

6. No primeiro parágrafo, o autor recorre a duas imagens que antecipam, de modo 

irônico, a sua avaliação sobre o filme. Que imagens são essas? 

a) As imagens permitem concluir que a avaliação do autor a respeito do filme é negativa 

ou positiva? Por quê? 

b) Por que, no contexto em que foram usadas, tais imagens têm um valor 

argumentativo? 

7. Como pode ser interpretado o título do texto? 

Tendo em vista que o exercício antecipa a proposta de produção textual, 

sugerida no fim do capítulo, torna-se necessária uma atenção detalhada às suas 

formulações. Nesse sentido, podemos partir das questões 1 e 2, ambas direcionadas à 

leitura.  

Ao trabalharem com o propósito do gênero resenha, as duas primeiras 

perguntas respondem ao propósito “para que dizer?” e “o que dizer?”, respectivamente 

(PERFEITO, 2005, p. 66). Trata-se de considerar as razões que levam uma pessoa a 

produzir um texto, bem como apontar as suas principais características. 

Correspondem, portanto, à 3ª concepção de linguagem, pois possibilitam encarar o 

texto enquanto mediador de sentidos, levando em consideração a existência de um 

interlocutor, bem como a interpretação sobre o que é lido. 

Em prosseguimento, ao solicitarem apenas o exercício da transcrição, as 

questões 3 e 4 fazem referência à própria estrutura textual, ao mesmo tempo que se 
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limitam ao seu conteúdo. Dessa forma, podemos associá-las à 2ª concepção de 

linguagem, uma vez que evidenciam somente a opinião do autor e o modo como esta 

é transmitida. Ademais, reforçam a preocupação quanto à mensagem na elaboração 

do texto como um todo.  

Partindo-se do uso singular que se faz da linguagem, a questão 5 possui duas 

finalidades. De início, o comando solicita a transcrição de trechos para dar destaque às 

palavras utilizadas pelo autor na elaboração de seus argumentos. Na resenha em 

análise, os termos superavit, superpromoção, comme il faut, política de cotas e matinê, 

constituem algumas das expressões que evidenciam o teor crítico da produção, haja 

vista o tom de ironia empregado no texto. 

Adiante, o comando vem tratar da importância de tais argumentos para a 

composição da resenha. Considerando o ponto de vista do leitor, a questão aborda a 

relação entre autor e público, pondo em evidência o papel da opinião pessoal no 

gênero trabalhado. Desse modo, a referida questão coincide com os objetivos da 3ª 

concepção de linguagem, uma vez que visa o texto enquanto instaurador de diálogo e 

o leitor como coprodutor de sentidos.  

As questões 6 e 7, por sua vez, retomam o início da leitura e chamam a atenção 

novamente para a linguagem. Estas, fazem referência tanto aos argumentos como ao 

título da resenha, evidenciando as intenções explícitas à construção. De um modo 

geral, podem ser associadas à 3ª concepção, pois consideram o método interpretativo 

e argumentativo de resposta ao tratarem das marcas discursivas presentes no texto.  

Mediante a análise podemos afirmar que o exercício apresenta o predomínio da 

3ª concepção de linguagem. Embora algumas questões estejam relacionadas à 2ª 

concepção, nota-se a preocupação quanto a objetivos, linguagem e destinatários da 

resenha, fazendo com que se tenha uma atenção ao texto enquanto meio para a 

“compreensão e interpretação do mundo” (ZANINI, 1999, p. 84). Ademais, apresenta 

adequação à faixa etária dos alunos ao trabalhar com uma resenha atual de uma obra 

fílmica.  
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Cabe destacar, ainda, as seções subsequentes que compõem o capítulo 

estudado. Dessa forma, após o exercício, são abordadas a definição e as categorias 

ligadas à resenha, tais como contexto de circulação, prováveis leitores, estrutura e 

linguagem. Soma-se a isso mais dois exemplos do gênero trabalhado. O primeiro, 

Aprender a viver (2007), expõe uma obra literária. O segundo, Titãs – Nheengatu (2014), 

uma produção musical.  

O capítulo encerra com uma proposta de produção textual. Aqui, recomenda-

se a criação de um “jornal de resenhas”, cujo conteúdo poderá ser dividido em seções, 

conforme o direcionamento da mesma, e exposto em sala. Nesse caso, o aluno deverá 

escolher entre uma obra fílmica, musical ou literária para desenvolver o seu texto. Por 

fim, aconselha-se a revisão e reescrita do mesmo (ABAURRE; ABAURRE; PONTARA, 

2016, p. 324):  

Procure uma outra pessoa que conheça a obra resenhada por você e peça a ela que leia 

seu texto. Veja se ela concorda com os argumentos apresentados para sustentar sua avaliação. 

Caso tenha discordado do seu ponto de vista, que argumentos apresentou para refutá-lo? 

Releia sua resenha e, levando em consideração a opinião desse leitor, verifique o que pode 

ser alterado para tornar o texto mais convincente. Reescreva a resenha, fazendo as modificações 

necessárias. 

Com base no exposto, é possível afirmar que as autoras alcançam os objetivos 

de trabalho com o gênero resenha, enquanto texto argumentativo. Foi possível 

verificar, no decorrer do capítulo, o predomínio das abordagens de 3ª concepção, 

tendo em vista a preocupação quanto às características, estrutura, finalidades, contexto 

de circulação e prováveis leitores. Elementos, portanto, essenciais na compreensão, 

leitura e produção escrita dos alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No exercício do ensino da linguagem, este espelha os posicionamentos 

histórico-políticos vigentes em sua época. É uma relação intrínseca e inseparável. 
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Sendo, portanto, de necessidade indispensável, a consciente dinamização do para que 

ensinamos o que ensinamos proposto por Geraldi (1997). 

 Em vista disso, depois de analisadas as atividades do livro didático — estas, se 

tratando da relação leitura e produção textual —, concluímos que, com a 

predominância da 3ª concepção de linguagem, há uma preocupação com a realidade 

do aluno, assim como um diálogo que gera suporte ao aprendizado. E, não somente, 

como também as abordagens presentes no livro estão de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), uma vez que a leitura “trata-se de uma atividade que 

implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é 

possível proficiência” (BRASIL, 1998, p. 69). 

 Quanto às limitações ao desenvolvimento deste trabalho, estas se ligam, 

sobretudo, à complexidade que compõe as discussões filosófico-linguísticas, 

apresentadas por Bakhtin e Volochinov (2009). Isto, à frente, expressou-se em certo 

grau de insegurança ao repassar este conhecimento para as linhas e encaixá-las com 

coerência. Mas, ao mesmo tempo, mostrou-se essencial para os estudos propostos. 

Dessa forma, o professor, enquanto educador de Língua portuguesa, deve 

introduzir-se a fundo na totalidade que engloba a compreensão das concepções de 

linguagem, assim como concebê-las dentro do ensino prático de aula. A busca por bons 

resultados é uma tarefa ininterrupta. Por conseguinte, cabe aqui destacar a 

importância deste estudo para a qualificação do ensino. Da mesma maneira que a 

língua se modifica no meio onde está alicerçada, assim também deve ser o percurso da 

aprendizagem. 
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Resumo: A escrita configura-se como um processo que perpassa desde a Educação 

Básica até para além do Ensino Superior. Aliado a essa premissa, o processo de ensino 

aprendizagem com enfoque na Linguística Aplicada, compreendendo leitura, escrita e 

análise linguística, não deve restringir-se a figuras isoladas, como a visão de que o 

professor ensina e o aluno aprende. Posto isso, questiona-se: em que medida as 

práticas pedagógicas possibilitam o processo de escrita no Exame Nacional do Ensino 

Médio? De modo a buscar caminhos para o estudo da temática, o objetivo geral da 

pesquisa é analisar as práticas pedagógicas utilizadas no processo de escrita do ENEM. 

De maneira específica, o intuito é identificar o modo de ocorrência da escrita na 

perspectiva de produção e correção; e elencar os fatores essenciais para realização da 

escrita (no professor e no aluno), a partir da discussão das práticas pedagógicas. Para 

isso, este trabalho está ancorado nos estudos com direcionamento para uma das áreas 

da Linguística Aplicada, a escrita, reiterando que a leitura e a análise linguística 

participam dessas análises. Essas postulações são perceptíveis nos escritos de Geraldi 

(1997), Bakhtin e Volochinov (2014), Garcia (1999), Menegassi (2010), Paiva e Ohuschi 

(2016), Ruiz (2010) e Moterani (2012). Para o desenvolvimento da pesquisa, optou-se 

na tessitura metodológica pela pesquisa qualitativa e de campo; a análise de dados 

será a partir de uma análise do discurso. Desse modo, pensar nos fatores implicantes 

no desenvolvimento de práticas pedagógicas assegura que a educação deve pautar-se 

em uma construção individual e coletiva, de modo a desenvolver propostas 

pedagógicas estimulantes e inovadoras no processo de ensino e aprendizagem da 

escrita na Língua Portuguesa.  
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INTRODUÇÃO  

A escrita configura-se como um processo que perpassa desde a Educação Básica 

até para além do Ensino Superior. Assim, esta pesquisa surge como possibilidade 

reflexiva – necessária – do fazer educação, seja tanto no contexto público quanto 

privado e, principalmente, no cotidiano do corpo discente, docente e indivíduos que 

compõem esse cenário. Desta feita, concorda-se com o título do livro de Antunes, Aula 

de português: encontro e interação, em que é situada a transcendência da escola no que 

tange aos problemas educacionais que não estão fixados nos muros da escola, mas 

precisam dela para o enfrentamento. Um dos caminhos é a escrita como proposta de 

reflexão de valores intrínsecos à realidade humana  

Nesse cerne, o estudo intitulado o aluno escreve e o professor corrige? Reflexões 

acerca do processo de escrita no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) compreende o 

processo de escrita a partir do professor e do aluno enquanto sujeitos posicionados 

horizontalmente, desmistificando a monopolização do conhecimento na figura 

docente. Isso parte da concepção diacrônica da palavra “correção” que sugere o reparo 

de um erro, geralmente no aluno, marcado notadamente com a caneta vermelha e, na 

maioria das vezes, sem a possibilidade de reflexão e reconhecimento do texto enquanto 

prática social de interação dotada de intencionalidade.  

Isso fica evidente no ENEM, processo que assegura a entrada em universidades 

e faculdades através de questões de múltipla-escolha e de uma redação. De acordo 

com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), em 2019, houve uma redução no percentual de nota mil, passando de 

55 para 53 em relação ao ano de 2018; ademais a quantidade de nota zero teve um 

aumento gradativo de 112.559 para 143.736.  

Dessa forma, é pertinente elencar que a escrita no ensino médio – e, talvez, em 

toda a Educação Básica – tenha se direcionado para os processos seletivos e/ou para o 

mercado de trabalho, o que torna invisíveis processos importantes para o ensino e 

aprendizagem. Isso se dá em decorrência de alguns fatores, a saber: estruturação do 
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conhecimento a partir do método cartesiano de Descartes, conhecimento disciplinar 

que prioriza o saber fragmentado em especialidades e entre outros. É nesse cerne que 

se entende a importância do processo de ensino aprendizagem com enfoque na 

Linguística Aplicada, compreendendo leitura, escrita e análise linguística que não 

deve restringir-se a figuras isoladas, como a visão de que o professor ensina e o aluno 

aprende. Posto isso, questiona-se: em que medida as práticas pedagógicas possibilitam 

o processo de escrita no Exame Nacional do Ensino Médio? 

De modo a buscar caminhos para o estudo da temática, o objetivo geral da 

pesquisa é analisar as práticas pedagógicas utilizadas no processo de escrita do ENEM. 

De maneira específica, o intuito é identificar o modo de ocorrência da escrita na 

perspectiva de produção e correção; e elencar os fatores essenciais para realização da 

escrita (no professor e no aluno), a partir da proposta de uma prática pedagógica. 

Para isso, este trabalho está ancorado nos estudos com direcionamento para 

uma das áreas da Linguística Aplicada, a escrita, reiterando que a leitura e a análise 

linguística participam dessas análises. Essas postulações são perceptíveis nos escritos 

de Garcez (1998), Araújo (2019), Bakhtin (2010), Menegassi (2010), Menegassi e 

Gasparotto (2019), Geraldi (1984), Menegassi e Ohuschi (2019), entre outros.  

Este trabalho está dividido da seguinte forma: Aspectos metodológicos, 

evidenciando o modo como a pesquisa foi realizada; Resultados e discussão, seção 

dividida em três aspectos (postulações acerca da abordagem da escrita, apresentando 

a proposta pedagógica; dialogismo no ensino de produção textual e prática 

pedagógica; por fim, proposta pedagógica de escrita para o Enem); e Conclusão. 

 

2 PASSOS METODOLÓGICOS  

A pesquisa é o meio de reflexão dos problemas sociais, conforme afirma 

Chizzotti (2001, p. 11), “a pesquisa investiga o mundo em que o homem vive e o 

próprio homem”. Diante disso, esta tem o intuito investigativo e proporcionador de 

debates em torno da escrita e, para isso, optou-se pela pesquisa campo para o 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

301 

conhecimento real das necessidades de ensino e aprendizagem da escrita dos alunos e 

o processo interventivo dos professores.  

Para isso, foi necessário partir de uma abordagem qualitativa que proporciona 

o estudo das percepções e interpretações acerca das vivências de determinada 

comunidade (MINAYO, 2010) e, ainda, propicia o fornecimento de dados para o 

entendimento das relações construídas entre os atores sociais e seu contexto de 

ocorrência (BAUER, 2014). Para isso, vale-se da necessidade de criar reflexões ao modo 

que professor e aluno são vistos no contexto educacional. É necessário, dessa forma, 

compreender o fenômeno constatado a partir de uma observação minuciosa, sendo 

essa uma característica basilar da pesquisa qualitativa (FERNANDES, 2014). 

No contexto da pesquisa qualitativa, a observação participante se apresenta 

como etapa que possibilita a compreensão da realidade. Nessa discussão, Minayo 

(2010) aponta que além de ter percepções do objeto analisado, atua-se diretamente com 

a ação do pesquisador. Por isso, a proposta é a de apresentação de uma prática 

pedagógica que fomente as discussões sobre o(s) papel(éis) do aluno e do professor no 

processo de escrita.  

Assim, esses aspectos foram verificados a partir da análise do discurso que 

permite o estudo dos enunciados além de sua materialidade linguística, pois há 

implicações históricas, sociais (BAKHTIN, 2011). Portanto, apresentar-se-á as etapas 

da pesquisa e os critérios de análise. 

  

2.1 ETAPAS DA PESQUISA 

  Esta pesquisa contou com algumas etapas, as quais foram imprescindíveis para 

que se chegasse a um resultado satisfatório. Inicialmente, buscou-se fundamentos 

teóricos que pudessem subsidiar as ações do professor frente às orientações no que 

tange à escrita do discente (o que já foi discutido nas subseções anteriores). 

  A pesquisa, também, fez uso de material produzido durante as aulas de 

produção textual, ministradas pelos próprios pesquisadores, durante a preparação 

para o vestibular de 2019. Assim, de sete alunos, foi escolhido um (aleatoriamente) 
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para a análise e discussão sobre seus aprimoramentos. Ao todo, 2 textos foram 

analisados, sendo um de escrita e um de reescrita. 

 

2.2 CRITÉRIOS PARA ANÁLISE 

 

 Como se trata de produções textuais direcionadas para o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), a forma de avaliação do texto perpassou pelos critérios 

elencados pelo Inep, os quais se baseiam em avaliações por competências referentes a 

cada elemento componente do texto, como norma culta (competência 1), compreensão 

do tema, da estrutura e utilização de algum repertório sociocultural no texto 

(competência 2), coerência (competência 3), coesão (competência 4) e a sugestão de 

uma intervenção para o problema defendido (competência 5). 

 Além do mais, como forma de marcação, os pesquisadores/mediadores 

optaram pelas seguintes formas: utilização de post its para anotações de comentários e 

sugestões (não excluindo anotações no próprio texto analisado) e utilização de 

marcadores de textos com cores direcionadas para cada tipo de orientação. Nesse caso, 

foram escolhidas três cores diferentes, como: azul, para marcar elementos positivos e 

destacar o que está enriquecendo o texto; laranja, para orientar acerca de inadequações 

visíveis no texto, como desvio de acentuação, ortografia, concordância, conflitos de 

ideias etc.; e verde, para eventuais sugestões de acréscimo de informação ou 

indagações que pudessem suscitar alguma reflexão ao aluno. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 De modo a suscitar os objetivos aqui propostos, inicia-se os resultados e 

discussão com postulações acerca da abordagem da escrita em uma perspectiva 

diacrônica, ressaltando pesquisas que despontaram reflexões pertinentes para o 

ambiente educacional que é cultural e social. Aliado a isso, o dialogismo no ensino de 

produção textual será evidenciado intrínseco à práxis docente, culminando em uma 

proposta pedagógica de escrita para o ENEM. 
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3.1 POSTULAÇÕES ACERCA DA ABORDAGEM DA ESCRITA  

 

Compreender as relações sociais é um campo de estudos bastante complexo e 

demasiadamente necessário. No ramo educacional, essas, também, são objeto de 

estudo, principalmente, para perceber de que forma o elo entre discente e professor 

pode se configurar como um processo benéfico tanto para aquele quanto para este. 

É nesse sentido que este artigo apresenta pressupostos de Bakhtin (2014) no que 

concerne à interação verbal. Segundo o referido autor, ela é a essência da linguagem. 

Esse processo consiste na relação entre o sujeito e o meio externo, “do social para o 

individual” (GARCEZ, 1998, p. 50), capaz de permitir uma troca de significados, de 

discursos. Compostos por signos, os discursos carregam em si significados vastos 

preenchidos pelo contexto que os cerca. 

Segundo Faraco (2009), todo signo possui ideologia. Assim, é válido observar 

que a relação de ensino e de aprendizagem entre o aluno e o professor é um cenário 

em que todo o discurso possui entre seus signos o objetivo de tornar o aluno um sujeito 

autônomo e crítico sobre aquilo que escreve. Essa visão é postulada por Araújo (2019, 

p. 17), quando afirma que “o ato linguístico existe por meio de um processo de 

interação entre sujeitos, na medida em que um adentra o espaço do outro, em um 

determinado contexto histórico-social”. 

Bakhtin (2011) defende que o processo de interação verbal é uma relação que 

perpassa do externo para o interno e posteriormente do interno para o externo. Assim, 

quando o aluno aprende com o professor há o estágio da internalização3 do 

conhecimento para, em seguida, criar possibilidades de autonomia. 

Isso pode ser evidenciado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), pois 

traz em seu método de avaliação a prova de redação. Essa parte da prova é composta 

por competências (no total de cinco) em que cada uma delas possui características 

                                                 
3 Termo utilizado por Vygotsky (1991) ao referir-se ao processo de apreensão do sujeito acerca de 

informações, até então, externas a ele. Nesse sentido, a esse mesmo processo, Bakhtin (2011) denomina 

“monologização da consciência”. 
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próprias de avaliação. Nesse sentido, o participante precisa compreender cada uma 

dessas competências para poder alcançar uma nota mais favorável, com a soma das 

notas dadas em cada uma delas (com limite de até 200 pontos cada). 

Assim, é válido afirmar que o professor possui uma função essencial. É durante 

as correções das produções textuais que o discente tem a oportunidade de apreender 

as informações necessárias para a melhora de seu desenvolvimento durante o processo 

de escrita, seguindo as orientações propostas pelas normas do ENEM. À medida que 

se escreve, passa-se por um processo de organização interna. Porém, caminhar por esse 

procedimento exige do autor percepções que o nortearão durante sua atividade. 

Escrever é um ato social. Para se chegar a essa reflexão, o sujeito necessita 

compreender que a escrita é um mecanismo de expressão e construção muito 

importante, principalmente, no contexto social atual, em que boa parte da expressão 

social se faz por meio de textos. Sercundes (1997) estabelece três concepções de escrita, 

as quais serão norteadoras de como o produto (texto) poderá se apresentar: escrita 

como dom, escrita como consequência e escrita como trabalho. 

Seguindo postulados de Menegassi (2010), a primeira concepção de escrita 

assemelha-se com a primeira concepção linguagem (linguagem como expressão do 

pensamento), em que o foco parte do princípio de que a língua formal é mais 

importante em detrimento de outros aspectos, como o contexto social em que o sujeito 

está inserido, por exemplo. Ademais, o referido autor ramifica a concepção de escrita 

em escrita como foco na língua4 e escrita como dom/espiração5. A segunda concepção de 

escrita (como consequência) pode ser explicada a partir de seu próprio nome, o qual já 

                                                 
4 De acordo com Araújo (2019, p. 37), nessa ramificação “o texto escrito é produto daquele que domina 

as regras gramaticais. Sendo assim, em se tratando da primeira subdivisão (foco na língua), há maior 

preocupação em mostrar ao aluno, apenas, aspectos gramaticais para que ele internalize e, por fim, os 

utilize em seu texto. Nesse sentido, as propostas de produção são estritamente voltadas ao uso de 

determinadas regras de escrita”. 
5 Nessa ramificação da concepção, supõe-se “que o aluno já tenha todo o conhecimento necessário para 

escrever seu texto. Essa concepção é evidenciada quando o professor apenas oferece um tema ou título 

e solicita que seus alunos produzam um texto, sem que haja qualquer atividade prévia” (ARAÚJO, 2019, 

p. 37). 
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sugere o que ela defende. Nesta concepção, o estudante escreve seu texto como 

consequência de uma atividade passada previamente. Nesse sentido, o texto serve 

como um documento de “registro” daquela atividade cuja finalidade é a atribuição de 

uma nota, ou de uma categorização em que se compara os “melhores” textos com os 

“piores” (MENEGASSI, 2010). 

Já a terceira concepção, escrita como trabalho, possui uma vertente mais 

interacionista, em que o texto é constituído como um resultado de um processo 

ininterrupto de ensino e aprendizagem (SERCUNDES, 1997). Nesse sentido, a 

produção textual configura-se, de fato, como um produto de um trabalho, em que o 

autor precisa, a partir da mediação de seu orientador, reescrever, alterar, retirar e/ou 

acrescentar informações, a fim de que seu texto cumpra sua função social. Afinal, o 

texto é um porta-voz de quem o escreve. 

Portanto, a abordagem das concepções de escrita não acontecem de forma 

excludente, mas como criação a partir das necessidades constatadas diante de uma 

realidade social nos ambientes formativos de educação. A partir disso, apresentar-se-

á o dialogismo no ensino de produção textual e prática pedagógica.  

 

3.2 DIALOGISMO NO ENSINO DE PRODUÇÃO TEXTUAL E PRÁTICA 

PEDAGÓGICA  

 

O sujeito social é constituído por meio de suas vivências, de suas memórias, de 

suas relações. Assim, em processo de construção enquanto ser social, o indivíduo é 

interpelado por uma gama de informações, aprendizagens, discursos, saberes. Nesse 

contexto, busca-se compreender de que forma essas relações favorecem o processo de 

ensino e aprendizagem do discente. A relação do estudante com as orientações do 

professor fortalece a possibilidade de ele conseguir compreender suas necessidades e 

corrigi-las para alcançar melhor desempenho.  

Assim, esta seção apresenta reflexões acerca da Análise Dialógica do Discurso 

(ADD), a qual segue constituintes do Círculo de Bakhtin. Segundo Sobral e Giacomelli 
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(2016), na ADD, há relações dialógicas entre os sujeitos que enunciam e seus 

enunciados. Para os supracitados teóricos, o dialogismo corresponde às trocas 

discursivas entre os enunciados e os enunciados “em que as palavras, que se repetem, 

servem aos enunciados, que não se repetem, mesmo que usem as mesmas palavras” 

(SOBRAL; GIACOMELLI, 2016, p. 1089). 

Nessa perspectiva, o discurso existe a partir da interação entre os sujeitos e entre 

os contextos que interpelam sua enunciação. A cada contexto em que se profere algo, 

se está emanando discurso, significado. 

A linguagem é uma representação inata do pensamento. É por meio dela que os 

discursos se tornam vivos em uma relação dialógica6. Quando o vestibulando escreve, 

está inserindo discursos configurados a partir do contexto social no qual ele está 

inserido, pois, como se pode compreender, o Enem, geralmente, traz em suas temáticas 

abordadas um assunto de cunho crítico e que trata sobre algum problema social. Nesse 

viés, é necessário, assim, que o discente busque estabelecer um processo dialógico com 

o que conhece.  

Seguindo postulados de Menegassi e Gasparotto (2019, p. 108), entende-se que 

“a compreensão do dialogismo e da interação que permeia todo evento enunciativo 

permite pensar a escrita em seu processo”. O discurso, nesse cerne, estrutura-se e 

estrutura a partir do meio social. Assim, no caminho da construção do texto, haverá 

momentos em que o discurso escrito precisará ser reestruturado, a fim de estabelecer 

melhor expressão acerca do significado enunciado.  

Isso evidencia a presença de dois agentes no processo discursivo, o que pode 

ser alcunhado de eu e outro, podendo ser sujeitos diferentes e, ainda, um único sujeito. 

Assim, na mesma proporção em que um diálogo sugere a relação/contato/interação 

entre duas pessoas, similarmente ocorre com uma, na relação entre autor e texto, entre 

                                                 
6 Bakhtin (2011, p. 345), ao apresentar o conceito de dialogismo, afirma que ele é “uma das formas 

composicionais do discurso [...]. A relação dialógica é uma relação (de sentido) que se estabelece entre 

enunciados na comunicação verbal”. 
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correção e reescrita; ou seja, independentemente da posição o discurso se estabelece 

como reprodução de práticas sociais.  

Na escrita, por exemplo, essa perspectiva pode ser associada à responsividade7 

(BAKHTIN, 2011), essa que é acompanhada da alteridade8 e, consequentemente, 

responde (e suscita mais questionamentos) quanto aos papéis desempenhados pelo 

professor e pelo aluno, por isso o professor não deve corrigir e o aluno responder, mas 

ambos devem, conscientemente, ser entendedores de que suas atribuições são 

suscetíveis às transformações interacionistas situadas em determinado tempo e 

espaço.  

As discussões em torno da escrita, sejam atreladas ao processo de produção, 

revisão ou reescrita, estruturam-se na história corrente dos estudos acerca da 

linguagem. Isso fica evidente no uso basilar dos pressupostos sobre escrita do círculo 

de Bakhtin/Volochinov (2014), Bakhtin (2011), em que o dialogismo é palco para 

orientação e constituição das enunciações discursivas (MENEGASSI; GASPAROTTO, 

2019) e dos demais debates travados, especialmente a partir da década de 1980.  

Essa diacronia da abordagem da escrita é importante para culminar em outras 

perspectivas que devem partir da sala de aula, sendo ela a realização de práticas sociais 

e educativas. Assim, esta pesquisa relaciona a escrita às postulações realizadas e, 

sobretudo, àquelas perceptíveis nos textos dos alunos para o ENEM. 

Ao produzir um texto, há a implicação de conhecimentos linguísticos que são 

evidenciados que não se limitam aos aspectos semântico e sintático (CASTILHO, 2009).  

Convém lembrar, dessa maneira, o pensamento de Freire (2004, p. 34) de que “não há 

prática social mais política que a prática educativa''. Com efeito, a educação pode 

ocultar a realidade da dominação e da alienação ou pode, pelo contrário, denunciá-las, 

                                                 
7 A responsividade é a correlação entre estímulo e resposta, pois “cedo ou tarde, o que foi ouvido e 

ativamente entendido responde nos discursos subsequentes ou no comportamento do ouvinte” 

(BAKHTIN, 2003, p. 272). Esse conceito é discutido, ainda, por Menegassi (2008); Ohuschi (2013) e entre 

outras abordagens.  
8 De acordo com o dicionário de filosofia de Nicola Abbagnano (2007, p. 34), Alteridade consiste em 

“Ser outro, pôr-se ou constituir-se como outro”. 
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anunciar outros caminhos, convertendo-se assim numa ferramenta emancipatória”. 

Por isso, é necessário o desenvolvimento de práticas que façam alusão à educação 

enquanto mecanismo de transformação. Nesse sentido, entende-se que “uma boa 

didática na perspectiva da mediação é aquela que promove e amplia o 

desenvolvimento das capacidades intelectuais dos alunos por meio dos conteúdos” 

(LIBÂNEO, 2011, p. 88). 

É sabido que a escrita diz respeito a uma ordem sistemática de etapas, desde o 

planejamento, execução, revisão, reescrita e avaliação (MENEGASSI, 2010). Posto isso, 

observa-se que são inúmeras as dificuldades encontradas e tudo isso encena o processo 

contínuo que requer ação conjunta dos agentes envolvidos no ensino e aprendizagem. 

Aliado a isso, destaca-se o professor, a partir da acepção de Menegassi (2010), 

enquanto coprodutor do texto no sentido de constituir a escrita ao orientar o aluno a 

partir de fatores essenciais nesse processo, a saber a finalidade de produção, público-

alvo e o gênero discursivo.  

Geraldi (1984) postula que conteúdo e forma são ações de ocorrência 

imprescindíveis em toda abordagem de estudo da língua. Concernente ao 

apresentado, é possível notar em Menegassi e Ohuschi (2007) que, além de reconhecer 

esses elementos, torna-se pertinente definir critérios para eles, fazendo adequações de 

cunho linguístico e discursivo. Nesse cerne, para o processo de escrita frisamos que os 

estudos já realizados por Ruiz (2010), Menegassi (2010), Menegassi e Ohuschi (2019) 

adotam nomenclaturas que, fundamentalmente, corroboram com a perspectiva 

dialógica proposta pelo Círculo de Bakhtin; tendo em vista esse fator, este estudo 

encontra subsídio nessas assertivas e, também, apresenta uma proposta pedagógica de 

escrita com o destaque para o que chamamos de correção contextualizada, conforme 

a Figura 1. 
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Figura 1 - Proposta pedagógica de escrita para o ENEM 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelos Autores. 

 

Conforme evidenciado na figura 1, a proposta pedagógica de escrita, embora 

apresente foco para o ENEM, pode ser usada em outros contextos de produção textual 

da Educação Básica e Superior, levando em consideração a real necessidade de 

estímulo à escrita que compreenda os processos linguísticos que ocorrem, socialmente, 

no texto e em quem o escreve.  

Por isso, o processo de produção textual, compreendendo a produção do 

discente e a do/da docente enquanto leitor/leitora e, consequentemente, construtor 

desse texto, diz respeito a quatro etapas convergentes: antes, durante, depois e 

continuamente. Essas etapas explicitam a sequência representativa dos atores que 

corporificam um texto. Assim, pensar nesses processos é reconhecer que é necessário 

contemplar fatores linguísticos e extralinguísticos para um texto.  

Posto isso, percebe-se uma fusão entre os processos expostos no organograma 

(figura 1), em que a etapa contínua assim é denominada por sua característica de 

influência direta no antes, durante e depois. No momento em que o aluno tem contato 

com o texto ele é um leitor que, necessariamente, precisa ser ouvinte no sentido de 

recebimento da mensagem. Entretanto, reconhece-se a atuação deste como construtor 

do texto mediante uma proposta sugerida. Por isso, o aluno é escritor no sentido de 
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desmistificar o tabu de que o escritor detém um acervo de estudos, e, em decorrência 

disso, constatar que a escrita é um processo da linguagem humana. 

É pertinente frisar que o discente precisa de consciência linguística, de modo a 

assegurá-lo enquanto escritor. Por isso, a reflexão não é somente da temática solicitada 

para produção, mas reflexiva no sentido de criar condições de autonomia. Nesses 

vieses é que se instaura o durante, sendo essa etapa consoante às fundamentações nos 

documentos oficiais que regem a educação brasileira, a citar os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996), 

Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018); nesses documentos é 

possível notar a necessidade de conhecimento do aluno. Dessa maneira, o conhecer 

implica, necessariamente, no desenvolvimento cognitivo, sensorial e, sobretudo, 

social.  

Ainda em concordância com esses documentos, é perceptível que o meio mais 

propício para conhecimento do aluno é aproximá-lo da sua realidade, de modo a 

inseri-lo nas propostas educativas e, dessa maneira, modificar sua realidade sem 

rompê-la ou desconfigurá-la. O intuito é, pois, o de (re)criação dos conteúdos escolares 

reconhecendo as particularidades de cada sujeito. Isso deve-se ao fato de não somente 

instigar o aluno à escrita ou aprendizagem do conteúdo, mas de atrelar suas práticas 

como fomento para construção de conhecimento dentro e fora da sala de aula.  

Ainda, o durante é marcado pelo diálogo entre o que foi escrito e o que será 

corrigido, por isso é percebido pela perspectiva de leitura e revisão. Reescrever, 

portanto, não significa apenas passar o texto a limpo, a partir de apontamentos, 

comentários e questionamentos do professor (MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016). 

Assim, vale-se do conceito de revisão dialógica em Menegassi e Gasparotto (2019) para  

perceber que a revisão parte do princípio dialógico para induzir a reflexão, e não 

apresentar a resposta diretamente para as inadequações.  

Desta feita, optou-se pelo conceito de inadequação na abordagem de uma 

correção contextualizada, pois o erro está imbricado de significações que 
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descaracterizam o princípio da educação enquanto ação transformadora; o erro pode 

criar muros difíceis de serem quebrados. Acerca disso, vale-se das palavras de Ruiz 

(2015, p. 34) ao asseverar que “o texto interventivo do professor é um texto sobreposto 

ao texto do aluno, isto é, um texto que se produz na ‘carona’ deste – se quisermos uma 

metáfora”. Diante disso, antes da correção contextualizada o professor deve ter a 

consciência dos processos e através das correções sensibilizar o aluno quanto a esses 

mecanismos. 

Ademais, no depois o/a discente além de considerar as orientações do docente 

deve, ainda, perceber que a reescrita é a partir do texto já produzido, e não fazer um 

novo texto com outros aspectos conteudistas, isto é, reescrever é permanecer com a 

base da primeira escrita, sendo ela adequada às correções propostas, assim é nesse 

momento que se constata o modo de apreensão das informações. 

É relevante destacar que é comum que o professor crie expectativas na reescrita, 

no intuito de que todos os problemas sejam sanados, entretanto há um tempo 

particular de assimilação e de consciência. É preciso mostrar possibilidades de escrita 

aos alunos, de modo que a correção do professor não agrida as particularidades, as 

impressões do aluno, não desvirtuando a autonomia e propondo a escrita do professor. 

É importante um constante estímulo no processo de escrita para que as ações, mesmo 

realizadas de forma inconsciente, culminem na etapa contínua.  

Nota-se que as etapas e os sujeitos que as realizam permutam entre si, em que 

professor e aluna/aluno são: leitor, escritor, reflexivo, revisor, autônomo, interativo. 

Isso implica dizer que esses sujeitos não estão posicionados à espera de condições 

propostas, mas constroem significações de ensino e de aprendizagem.  

 

 

3.2 PROPOSTA PEDAGÓGICA DE ESCRITA PARA O ENEM  

 

 O texto a ser analisado faz referência a uma produção de um estudante que 

apresentava imensa dificuldade em sua “caminhada” rumo à escrita. Na primeira 

versão do texto, logo se percebeu que ele não compreendeu a temática proposta. Como 
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toda proposta de produção textual, independente do gênero discursivo, os textos 

motivadores, bem como a frase, temática auxiliam na produção. Por conta disso, é 

necessário atenção durante a leitura desse texto, para que não se confunda e se escreva 

um texto que somente tangencia o tema (como foi o caso da primeira versão do texto 

do aluno). O tema solicitado foi: “Esporte e cidadania na sociedade brasileira”. Porém, 

logo no início do texto, o autor já deixa claro que havia entendido outro tema, trazendo 

a figura dos deficientes como foco temático, como se pode observar a seguir:  

 

Figura 2 - Tema abordado na produção textual e o comentário sobre ela  

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

 Como se percebe na figura 2, a temática abordada é diferente da solicitada. Por 

conta disso, foi escrito o comentário “Será que era esse o tema?”. Esse comentário teve o 

objetivo de levantar reflexões ao aluno para que analisasse sua própria percepção do 

que precisaria ser feito. 

 Além do mais, apesar de o comentário escrito ser relevante, não é suficiente 

para que o aluno passe a buscar compreender melhor a construção. Portanto, os 

pesquisadores, também faziam anotações em blocos de notas adesivos, a fim de que a 

avaliação fosse mais contextualizada: 
 

Figura 3 - Comentário/Sugestão em Post it 

 
Fonte: Retirado do corpus. 
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O tipo de desvio relacionado ao não cumprimento do tema, muitas vezes, ocorre 

por conta da pouca experiência que os alunos têm na leitura dos textos motivadores. 

Assim, sua atenção não se direciona para o foco que se pretendia alcançar na hora da 

produção, levando-o a produzir um texto tangente. É o que se verifica na introdução 

da primeira versão, a qual deixa claro o direcionamento da discussão pretendida (“a 

realidade dos deficientes brasileiros”), deixando a questão do esporte como plano 

secundário no texto: 

Figura 4 - Introdução da produção textual 

 
Fonte: Retirado do corpus. 

 

 Sobral e Giacomelli (2020, p. 10) propõem que "a coconstrução de saberes seja 

reconhecida como parte vital dos processos de ensino e aprendizagem". Afirma-se, 

desse modo, que a alteridade se presentifica nesse processo de (re)construção do saber. 

Isso ocorre nas mais diversas manifestações em que o lugar do Outro é reconhecido. 

No processo de ensino e aprendizagem, esse lugar é bem demarcado, ora pela relação 

professor-estudante, quando se busca, a partir das dificuldades apresentadas por este, 

estabelecer elementos específicos que consigam auxiliar em seu desenvolvimento; ora, 

pelo contrário, na relação estudante-professor, quando aquele vê a figura deste 

enquanto o Outro capaz de auxiliar em sua aprendizagem.  

 No bojo dessa discussão, o processo de ensino e aprendizagem passou pelas 

etapas destacadas nesta pesquisa (evidenciadas na figura 1), uma vez que houve 

momentos de conversas e orientações, em que o discente, enquanto ouvinte, buscou 

compreender as orientações mediadas. Assim, foi possível conhecer o aluno, suas 
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dificuldades, suas potencialidades, e trabalhar a partir delas para que ele conseguisse 

ter autonomia em suas futuras produções. 

 É o que Brait (2006) aborda ao tratar da relação dialógica, pois ela parte da 

língua para se manifestar, se concretizar, embora tenha natureza externa. Assim, as 

conversas e escutas (na relação professor-aluno e vice-versa) são elementos dialógicos 

que interconectam os saberes, que estabelecem o discurso do desenvolvimento crítico. 

Isso se percebe, justamente, quando, na segunda versão do texto produzido pelo 

discente do qual esta análise se trata, ele apresenta a utilização de um novo repertório, 

selecionado de forma autônoma. Como se observa na figura a seguir: 

 

Figura 5 - Introdução da segunda versão do texto produzido 

 
Fonte: Retirado do corpus. 

 Como se pode perceber, no texto 1, o aluno utilizou, em sua introdução, um 

repertório enquadrado na área legislativa, quando utilizou os direitos básicos 

promulgados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, fazendo ligação com 

a questão do desrespeito aos deficientes. Já na segunda versão, após compreender a 

proposta temática, ele buscou utilizar outra reflexão, pautada no campo sociológico, 

ao trazer uma citação de um sociólogo chamado Herbert: “um país não muda pela sua 

economia, sua política e nem mesmo sua ciência muda sim pela sua cultura”. 

 A autonomia do aluno reflete muito o que Bakhtin (1993) comenta acerca do 

sujeito, quando afirma que este é único, o qual carrega consigo e registra suas marcas 

autorais, construídas por meio de suas interações com o mundo e com o outro.

 Esse contexto foi um grande indicativo da autonomia alcançada pelo aluno, ao 

demonstrar autorreflexão sobre o repertório a ser utilizado.  
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É válido mencionar que o repertório anterior (promulgação dos direitos 

humanos) também poderia ser relacionado com a temática proposta. Porém, o discente 

optou por mudar, e o fez com grande maestria. Essa percepção de autonomia foi 

destacada e elogiada durante os diálogos acerca de sua produção, uma vez que o 

objetivo das avaliações não é unicamente identificar “erros”. É necessário destacar os 

acertos, também, o que pode encorajar o autor/aluno a prosseguir com seu 

desenvolvimento. 

Em suma, a interação presente no contato entre o professor e o discente, que 

parte do texto e retorna para ele, é de grande importância para a efetividade do saber, 

benefício no ensino e aprendizagem da língua portuguesa. 

 

CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento da escrita, a partir de um caminho dialógico que perpassa 

pela relação entre professor e aluno, é um processo capaz de promover a construção 

de um sujeito autônomo e crítico. Nesse contexto, há uma troca de saberes que 

considera o outro como fonte e destino do conhecimento (alteridade). Nesse cenário, 

este trabalho buscou discutir a respeito das práticas pedagógicas e sua contribuição no 

processo de escrita do Enem. 

 Assim, após as teorias debatidas e análises dos resultados, conseguiu-se 

alcançar o objetivo geral, o qual propunha em analisar as referidas práticas utilizadas 

nesse processo de desenvolvimento. Além do mais, foi possível identificar o modo de 

ocorrência dessas práticas na escrita, o qual perpassa por um caminho contínuo de 

mediações e intervenções do professor, a fim de que o aluno se torne autônomo 

naquilo que escreve; esse objetivo específico foi alcançado, uma vez que se destacou o 

quanto a correção contextualizada contribuiu para o desenvolvimento de uma 

autorreflexão do próprio texto. 

Desse modo, pensar nos fatores implicantes no desenvolvimento de práticas 

pedagógicas assegura que a educação deve pautar-se em uma construção individual e 
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coletiva, de modo a desenvolver propostas pedagógicas estimulantes e inovadoras no 

processo de ensino e aprendizagem da escrita na Língua Portuguesa. É necessário 

partir da percepção de que o ensino é um caminho de via dupla, no qual quem trilha 

por ele sempre sairá diferente (seja aluno ou professor), pois “quem forma se forma e 

se re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. [...] Quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 2007, p. 23). 
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O GÊNERO AUTOBIOGRAFIA COMO PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO 

DA ESCRITA 
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Resumo: A produção escrita de gêneros discursivos nas aulas de Língua Portuguesa 

ainda impõe um desafio ao professor. Assim, o presente trabalho tem por objetivo 

apresentar uma proposta didática para uma escola do campo, elaborada a partir do 

gênero autobiografia, para alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. A dinâmica tem 

como perspectiva trabalhar a identidade dos educandos enquanto agente de 

transformação de si e do mundo que o cerca, levando em consideração a realidade 

vivenciada e seus conhecimentos prévios. A proposta segue a metodologia de Projetos 

Pedagógicos de Leitura e Escrita, de Lopes-Rossi (2008), que se divide em três módulos 

didáticos: leitura, produção textual e divulgação ao público. Toma como base e 

fundamentação teórica estudos do Círculo de Bakhtin e pesquisadores que seguem 

essa vertente, como Menegassi (2010; 2016), entre outros que discutem e analisam o 

trabalho com o texto em sala de aula. Pauta-se, também, nos trabalhos de Ghedin e 

Franco (2008) e Angrosino (2009), que reconhecem a pesquisa etnográfica como 

metodologia primordial para conhecer os sujeitos e seus mundos. Anseia-se que a 

proposta didática possa desenvolver uma melhor escrita junto a outros saberes 

ribeirinho-quilombolas. 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Autobiografia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 O trabalho com a produção escrita é um dos compromissos da disciplina de 

Língua Portuguesa, em todos os níveis de ensino. No Ensino Fundamental, é 

necessário que as contribuições com a produção textual sejam significativas para que 

os alunos ampliem essa prática ao longo de toda a vida escolar e acadêmica. Sobre esse 
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aspecto, a escrita é um processo, um contínuo de aprendizagem que pode ser 

melhorado com o passar do tempo. 

Por acreditarmos nisso, este trabalho discorre sobre uma proposta de ensino 

elaborada no Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS – Universidade Federal 

de Pará – Campus Belém, a ser desenvolvida com alunos do 8º ano de uma escola do 

campo, localizada no Baixo-Acará. Nesta proposta didática, focalizamos estratégias de 

produção textual, visando contribuir para o aprimoramento de habilidades de escrita 

dos discentes que cursam essa etapa da formação escolar.  

 Ao considerar algumas questões relevantes da escrita na formação do sujeito 

para o exercício pleno dos papéis sociais, a escola deveria ser um local de excelência 

para os estudantes se tornarem habilidosos no desenvolvimento das produções 

escritas ao concluírem a Educação Básica. Porém, observa-se que os alunos não 

conseguem escrever textos adequados a seu nível escolar.  Prova desse fato são os 

resultados de avaliações como a Prova Brasil e Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), citados por Magro e Bottega (2017), como exames em que os estudantes não 

conseguem articular um texto de forma coerente, defender pontos de vista ou sequer 

narrar um fato corriqueiro. Esses dados evidenciam que muitos alunos da educação 

básica ainda têm pouca intimidade com o texto. Sobre essa problemática, a escola 

deveria ajustar as suas bases pedagógicas e priorizar essa atividade que se faz cada vez 

mais necessária nos contextos e demandas sociais. 

 Diante dessas questões complexas, consideramos necessário propor práticas de 

produção textual a partir da concepção interacionista da linguagem, sob a perspectiva 

dialógica da linguagem (VOLÓCHINOV, 2017 [1929]; BAKHTIN, 1997 [1979]), 

acompanhando como se dá o processo de produção, elaboração e desenvolvimento do 

discurso oral e escrito na escola. Para tanto, buscamos fundamentação teórica e 

mediação de atividades cuja práticas socioculturais contribuem para a formação do 

indivíduo. 
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  Dessa forma, indagar como a autobiografia pode favorecer o processo de 

desenvolvimento da escrita do aluno ribeirinho-quilombola do 8º ano do Ensino 

Fundamental é a investigação que esta pesquisa se propõe. Para tanto, elaboramos um 

Projeto Pedagógico de Leitura e Escrita, a partir do gênero discursivo autobiografia, 

com base na metodologia proposta por Lopes-Rossi (2008), cujo objetivo é contribuir 

para o desenvolvimento da produção escrita dos alunos. O trabalho é conduzido sob 

a perspectiva etnográfica e pelo dialogismo do Círculo de Bakhtin. Para a primeira, o 

“trabalho etnográfico está ligado a um modo de perceber o mundo do outro ou de 

treinar o olhar para aprender a perceber como o outro vê a si mesmo...” (GHEDIN; 

FRANCO, 2008, p. 180). Assim como os autores, Angrosino (2009, p.16) assevera que 

este método “é uma maneira de estudar pessoas em grupos organizados, duradouros, 

que podem ser chamados de comunidades ou sociedades”. A segunda perspectiva 

entende o texto como resultado da atividade discursiva, nas relações socioculturais. 

Esses dois olhares são fundamentais para se compreender o modo de vida peculiar e 

cultural daqueles que pertencem a comunidades oriundas do campo. 

Quanto ao aspecto textual, a partir da visão dialógica da linguagem, segundo 

Brait (2008, p. 10), “deve-se levar em consideração a indissolúvel relação existente 

entre língua, linguagem, história e sujeitos que instauram os estudos da linguagem 

como lugares da produção do conhecimento”. A autora também afirma que, quando 

se trata de concepção de linguagem, de construção e produção de sentidos, essas 

devem, necessariamente, estar apoiadas nas relações discursivas empreendidas por 

sujeitos historicamente situados. Tal afirmativa parte dos pressupostos teóricos do 

Círculo de Bakhtin, que concebe o homem como um ser social e, como tal, os conceitos 

alteridade e dialogismo se completam (BAKHTIN, 1997 [1979]). Ambas as análises 

epistemológicas – etnográfica e dialógica - asseguram-nos que é na relação com o outro 

que se constroem sentidos.   
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Na sequência, apresentamos uma breve reflexão teórica sobre a escrita na 

escola, logo após, uma explanação sobre o gênero autobiografia e o projeto de leitura 

e escrita elaborado. 

 

 

1 A ESCRITA NA ESCOLA 

 

Geraldi (2013), considera que “o texto é o ponto de partida e de chegada de todo 

o processo de ensino e aprendizagem”. Nessa perspectiva, compreender como se dá o 

processo de desenvolvimento da escrita nos alunos do Ensino Fundamental devia ser 

um plano de estudo para todo professor da educação básica, pois ler e escrever são 

responsabilidades de todas as disciplinas. Segundo Guedes e Souza (2011, p. 19), “ler 

e escrever são tarefas da escola, questões para todas as áreas, uma vez que são 

habilidades indispensáveis para a formação de um estudante, que é responsabilidade 

da escola”.  

 Como Guedes e Souza (2011), Magro e Bottega (2017) acreditam ser necessário 

que o aluno aprenda a escrever na escola, para que, com o passar dos anos, ganhe 

autonomia para utilizar a escrita em outros ambientes. Isso significa dizer que a escola 

é o lugar do aprender a escrever, é a partir dela que as diferentes possibilidades de 

gêneros discursivos e textos serão trabalhadas, podendo ter circulação fora dela. 

 O processo de desenvolvimento da escrita é contínuo e permanente em toda a 

educação básica, mas do 6º ao 9º ano, o processo de construção da autoria pode exigir 

desafios que sejam cada vez mais complexos. As séries finais do ensino fundamental 

exigem do autor do texto a melhor capacidade de compreensão e interpretação, bem 

como, de informação e dados, uso de recursos gramaticais, seleção e organização em 

todas as práticas de linguagem.   
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Assim, cada vez é mais urgente e necessário que nossos alunos façam uso das 

diversas formas da língua. Isso significa trabalhar com variados gêneros discursivos 

na Educação Básica, como mostra a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)4: 

 

(EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua 

adequação ao contexto produção e circulação – os enunciadores envolvidos, 

os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação -, ao modo (escrito ou oral; 

imagem estática ou em movimento etc.), à variedade linguística e/ou 

semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade 

relacionada às propriedades textuais e do gênero), utilizando estratégias de 

planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign e avaliação de 

textos, para, com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, corrigir e 

aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes, acréscimos, 

reformulações, correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e 

editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, 

acrescentando/ alterando efeitos, ordenamentos etc (BRASIL, 2017, p. 143).  

 

 Esse trabalho do ensino do gênero nas etapas da escrita tem se mostrado 

proveitoso para os que estudam propostas pedagógicas para o desenvolvimento da 

escrita. Segundo Rojo (2005), a Linguística Aplicada, doravante LA, é um marco no 

ensino de LP, pois passou a ter o texto e o contexto como centralidade do ensino e a 

adoção da ideia de gênero como objeto de ensino pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), documento referencial para o ensino nas escolas, até a implementação 

da BNCC. 

 Sobre o que compreende a escrita ou o eixo escrita, a BNCC traz vários  

destaques, mas um deles que, ao ir ao encontro da concepção interacionista da 

linguagem, destaca o trabalho com diferentes gêneros, incluindo os multimodais, além 

de elementos do contexto de produção: “O eixo Escrita, por sua vez, compreende as 

práticas de produção de textos verbais, verbo-visuais e multimodais, de diferentes 

gêneros textuais, considerando a situação comunicativa, os objetivos visados e os 

destinatários do texto” (BRASIL, 2017, p. 64).   

                                                 
4 É importante ressaltar que estamos cientes do contexto de produção da BNCC, como apresentado por 

Bonini e Costa-Hübbes (2019), e das lacunas presentes neste documento. No entanto, por ser um 

documento normatizador que reflete sobre a organização dos currículos da Educação Básica, 

consideramos aspectos que são concernentes à perspectiva adotada no trabalho. 
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De acordo com Menegassi (2016), a escrita é um processo que envolve diferentes 

etapas: planejar, escrever, revisar e reescrever. Conforme Ohuschi e Menegassi (2019, 

p. 36), “trata-se de uma construção que ocorre de forma contínua e recursiva, que, no 

contexto de ensino, pressupõe a mediação do texto pela orientação do professor, 

agente de suma importância nesse processo”. Neste trabalho, as etapas da escrita são 

contempladas no interior de um Projeto Pedagógico de Leitura e Escrita, a partir da 

metodologia proposta por Lopes-Rossi (2008). Lopes-Rossi (2008), organiza o Projeto 

de Leitura e Escrita em três módulos sequenciais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Lopes-Rossi (2008, p. 63) com adaptações.     

                            

 De acordo com a proposta, é preciso que se respeite cada fase para que o aluno 

desenvolva a sua forma de escrever. O processo de desenvolvimento da escrita é uma 

construção coletiva, processual e complexa. Os módulos esquematizados ajudam no 

  

Módulo 1: Leitura para 

apropriação das 

características típicas do 

gênero discursivo. 

Atividades de leitura, comentários e discussões de 

vários exemplares do gênero para conhecimento de 

suas características sociocomunicativas e 

composicionais (verbais e não verbais), de sua 

organização.  

Módulo 2: Produção 

escrita do gênero de 

acordo com suas condições 

de produção típicas. 

Atividades seguindo o modo de produção do gênero 

nas situações reais: 
 Planejamento da produção (definição do assunto, 

esboço geral, forma de obtenção de informações, 

recursos necessários)  
 Coleta de informações 
  Produção da primeira versão de acordo com os 

movimentos retóricos típicos do gênero ou 

possíveis, caso não haja um padrão  
 Correção colaborativa do texto, indicando aspectos 

a ser melhorados  
 Produção da segunda versão, atendendo às 

indicações da correção  
 Revisão do texto.  

 

  

Módulo 3: Divulgação 

ao público, de acordo 

com a forma típica de 

circulação do gênero. 

Série de providências para efetivar a circulação da 

produção dos alunos fora da sala de aula ou 

mesmo na escola. 
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processo de mediação e intervenção para que o produtor textual assimile as etapas e 

desenvolva seu texto de forma mais produtiva.   

 

2 O GÊNERO AUTOBIOGRAFIA 

 

Ao concebermos o gênero como eixo de progressão e de articulação curricular, 

elegemos aqui o gênero autobiografia como proposta de ensino. Na concepção do 

Círculo de Bakhtin, a autobiografia não é um mero discurso direto sobre si mesmo, o 

autor se desloca, posicionando-se fora dos limites do apenas vivido, a exotopia 

(BAKHTIN, 1997, p. 166).  Logo, a sustentação ética da visão distanciada de si mesma, 

excedente de visão, permite-nos compreender a singularidade de cada ser, a alteridade 

e a interação com o outro e com o mundo. 

 Lejeune (2008, p. 14) conceitua autobiografia como “(...) narrativa retrospectiva 

em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza sua 

história individual, em particular a história de sua personalidade”. Diante do conceito, 

o autor pontuou aspectos do gênero autobiografia. 

 Quanto às características, apresenta uma escrita pessoal, tendo o escritor como 

personagem principal. Escrever uma autobiografia, para Lejeune (2008), implica 

consolidar um pacto literário, uma narrativa híbrida que ora recorre à memória para 

relatar a realidade; ora recorre à ficção para enobrecer a trama. Esse hibridismo 

também ocorre quanto aos formatos, que, em estrutura, podem ser: diários, memórias, 

poemas, roteiros, cartas... Outra característica marcante é o aspecto linguístico que, 

normalmente, aborda questões íntimas e pessoais em primeira pessoa do singular. 

Diante do exposto, a escrita do gênero autobiografia na escola nos permitirá 

mais que ler textos, sobretudo conhecer discursos de pessoas situadas em um tempo e 

espaço real. Por oportuno, consideramos essencial que antes de qualquer intervenção 

precisamos ouvir os sujeitos, conhecer suas realidades, suas necessidades para que a 

partir desses aspectos possamos mostrar-lhes outros mundos, outros textos e outras 

experiências de vida. 
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2.1 O PROJETO DE LEITURA E ESCRITA 

A proposta de intervenção didática tem como referência metodológica o Projeto 

Pedagógico de Leitura e Escrita de Lopes-Rossi (2008), que, como apresentamos 

anteriormente, divide-se em três módulos didáticos: leitura, produção textual e 

divulgação ao público. 

 

MÓDULO LEITURA 

● 1ª Atividade: trabalhar com os acontecimentos prévios. Tempo: 

aproximadamente 120 minutos. 

● Objetivo: Levantar hipóteses sobre o texto e confrontá-las após a leitura. 

     

Primeiramente, é necessário ativar os conhecimentos prévios dos educandos 

quanto aos gêneros discursivos, biografia e autobiografia. Para tanto, sugerimos uma 

discussão oral, em que se instigue o levantamento de hipóteses, provocando um 

debate em sala, com base nas seguintes questões: 

  

 • Você sabe o que é uma autobiografia? 

 • Você já leu alguma autobiografia? Qual?  

 • Quem era o autor? 

 • E biografia você conhece? Já leu alguma? 

 • Em que lugar as biografias e autobiografias são veiculadas? 

 • Você afirmaria que as biografias e autobiografias são o mesmo gênero 

discursivo? Por quê? 

 

Após o debate oral, recomendamos a leitura do poema “Meus Oito Anos”, de 

Casimiro de Abreu, pois é neste momento que se iniciará o processo de caracterização 

do gênero a ser estudado. É importante que a leitura ocorra, primeiramente, de forma 

individual e silenciosa. Depois, os alunos trabalharão em grupos, fazendo a leitura 

oral.  
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Meus oito anos (Casimiro de Abreu) 

Oh! que saudades que tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 

Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais! 

Como são belos os dias 

De despontar da existência! 

– Respira a alma inocência 

Como perfumes a flor; 

O mar é – lago sereno, 

O céu – um manto azulado, 

O mundo – um sonho dourado, 

A vida – um hino d’amor! 

Que auroras, que sol, que vida, 

Que noites de melodia 

Naquela doce alegria, 

Naquele ingênuo folgar! 

O céu bordado d´estrelas, 

A terra de aromas cheia, 

As ondas beijando a areia 

E a lua beijando o mar! 

Oh! dias de minha infância! 

Oh! meu céu de primavera! 

Que doce a vida não era 

Nessa risonha manhã! 

Em vez das mágoas de agora, 

Eu tinha nessas delícias 

De minha mãe as carícias 

E beijos de minha irmã! 

Livre filho das montanhas, 

Eu ia bem satisfeito, 

Da camisa aberto o peito, 

– Pés descalços, braços nus – 

Correndo pelas campinas 

À roda das cachoeiras, 

Atrás das asas ligeiras 

Das borboletas azuis! 

Naqueles tempos ditosos 

Ia colher as pitangas, 

Trepava a tirar as mangas, 

Brincava à beira do mar; 

Rezava às Ave-Marias, 

Achava o céu sempre lindo, 
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Adormecia sorrindo 

E despertava a cantar! 

[…] 

Oh! que saudades que tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 

– Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais! 
             Fonte: https://pt.scribd.com/doc/52530174/Texto-autobiografico-de-MonteiroLobato 

  

 Após a leitura, inicia-se a discussão sobre o poema: 

• Quem é o autor do poema? Você já ouviu falar sobre ele? (Nesse momento, é 

importante que o professor explique oralmente quem é Casimiro de Abreu e 

quais são suas obras literárias) 

• Qual o objetivo deste poema?  

• Este poema chama a atenção do leitor? 

• O Poema é interessante? Por quê?  

• Existe alguma relação entre a situação vivida no poema e a sua experiência de 

vida? 

• Por que o título do poema é Meus Oito anos? Converse com seus amigos sobre 

as sugestões possíveis de um novo título.  

• Você acha que esse poema é uma autobiografia? Por quê? 

•Você considera importante realizar o registro dos fatos mais importantes da 

vida? Por quê?  

• Escrever sobre a vida de uma pessoa é importante para quem?  

•Você conhece o significado do termo AUTOBIOGRAFIA? Qual é seu 

entendimento acerca desta palavra?    

● 2 ª atividade: Detalhando o gênero. Tempo: 120 min. 

Objetivo: Apreender o conceito, origem da palavra e característica da 

autobiografia. 
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 Agora é o momento de realizar uma explanação a respeito do gênero discursivo 

“Autobiografia”, definição, características e objetivos de escrever um texto deste 

gênero. Se for possível, se na escola houver conexão com a internet, é importante 

mostrar a fonte, acessar o link da página da internet de onde foi retirada a informação. 

Essa orientação conduzirá os alunos a fazerem outras pesquisas quando precisarem. 

Se não for possível, é importante que pelo menos o endereço da web seja mostrado 

para que em situação oportuna possam constatar.  

 

                                                Etimologia da palavra: BIOGRAFIA: 

BIO = VIDA; GRAFIA = ESCRITA; AUTO = A SI MESMO                                                                              

AUTOBIOGRAFIA: Escrita da própria vida 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2000-6.pdf 

 

                          Características do Gênero autobiografia 

A autobiografia é um gênero discursivo que constitui uma narrativa de caráter pessoal e o 

seu traço mais significativo é a inserção do próprio escritor como personagem principal. Escrever 

uma autobiografia implica um compromisso literário e não histórico ou documental, porque ora a 

narrativa apresenta um resgate memorialístico (baseado na realidade), ora constrói a trama com os 

fios da ficção. Embora tenhamos algumas biografias que tenham valor histórico também. 

Por isso, as autobiografias podem assumir diversos formatos como diários, memórias, 

poemas, músicas, roteiros, cartas, entre outros. O caráter biográfico da obra não acontece na sua 

formatação, mas em seus elementos linguísticos. Normalmente, a narração é feita na primeira pessoa 

do singular e aborda questões íntimas e pessoais.     

https://www.infoescola.com/generos-literarios/autobiografia/(com adaptação). 

 

3ª atividade: Leitura do texto e do vídeo. Tempo: 120 minutos. 

Objetivo: Promover a leitura para que o aluno se aproprie das características 

linguístico-discursivas dos gêneros autobiografia e biografia. 

 Após as discussões e o contato com o conceito, características e objetivo do 

gênero discursivo, é o momento para os alunos fazerem a leitura do texto 

autobiográfico de Monteiro Lobato. Novamente, farão a leitura individual e silenciosa 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2000-6.pdf
https://www.infoescola.com/redacao/narrativa/
https://www.infoescola.com/generos-literarios/autobiografia/(com
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e, apenas depois, a leitura oral compartilhada. Em seguida, propomos que eles vejam 

um vídeo com a biografia do autor “BIOGRAFIAS – Monteiro Lobato”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=qP03kfjcrMY&list=RDmm9UYxSfUc4&index=3). 

 

                                Texto autobiográfico de Monteiro Lobato 

Nasci José Renato Monteiro Lobato, em Taubaté-SP, aos 18 de abril de 1882. Falei tarde e aos 

5 anos de idade ouvi, pela primeira vez, um célebre ditado...Concordei. Aos 9 anos resolvi mudar 

meu nome para José Bento Monteiro Lobato desejando usar uma bengala de meu pai, gravada com 

as iniciais J.B.M.L. Fui Juca, com as minhas irmãs Judite e Esther, fazendo bichos de chuchu com 

palitos nas pernas. Por isso, cada um de meus personagens; Pedrinho, Narizinho, Emília e Visconde 

representam um pouco do que fui e um pouco do que não pude ser.  

Aos 14 anos escrevi, para o jornal "O Guarani", minha primeira crônica. Sempre amei a 

leitura. Li Carlos Magno e os 12 pares de França, o Robinson Crusoé e todo o Júlio Verne.  Formei-

me em Direito em 1904, pela Universidade de São Paulo. Queria ter cursado Belas Artes ou até 

Engenharia, mas meu avô, Visconde de Tremembé, amigo de Dom Pedro II, queria ter na família um 

bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.  

Em maio de 1907 fui nomeado promotor em Areias - SP, casando-me no ano seguinte com 

Maria Prezada Natividade, com quem tive o Edgar, o Guilherme, a Marta e a Rute. 

Vivi no interior, nas pequenas cidades, sempre escrevendo para jornais e revistas. Em 1911 

morreu o meu avô, Visconde de Tremembé, e dele herdei a fazenda Boquira, passando de promotor 

a fazendeiro. Na fazenda escrevi o Jeca Tatu, símbolo nacional. Comprei a "Revista do Brasil" e 

comecei, então, a editar meus livros para adultos. "Urupês" iniciou afila em 1918. Surgia a primeira 

editora nacional "Monteiro Lobato & Cia", neste mesmo ano. Antes de mim, os livros do Brasil eram 

impressos em Portugal.  

Tive muitos convites para cargos oficiais de grande importância. Recusei a todos. Getúlio 

Vargas (presidente do Brasil na ocasião) convocou-me para ser o Ministro da Propaganda. Respondi 

que a melhor propaganda para o Brasil, no exterior, era a "Liberdade do Povo", a constitucionalização 

do país. Minha fama de propagandista decorria da minha absoluta convicção pessoal. O caso do 

petróleo, por exemplo, e do ferro. Éramos ricos em energia hidráulica e minérios e não somente café 

e açúcar. Durante 10 anos, gritei essas verdades. Fui sabotado e incompreendido. 

Dediquei-me à Literatura Infantil já em 1921. E, retomei a ela, anos depois, desgostoso dos 

adultos. Com” Narizinho Arrebitado", lancei o "Sítio do Pica-Pau Amarelo". O sítio é um reino de 

liberdade e encantamento. Muitos já o classificaram de República.  

Eu mesmo, por intermédio de um personagem, o Rei Carol, da Romênia, no livro A Reforma 

da Natureza, disse ser o Sítio uma República. Não; República não é, e sim um reino. Um reino cuja 

rainha a D. Benta. Uma rainha democrática, que reina pouco. Uma rainha que permite liberdade 

absoluta aos seus súditos. Súditos que também governam. Um deles, Emília, é voluntarioso, teimosa, 

renitente não renuncia os seus desejos e projetos. Narizinho e Pedrinho são as crianças de ontem, de 

hoje e amanhã, abertas a tudo, querendo ser felizes, confrontando suas experiências com o que os 

mais velhos dizem, mas sempre acreditando no futuro. Mas eu precisava de instrumentos idôneos 

do mundo real para o fantástico fosse possível, pois, como ir à Grécia? Como ir à Lua? Como alcançar 

os anéis de Saturno? Bem, a lógica das coisas impunha a existência desse instrumento. Primeiro 

surgiu o "Os pós de Pirlimpimpim" que transportaria para todo e sempre, os personagens de um 

lugar para outro, vencendo o "ESPAÇO". O "FAZ-DE-CONTA", pó número 2, venceria a barreira do 

“TEMPO", suprindo as impossibilidades de acontecimentos. Finalmente pensei no "SUPER-PÓ", 

inventado pelo Visconde de Sabugosa, 12 em o Minotauro, que transportaria, num átomo, para 

qualquer lugar indeterminado, desde que desejado. 

https://www.youtube.com/watch?v=qP03kfjcrMY&list=RDmm9UYxSfUc4&index=3
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Como disse a Emília: "é um absurdo terminar a vida assim, analfabeto!". Eu poderia ter 

escrito muito mais, perdi muito tempo escrevendo para gente grande. Precisava ter aprendido mais... 

Hoje aos 4 de julho de 1948, vítima de um colapso, na cidade de São Paulo parto para outra dimensão. 

Mas o que tinha de essencial, meu espírito jovem, minha coragem, está vivo no coração de cada 

criança. Viverá para sempre, enquanto estiver presente a palavra inconfundível de "Emília”. 

Monteiro Lobato 

 Fonte:https://pt.scribd.com/doc/52530174/Texto-autobiografico-de-Monteiro-Lobato 

 

4ª atividade: compreensão dos aspectos sociais, discursivos e verbais do texto. 

Tempo: 120 minutos. 

Objetivo: exercitar a leitura, compreensão e interpretação das ideias e do texto 

como um todo. 

   

 Após a leitura e a apresentação do vídeo, será feita uma discussão oral, 

resgatando o que já foi discutido na atividade prévia. Em seguida, os alunos 

responderão questões escritas direcionadas aos aspectos sociais do gênero, conforme 

apresentamos a seguir. 

 

I - QUESTÕES SOBRE CONTEXTO DE PRODUÇÃO 

 

 As perguntas sobre o contexto de produção têm como objetivo fazer o leitor 

compreender o enunciado e o projeto de dizer do enunciador. Explora-se, neste tipo 

de questão, os aspectos sociais do gênero, como os interlocutores, a finalidade 

discursiva, o suporte e a esfera de circulação. 

      1 Como você já percebeu, o autor da autobiografia que você leu é Monteiro Lobato, 

um dos maiores autores da literatura infanto-juvenil do Brasil. Você já leu algo sobre 

ele em livros, em algum site ou já assistiu a alguma matéria sobre ele na televisão? 

Qual a importância do autor para a sociedade? 

 2 Toda autobiografia traz uma reflexão acerca de um acontecimento sobre a 

história de vida de alguém. Esta, em especial, fala sobre a trajetória de Lobato. Qual 

foi a intenção do autor em abordar essa trajetória? Em outras palavras: Qual a 

finalidade desse texto? 

3 Para qual público-alvo esse texto foi escrito?  

https://pt.scribd.com/doc/52530174/Texto-autobiografico-de-Monteiro-Lobato
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4 Como observaram, a autobiografia em estudo foi retirada da internet. Em 

quais outros veículos de comunicação esse gênero discursivo pode circular? 

5 Esse texto circula em qual ou em quais esfera (s): 

(   ) literária      (   ) jornalística   (   ) científica    (   ) política 

(   ) midiática    (   ) escolar 

 

 II QUESTÕES DE CONTEÚDO TEMÁTICO 

 

 Questões sobre conteúdo temático visam propiciar ao aluno a compreensão da 

temática do texto, cuja originalidade exige um olhar cuidadoso por parte do leitor. 

Buscamos, com as atividades, promover a reflexão sobre o conteúdo que está sendo 

dito. 

1 Qual é o assunto principal tratado no texto autobiográfico de Monteiro 

Lobato? 

2 A temática está explícita ou implícita? Justifique sua resposta com trecho 

retirado do texto. 

 

III QUESTÕES DE COMPREENSÃO (NOS NÍVEIS LITERAL, INFERENCIAL, 

INTERPRETATIVO), INTERPRETAÇÃO E ESTILO  

  

Nesta seção, elaboramos atividades a partir da concepção de leitura como 

interação (MENEGASSI, 2010), a promover a interação entre leitor-autor-texto. 

Contemplamos, nas atividades, os diferentes níveis da etapa de compreensão (literal, 

inferencial e interpretativo) e a etapa de interpretação5.  

De acordo com o texto, Monteiro Lobato nasceu José Renato Monteiro Lobato, 

em Taubaté-SP, aos 18 de abril de 1882. Aos 9 anos, resolveu mudar seu nome para 

José Bento Monteiro Lobato. O que ocasionou o desejo dessa mudança? (compreensão 

literal)  

                                                 
5 Para maiores informações sobre as etapas do processo de leitura e níveis de compreensão textual, 

indicamos a seguinte leitura: MENEGASSI, R. J. Perguntas de leitura. In: MENEGASSI, R. J. (Org.) 

Leitura e Ensino, 2. Ed. Maringá, Eduem, 2010, p. 167-190. 
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1. Segundo o texto, fica evidente que, ao renunciar um cargo político, o autor 

tinha convicção e um posicionamento político. Que posicionamento era 

esse? (compreensão literal)  

2. Muitos autores começam a escrever ainda jovem. No texto, com que idade e 

com qual gênero Lobato iniciou sua carreira de autor? (Compreensão literal)  

 4. O texto retrata que ele herdou algo do seu avô. Qual a relação da herança com 

a criação da personagem do Jeca Tatu? (compreensão inferencial) 

 5.  Lobato foi pioneiro na divulgação de livros no Brasil. Que trecho nos leva a 

inferir essa afirmação? (compreensão inferencial) 

 6. No 7º parágrafo do texto, “Mas eu precisava de instrumentos idôneos para 

que o trânsito do mundo real para o fantástico fosse possível...” De que 

instrumentos idôneos o autor fala? (compreensão inferencial)  

 7. No trecho: “Aos 9 anos resolvi mudar meu nome para José Bento Monteiro 

Lobato desejando usar uma bengala de meu pai, gravada com as iniciais 

J.B.M.L”. Percebe-se um desejo motivado por uma relação afetiva. Como 

aconteceu com o autor, você já teve o desejo de mudar seu nome? Por quê? 

(interpretativa) 

8. No texto, o narrador conta que comprou a "Revista do Brasil" e iniciou a 

edição dos seus livros para adultos. Surgiu a primeira Editora Nacional 

"Monteiro Lobato & Cia", neste mesmo ano. Antes dele, os livros do Brasil eram 

impressos em Portugal. Em sua opinião, em que esses fatos contribuíram para 

os tempos atuais? (interpretação) 

  

IV QUESTÕES DE CONSTRUÇÃO COMPOSICIONAL 

A construção composicional refere-se ao arranjo textual. Questões desta 

natureza levam o leitor a compreender melhor a organização, as relações discursivas 

entre os parágrafos. Essa tessitura textual que se estrutura em parágrafos conduz o 

leitor à busca de sentidos de forma mais organizada e clara. 
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1 O texto autobiográfico lido tem quantos parágrafos? O que houve em cada um 

deles. 

2 Os fatos narrados possuem uma ordem quando vão sendo expostos. Qual 

o primeiro e último fato que são mostrados? Qual a importância dessa 

ordenação? 

3 São citadas, no decorrer do texto, várias personagens, cite os seus nomes e 

explique a importância delas para o autor, de acordo com o contexto 

narrado. 

4 O narrador do texto narra os fatos em primeira pessoa “Formei-me em Direito 

em 1904, pela Universidade de São Paulo”. Ele participa dos acontecimentos; 

tem dupla função: personagem e narrador. Pode ter uma participação 

secundária nos acontecimentos, destacando-se, desse modo, seu papel de 

narrador, ou ter importância fundamental. Você considera que Lobato tem um 

papel secundário ou fundamental na narrativa? Por quê? Justifique suas 

respostas com outros trechos.  

 

V QUESTÕES SOBRE ASPECTOS LINGUÍSTICO-ENUNCIATIVOS 

 Questões sobre os aspectos linguístico-enunciativos têm o objetivo de fazer com 

que os alunos reflitam sobre a língua em suas diversas formas de uso, a partir do texto 

em estudo. Desse modo, nas questões epilinguísticas, o aluno reflete sobre os efeitos 

de sentido que certos elementos provocam no texto, contribuindo para a sua 

construção de sentidos. Na questão metalinguística, propiciamos a reflexão sobre a 

estrutura e o funcionamento da língua (OHUSCHI; PAIVA, 2020).  

 Analise o trecho e responda: “Primeiro surgiu o ‘Os pós de Pirlimpimpim’ que 

transporta para todo e sempre, os personagens de um lugar para outro, vencendo o 

‘ESPAÇO’. O ‘FAZ-DE-CONTA’, pó número 2, venceria a barreira do ‘TEMPO, 

suprindo as impossibilidades de acontecimentos. Finalmente pensei no ‘SUPER-PÓ’”. 

A linguagem empregada nesta expressão é adequada à literatura infanto-juvenil? 

Justifique sua resposta.  
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1.  No trecho: “O caso do petróleo, por exemplo, e do ferro. Éramos ricos em 

energia hidráulica e minérios e não somente café e açúcar. Durante 10 anos, 

gritei essas verdades. Fui sabotado e incompreendido”.  Qual o efeito de 

sentido do uso do verbo na primeira pessoa do plural?  Indica que: 

(  ) O autor quer manter-se distante da temática tratada.  

(  ) Ele assume, de maneira explícita, o comprometimento com o que está 

sendo afirmado. 

(  ) Quer posicionar-se objetivamente em relação ao que foi declarado.  

(  ) Ele assume, de maneira implícita, o comprometimento com o que está 

sendo afirmado. (epilinguística) 

 

2 Em quase todo o texto, os verbos estão todos no pretérito perfeito, como em 

nasci, ouvi, falei, concordei, resolvi. Por que há predominância desse tempo 

verbal no texto? Qual o efeito de sentido do uso do pretérito perfeito no 

texto? (epilinguística) 

3 Diferentemente do restante do texto, observamos no trecho a seguir, o 

emprego de outro tempo verbal: 

 

 “Eu mesmo, por intermédio de um personagem, o Rei Carol, da Romênia, 

no livro A Reforma da Natureza, disse ser o Sítio uma República. Não; 

República não é, e sim um reino. Um reino cuja rainha a D. Benta. Uma 

rainha democrática, que reina pouco. Uma rainha que permite liberdade 

absoluta aos seus súditos. Súditos que também governam. Um deles, Emília, 

é voluntarioso, teimosa, renitente não renuncia os seus desejos e projetos”.  

 

i. Explique qual é o efeito de sentido no texto do emprego desses verbos 

no presente do indicativo. (epilinguística)  
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ii. Reescreva o trecho destacado na questão anterior, passando os verbos 

para pretérito perfeito do indicativo. Em seguida, explique a mudança 

de sentido que essa troca de tempo verbal provocou. (epilinguística) 

iii. Agora, observe, no trecho que você reescreveu, a estrutura dos verbos no 

pretérito perfeito e explique: 

a)  Quais deles se assemelham, ou seja, quais têm a mesma terminação.  

b) Quais deles têm a terminação diferente. 

c) Por que se diferenciam? 

d) Por que o verbo “ser” tem uma estrutura diferente dos demais verbos? 

(metalinguística)  

 

  MÓDULO ESCRITA 

Objetivo: Produzir texto usando recursos linguísticos de autoria e relato 

pessoal de vida. 

Lopes-Rossi (2008), considera que, neste módulo, devem ser desenvolvidas 

atividades, de preferência, em pequenos grupos, a fim de favorecer a interação, a 

socialização das informações e a divisão das tarefas, entre os participantes. Outra 

possibilidade é que os textos sejam trocados e lidos entre eles para que vejam detalhes 

no texto do colega que provavelmente passou despercebido no seu próprio texto.   

1ª atividade – aproximadamente 40 minutos. 

Objetivo: refletir sobre a história de vida de um líder negro. 

 

Sugerimos, para este momento, a leitura da biografia de Martin Luther King 

Jr. para discutir com os alunos sobre a vida do Pastor batista e um dos principais 

líderes negros na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos e sua 

contribuição enquanto ativista dos direitos civis. Aqui será necessário fazer a 

diferenciação entre os gêneros biografia e autobiografia.  

2ª atividade escrita – aproximadamente 120 minutos. 

Objetivo: Produzir um texto autobiográfico a partir de fatos resgatados da 

própria vida. 
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Conforme estudamos no gênero autobiografia, as pessoas relatam fatos de sua 

própria vida. Então, que tal contar um pouco de sua história? Redija – em prosa 

narrativa – uma autobiografia da sua história de vida. Seu texto, junto com os textos 

dos colegas da sua classe, fará parte de um blog da escola. A apresentação desta 

plataforma, com os textos, será feita em uma tarde, para que todas as turmas tenham 

conhecimento dos textos que lá estão. 

3ª atividade – reescrita. Aproximadamente 120 minutos. 

Objetivo: aprimorar a escrita, buscando a melhor forma de dizer sobre si. 

 

Segundo Menegassi (2010), sobre a reescrita refletem a visão de revisão e 

reescrita dos alunos envolvidos na pesquisa, sendo que a maioria diz respeito a 

reestruturações formais, a correções ortográficas, corroborando o exposto até o 

momento. A escrita não é uma forma de testar eventualmente conhecimentos de língua 

ou de grafia, mas de uma prática que inclui seguir regras. E a principal dela é o 

exercício contínuo e sistemático desse tipo de atividade na escola. 

 4ª atividade – revisão feita pelos alunos 

 Objetivo: possibilitar o contato com a escrita do outro, avaliando e comparando 

com o texto que escreveu. 

Roteiro para a revisão feita pelos alunos 

O texto tem título? 

O título está coerente com o texto? 

Que outras personagens o narrador apresenta além dele próprio? Quantos? 

O tempo usado pelo autor é cronológico ou psicológico? 

O texto apresenta acontecimentos mais alegres ou triste? 

Tem um fato de maior relevância? 

Os fatos estão na ordem cronológica? 

Você passou por algum momento de reflexão ao ler o texto do colega? Em qual 

momento? 

Qual ou quais pontos você considera negativo no texto? 

O texto atende às características do gênero autobiografia? Justifique sua resposta 
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Os verbos estão no tempo verbal adequado ao gênero? Justifique sua resposta. 

A pontuação está bem empregada? 

   

É importante que, na troca do texto entre produtores, os alunos usem o roteiro 

para orientação da reescrita, seja fundamentado claramente os critérios de avaliação 

condizentes com o tipo de correção que o texto precisa, se é de ordem ortográfica, 

pontuação, coesão. 

 

MÓDULO DIVULGAÇÃO 

1ª atividade: apresentação do blog da turma à escola. Tempo: 120 minutos.  

Objetivo: fazer circular as produções textuais entre a comunidade escolar, 

incentivando a leitura e a produção de outras autobiografias. 

 

O momento de divulgação ao público é de grande relevância para os discentes 

e a comunidade escolar, pois é o resultado de um “produto” pronto, com as marcas de 

quem o produziu. Diante disso, esse momento será a culminância das atividades que 

se dará no instante em que a turma irá apresentar e divulgar o Blog, com as suas 

produções escritas, para toda a escola. Momento em que os alunos relatarão suas 

experiências de produção escrita e da construção do passo a passo do blog que terá o 

auxílio da professora de arte, com as fotos que comporão o diário digital, e do professor 

da sala de informática, que será o responsável pela criação da página on-line. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aluno quando chega à escola já produz textos orais coerentes. É um produtor 

textual por natureza. Entretanto, a escola é o lugar da escrita por excelência, pois é lá 

que aprendemos a ler e a produzir textos. Assim, constata-se a necessidade de levar 

propostas didáticas variadas, com diferentes gêneros discursivos, para que esse aluno 

desenvolva a leitura e a escrita com diversos tipos relativamente estáveis que exercem 

as mais copiosas funções sociais. 
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Diante do exposto, optamos pelo gênero autobiografia, pois almejamos 

implementar a proposta em uma escola do campo com alunos ribeirinhos e 

quilombolas, que requerem esse olhar autoafirmativo, do reconhecimento e 

valorização de suas identidades. Desse modo, poderão instituírem-se como locutores 

e produtores de seus textos, a partir de suas verdades e visões de mundo.  

A proposta pauta-se no dialogismo do Círculo de Bakhtin, portanto, considera 

os princípios dialógicos de ensino de leitura, como coprodutora de sentidos, de escrita, 

como um processo contínuo e recursivo, e de análise linguística, a partir de questões 

epilinguísticas e metalinguísticas que propiciem a reflexão sobre a língua. Sob esse 

viés, utilizamos, com adaptações, a metodologia de Projetos Pedagógicos de Leitura e 

Escrita para o trabalho com gêneros discursivos, proposta por Lopes-Rossi (2008).  

A produção escrita, bem como a leitura não podem ser vistas apenas como meio 

de chegar à norma culta ou à padrão. A aquisição desta variedade vai fazer parte da 

linguagem do discente a partir do constante fazer, refazer textos, aliado a leituras de 

temas e gêneros discursivos diversos. O que se espera é que, ao final das etapas do 

projeto, os alunos tenham condições de produzir textos coerentes e produtivos. 
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O GÊNERO DIGITAL VLOG: MEDIAÇÃO DA ESCRITA PARA A PRODUÇÃO 

DE VÍDEOS COM ALUNOS DO 9º ANO 

 

Adriano Nascimento Silva (UFPA)1 

Márcia Cristina Greco Ohuschi (UFPA)2 

Isabel Cristina França dos Santos Rodrigues (UFPA)3 

 

Resumo: Ao inserir os gêneros digitais nas aulas de Língua Portuguesa, é importante 

analisar suas contribuições para o contexto das novas tecnologias e para o processo de 

ensino e aprendizagem. Sob essa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo 

apresentar algumas estratégias que podem ser utilizadas em aula, com alunos do 9º 

ano, a partir de um trabalho com o gênero Vlog, por meio de visualização, análises 

desse gênero, além da produção escrita para auxílio da gravação de vídeos com 

temáticas que tenham conteúdos relevantes ao conhecimento dos discentes. Nesse 

contexto, o trabalho é ancorado pelos estudos do Círculo de Bakhtin a partir das suas 

teorias sobre a condição do dialogismo e de pesquisadores que seguem essa vertente, 

como Menegassi (2016) e Ohuschi (2016), além das contribuições de Rojo (2012), sobre 

os multiletramentos na escola. Metodologicamente, o trabalho pauta-se na proposta 

de Projeto de leitura e escrita de Lopes-Rossi (2008), com adaptações. Assim, o projeto 

elaborado pretende levar os alunos à discussão sobre temas recorrentes na sociedade, 

análises e estudos desse gênero para, na sequência, iniciarem a elaboração de Vlogs.  

Palavras-chave: Gêneros discursivos. Vlog. Interação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O ensino de Língua Portuguesa (LP), ao longo dos anos, em grande parte, 

voltou-se ao estudo apenas da gramática normativa (ZANINI, 1999), muitas vezes, 

desconectado da realidade em que os discentes vivem. Entretanto, com os avanços dos 

estudos na área da Linguística Aplicada, passou-se a valorizar o texto, as práticas 

                                                 
1Mestre em Letras pelo Programa de Mestrado Profissional (PROFLETRAS) E-mail: 

adrianoportugues@yahoo.com.br.  
2 Doutora em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Docente da 

Universidade Federal do Pará (UFPA) E-mail: marciaohuschi@yahoo.com.br.  
3 Doutora em Educação (UFPA). Docente do IEMCI (UFPA) e coordenadora do projeto “Práticas 

socioculturais, linguagens e processos de ensino e aprendizagem na Formação docente”.  E-mail: 

janibel8@yahoo.com.br.  
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linguageiras e a reflexão sobre a língua(gem). Nesse sentido, é preciso refletir sobre os 

textos em suas possibilidades discursivas, interagir, pois a produção textual escrita e 

seu processo de revisão e reescrita são possibilidades de elevar o conhecimento dos 

alunos, situações mediadas pelo professor (OHUSCHI; MENEGASSI, 2019, p. 36). 

Nessa perspectiva, este trabalho pretende apresentar estratégias de ensino com o 

gênero discursivo digital Videoblog (Vlog), contribuindo à oralidade, à leitura e à 

escrita, por ter relevância ao contexto educacional atual. Esse gênero é sugerido pela 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC)4, o que pode ser uma das possibilidades de 

apresentar os gêneros discursivos digitais aos discentes, como estratégia para que os 

alunos leiam, escrevam, reescrevam e produzam Vlogs (BRASIL, 2017).  

Este projeto de leitura e escrita volta-se a alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental, como uma possibilidade de motivar os discentes a discussões sobre 

diversos temas, produções escritas, análises linguísticas e gravação de Vlog, a partir da 

visualização de outros Vlogs disponibilizados no YouTube. 

O trabalho é embasado no dialogismo, proposto pelo Círculo de Bakhtin 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1992 [1929]; BAKHTIN, 2003 [1979], e nos estudos sobre 

multiletramentos na escola (MOURA; ROJO, 2012). Em aspectos metodológicos, a 

proposta segue o Projeto de Leitura e Escrita de Lopes-Rossi (2008), a partir dos 

procedimentos para estudos dos gêneros discursivos.  

O artigo traz etapas para uma proposta de intervenção, que será implementada 

com o intuito de contribuir para melhorias às práticas educacionais do professor-

pesquisador, na tentativa de utilizar o gênero digital como um fomentador de 

interações no contexto educacional por meio da leitura, da escrita e da oralidade. 

Na sequência, apresentamos uma breve reflexão teórica sobre o ensino de LP 

com foco no gênero discursivo digital Vlog. Primeiramente, abordamos sobre a 

                                                 
4 A Base Nacional Comum Curricular é o documento normatizador mais recente para o ensino da 

Língua Portuguesa. Por esse motivo e pelo fato de apresentar questões relevantes ao contexto das 

tecnologias digitais no ensino, foco do nosso trabalho, citamos o documento, mesmo cientes das lacunas 

existentes, devido ao seu contexto de produção, como explicam Bonini e Costa-Hübbes (2019). 
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divulgação desse gênero no meio social e sua importância para o contexto escolar. 

Ademais, falamos acerca da multimodalidade na escola e sua relação com os gêneros 

discursivos (ROJO, 2012). Por fim, apresentamos o Projeto de leitura e escrita 

elaborado. 

 

2 O VLOG E O CONTEXTO ESCOLAR 

A utilização de gêneros discursivos, nas aulas de LP, possibilitou uma 

diversificação no ensino, uma vez que os alunos podem expressar suas experiências, 

dialogar sobre realidades vividas, escrever sobre diversos assuntos em inúmeras 

condições (LOPES-ROSSI, 2008), com a possibilidade de refletir sobre os fatos da 

língua em situações reais de linguagem. Essas relações não se baseiam em um ensino 

de língua materna tradicional, em que se estudava apenas a gramática e valorizava as 

condições de “certo e de errado” (ZANINI, 1999), para estratégias que destacam a 

linguagem em seu contexto de uso. 

Ao pensar na evolução da sociedade e entender que as relações com as 

tecnologias digitais fazem parte do cotidiano de grande parte dos alunos, isso propicia 

a utilização dos gêneros discursivos digitais. Com esse uso, há a possibilidade de 

ampliar os gêneros trabalhados em sala e levar os discentes a novas práticas de 

letramentos (ROJO, 2013). A partir de objetivos e estratégias para um ensino que 

valorize essas práticas no século XXI, é relevante incluir os alunos nesse universo. 

O Vlog é um gênero que retrata as questões sociais em diversos âmbitos. Sendo 

assim, “Vlogs constituem um registro do cotidiano com alto teor de elementos voltados 

à argumentação e que circulam via mídia digital” (ATALIBA, 2017, p. 48). Desse modo, 

esse gênero pode ser utilizado nas aulas de LP e incentivar os discentes à produção de 

seus próprios Vlogs. 

Na atualidade, há uma popularização dos Vlogs, com muitas publicações em 

sites, como o YouTube; além de divulgações em Redes Sociais, na internet, como 

Instagram e Facebook. Por essas razões, entende-se que grande parte dos alunos 
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acompanham youtubers ou fazem Vlogs para divulgar também, e assim, os professores 

podem utilizar esse gênero em atividades na escola. 

A partir disso, vale ressaltar que os vídeos do YouTube são gêneros que utilizam 

da multimodalidade, ou seja, apresentam imagens, legendas, músicas, cores, relatos, 

argumentos, performance, tudo isso é responsável pelo maior interesse nesses 

produtos publicados, o que é defendido por Rojo:  

 

É o que tem sido chamado de multimodalidade ou multissemiose dos textos 

contemporâneos. Ou seja, textos compostos de muitas linguagens (modos, ou 

semioses) que exigem capacidades e práticas de compreensão e produção de 

cada uma delas (multiletramentos) para fazer significar (ROJO, 2012, p. 19). 

 

Inserir o Vlog no contexto educacional é um fator importante devido à 

multimodalidade existente nos vídeos, o que pode ser um motivo para que os alunos 

se empenhem à leitura e à compreensão desses textos, ampliando seus conhecimentos. 

Dessa maneira, oportuniza uma inserção no universo das tecnologias digitais 

relacionadas ao ensino de LP. 

Toda forma de interação, seja entre alunos-alunos, alunos-professor, aluno-

texto, aluno-contexto é importante para o processo de aprendizagem de uma língua, 

pois os enunciados apresentam relevância no contexto de uso em relação com os 

falantes (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1992 [1929]). 

Portanto, é preciso dar sentido ao que será ensinado, valorizando cada 

conhecimento, para, assim, ter alunos mais participativos no contexto educacional, 

com estratégias que possibilitem seu desenvolvimento. 

 

2.1 MULTIMODALIDADES NA ESCOLA 

             A multimodalidade é a possibilidade de diversas linguagens em um texto 

(ROJO, 2013), é uma interação entre a escrita, a música, as imagens, os sons. É fazer da 

escrita um universo semiótico, pois as palavras têm significados que levam à criação 

de imagens e sentidos para aquilo que se materializa. Dessa forma, a escola é um 
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ambiente em que a multimodalidade ocorre, sendo efetivada também com o uso das 

tecnologias digitais. 

O conceito de letramentos múltiplos é ainda um conceito complexo e muitas 

vezes ambíguo, pois envolve, além da questão da multissemiose ou 

multimodalidade das mídias digitais que lhe deu origem, pelo menos duas 

facetas: a multiplicidade de práticas de letramento que circulam em diferentes 

esferas da sociedade e a multiculturalidade, isto é, o fato de que diferentes 

culturas locais vivem essas práticas de maneira diferente (ROJO, 2009, p. 108-

109). 
  

 Rojo (2009), defende, a partir dos multiletramentos, a necessidade de analisar 

as possibilidades dos letramentos múltiplos, pois a escola não está restrita à 

alfabetização. A partir dessa percepção, é possível que a utilização desses recursos 

possibilite a inserção de alunos em contextos mais amplos, que podem levá-los a 

condições de ensino mais pautadas em suas vivências, sem desconsiderar as suas 

práticas socioculturais em que estão inseridos.  

 Nesse sentido, também é importante destacar a multiculturalidade, pois as 

várias culturas existentes e as práticas de letramentos que serão aplicadas devem 

atender a seus sujeitos distintos, os quais vivem em uma sociedade plural. Hoje, é 

necessário unir as múltiplas culturas e as múltiplas semioses, pois, por meio delas, se 

informa e se comunica (ROJO, 2012). 

Além disso, pela dinamicidade das práticas educacionais, vale ressaltar que as 

multimodalidades na escola contribuem para o ensino, porque o multimodal 

compreende um dinamismo em contextos distintos. Desse modo, quando se pretende 

trabalhar um filme em sala, a multimodalidade ocorre, uma vez que há uma mistura 

de elementos, como: cores, sons, imagens, movimentos, músicas, dentre outros fatores.  

Logo, é preciso repensar as estratégias de ensino e verificar a possibilidade de 

trazer às aulas o multimodal, uma vez que o ensino com essas estratégias e as práticas 

de interações sociais são condições importantes à aprendizagem de uma língua. 
 

3 PROPOSTA DE ENSINO COM O GÊNERO DISCURSIVO DIGITAL VLOG 
           

A proposta, aqui apresentada, utiliza o Vlog como produto de um processo de 

leitura, de escrita e de oralidade, que será implementada em uma turma de 9º ano do 
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Ensino Fundamental. Nesse sentido, as estratégias descritas a seguir são sugestões 

apresentadas pelo professor-pesquisador, embasadas na pesquisa de Lopes-Rossi 

(2008), que visa ao desenvolvimento de condições autônomas nos processos de leitura 

e produção escrita nas interações com os gêneros discursivos. 

         As atividades serão apresentadas em etapas para uma melhor organização de 

cada percurso. Elas estão divididas em: a) módulo de leitura, composto por atividades 

prévias, atividades sobre o contexto de produção, atividades sobre conteúdo temático, 

compreensão e interpretação; b) módulo de escrita, em que se inserem as etapas de 

reescrita e gravação dos Vlogs; c) módulo de divulgação ao público. A seguir 

apresentamos cada uma. 

 

3.1 MÓDULO DE LEITURA 

 

 Conforme as estratégias de ensino propostas por Lopes-Rossi (2008), os 

professores podem elaborar etapas para que o ensino de gêneros discursivos seja 

satisfatório. Como isso, o trabalho com questões contextualizadas e que levem os 

alunos a refletirem sobre gêneros e o contexto de produção desses textos, contribui 

para que os discentes reflitam sobre a língua em uso e interação. É relevante destacar 

que se pode trabalhar um projeto somente de leitura. Entretanto, não é possível 

desenvolver um projeto apenas com a escrita, posto que a leitura assume função 

relevante na ampliação do conhecimento mobilizado pela escrita (LOPES-ROSSI, 

2008). 

 

3.2 ATIVIDADES PRÉVIAS 

 Para a realização de um trabalho sistematizado, pode-se iniciar o processo de 

reflexão por intermédio das atividades prévias. Com essas questões, os alunos 

refletirão sobre o gênero discursivo que irão estudar.  

 

3.3 DIÁLOGO SOBRE O GÊNERO 

Para iniciar as atividades propostas, o professor pode indagar os alunos com 

algumas perguntas para verificar o conhecimento deles acerca do gênero digital Vlog, 
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antes de explicar as características desse gênero e verificar se, realmente, eles o utilizam 

de forma consciente ou de maneira inconsciente.  

Para iniciar, o docente pode sugerir que os discentes façam um círculo e atentem 

às respostas de seus colegas. A seguir, algumas perguntas que o docente pode utilizar 

nesse momento inicial, caso necessário, pode incluir outras. 

1 - Você conhece a palavra Vlog? 

2 - Essa palavra pertence à Língua Portuguesa? 

3 - Você pode identificar alguma característica desse gênero? 

 

3.4 CHARGE PARA RESGATAR O CONHECIMENTO SOBRE O MEIO AMBIENTE 

 

Após as perguntas feitas aos estudantes, para a verificação de seus 

conhecimentos sobre o gênero e quais características eles conhecem acerca do Vlog, é 

importante resgatar seus conhecimentos prévios sobre a temática contemplada no Vlog 

que assistirão posteriormente. Neste artigo, sugerimos a leitura de duas charges para 

instigar a percepção dos educandos sobre os elementos relacionados à degradação do 

meio ambiente, temática sugerida pelo professor-pesquisador.  

 

Charge 1 

 

        Fonte: https://br.pinterest.com/pin/595601119451284893/ 

https://br.pinterest.com/pin/595601119451284893/
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Charge 2 

 

                Fonte: https://blogcamp.com.br/lixo-e-o-meio-ambiente/ 

 

A partir da leitura das charges, perguntas podem ser feitas aos alunos, tais 

como: 

1 - A temática presente na charge 1 é uma realidade do Brasil? 

2 - É somente a personagem da charge 1 que é atingida por esse problema 

ambiental ou todos são afetados atualmente? Justifique sua resposta. 

3 - O que o cenário da charge 1 e da charge 2 representa para o Brasil hoje?   

3.5 APRESENTAÇÃO DO GÊNERO VLOG 

 

O contato com Vlogs ocorre devido à praticidade de como as informações são 

apresentadas, por isso, o professor pode fazer uma boa seleção de alguns Vlogs para 

utilizar em sala de aula, com temáticas que contribuam para o aprendizado e reflexões 

dos alunos.  

Como sugestão, indicamos o Vlog “MEIO AMBIENTE NO BRASIL – o que você 

precisa saber”, disponível no anexo deste artigo de forma transcrita ou no link 

https://www.youtube.com/watch?v=lHQ_KOavKtI&list=PLu9F6zLx7r1TUPFnpRbE6

VSCQO7m6Ot7m&index=6), apresentado por Gabriel Aguiar.  

https://blogcamp.com.br/lixo-e-o-meio-ambiente/
https://www.youtube.com/watch?v=lHQ_KOavKtI&list=PLu9F6zLx7r1TUPFnpRbE6VSCQO7m6Ot7m&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=lHQ_KOavKtI&list=PLu9F6zLx7r1TUPFnpRbE6VSCQO7m6Ot7m&index=6
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O Vlog “MEIO AMBIENTE NO BRASIL” foi norteador para formular as 

atividades que são apresentadas nesta proposta. Além desse, sugerimos outros dois: 

“ONU: o plástico está cobrindo e destruindo nosso planeta” e “Degradação Ambiental, 

que tratam sobre as ações do homem no meio ambiente, disponíveis em:  

https://www.youtube.com/watch?v=3dmZrzeg2e0 

https://www.youtube.com//watch?time_continue=212&v=HWSqxn8NPVI&fea

ture=emb_title. 

O docente pode apresentar, aos alunos, os objetivos para trabalhar com os Vlogs 

nas aulas de LP, além de evidenciar que esses Vlogs, os quais serão analisados em sala, 

apresentam informações importantes para formação discente. É importante que os 

educandos sejam orientados a anotarem sobre o Vlog que assistirão. 

Ao apresentar Vlog, o professor pode mediar o processo para que os alunos 

estejam atentos ao que é passado, pois a falta de atenção fará com que os educandos 

não compreendam a essência do assunto abordado. Após apresentar o Vlog, 

indagações serão feitas ao grupo sobre o conteúdo apresentado. Assim, as ideias 

principais apresentadas serão discutidas sobre sua importância e quais as 

contribuições desse Vlog para o conhecimento do aluno.  

 

 

3.6 ATIVIDADES SOBRE O CONTEXTO DE PRODUÇÃO 

   

A partir do trabalho inicial com o gênero e os possíveis diálogos para 

conhecimento, é momento de inserir atividades mais específicas sobre o Vlog assistido, 

pois já devem ter adquirido um conhecimento maior sobre como é formado esse 

gênero em discussão. Como os Vlogs estão inseridos na multimodalidade ou 

multissemioses, que exigem multiletramentos (ROJO, 2012), tal abordagem pode 

contribuir para práticas de leitura, de interação e de produção com esse gênero e com 

outros. Dessa forma, ao apresentar questões sobre o contexto de produção, o objetivo 

é ampliar o conhecimento dos alunos acerca do Vlog, um gênero digital multimodal. 

1 - Você já conhecia o apresentador desse Vlog, o Gabriel Aguiar? 

https://www.youtube.com/watch?v=3dmZrzeg2e0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=HWSqxn8NPVI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=HWSqxn8NPVI&feature=emb_title
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2 - Quem pode apresentar Vlog sobre essa temática? Existe alguma restrição? 

3 - Os Vlogs são bastante produzidos atualmente, pois são uma forma de 

divulgação de informações sobre inúmeros assuntos. Nesse sentido, qual a intenção de 

produção desse tipo de Vlog no contexto brasileiro? 

4 - Os Vlogs são vídeos divulgados por meio de canais no YouTube ou por meio 

de Redes Sociais. No caso em questão, o conteúdo apresentado nesse Vlog, por Gabriel, 

poderia ser divulgado em um jornal televisivo ou outro meio de circulação social? Por 

quê? Caso houvesse mudança de suporte, ainda o deixaria com características de Vlog?  

  

3.7 ATIVIDADES SOBRE CONTEÚDO TEMÁTICO 

 

 O gênero evidenciado traz uma temática específica, a questão ambiental, o que 

pode ser trabalhado em atividades sobre o conteúdo temático, que para (BAKHTIN, 

2003 [1979]), considera que as relações dialógicas mobilizadas são constituintes dos 

gêneros discursivos. Nesta etapa, o foco é na temática abordada e sua relevância ao 

ensino. O professor, ao explorar essas questões, incentiva a reflexão dos alunos. 

1 - Os Vlogs apresentam conteúdos diversos no contexto atual. Você achou 

relevante a criação desse Vlog? Por quê?  

2 - Na sua opinião, por que é importante a divulgação desse Vlog?  

3 - Os apresentadores de Vlog discutem temas atuais e muitas vezes relevantes 

a uma discussão. Sobre o que aborda esse que você viu?  

4 - O que pode ser feito para melhorar o que é abordado no Vlog? 

 

3.8 COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO 

 

 A etapa das perguntas de leitura é utilizada com o intuito de ampliar o 

conhecimento dos educandos a partir de uma interação mais centrada nas ideias do 

texto. Esse trabalho é importante para que os alunos reflitam sobre a abordagem do 

texto e suas percepções acerca do que leram.  
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 Como embasamento dessa etapa, o trabalho é corroborado pelos estudos de 

Menegassi (1995; 2010)5, acerca das etapas de leitura e dos níveis de compreensão. 

Elaboramos questões que contemplam a etapa de compreensão, nos níveis literal, 

inferencial e interpretativo e a etapa de interpretação, a partir da concepção de leitura 

como interação autor-texto-leitor (MENEGASSI, 2010).  

 

1 - A Transcrição do Vlog foi um recurso para ajudar na organização das ideias 

a partir da visualização do vídeo. Após a leitura do texto transcrito e da visualização 

desse Vlog, há algumas orientações. Quais são elas? Como pode contribuir para 

amenizar a problemática? (Compreensão Literal) 

2 – As questões ambientais tratadas no Vlog são importantes para os brasileiros? 

Justifique sua resposta. (Compreensão Inferencial) 

3 - No Vlog, é apresentada a seguinte ideia: “nosso país é conhecido 

mundialmente pelas suas belezas naturais. Nós temos o maior bloco de floresta do 

mundo, a floresta Amazônica, nós temos ainda a maior biodiversidade do planeta” 

(início do segundo parágrafo). O que tem sido feito no seu município para preservação 

dos elementos naturais? Justifique. (Compreensão Interpretativa) 

4 - No contexto brasileiro, as ações para contribuição chegaram efetivamente a 

sua cidade? O problema é maior devido às ações dos governantes ou às ações da 

população? Justifique sua resposta. (Interpretação) 

 

3.9 CONSTRUÇÃO COMPOSICIONAL 

 

As perguntas de construção composicional são apresentadas com o intuito de 

os alunos apropriarem-se do gênero em questão. Quando se trata da produção do 

discurso, pode-se enfatizar aspectos formais como o do gênero discursivo em foco 

Vlog e quanto a sua estruturação, procedimentos envolvidos. Assim, por meio do 

enunciado (gêneros discursivos), assimilamos, segundo Bakhtin (2019 [1979]), as 

                                                 
5 As questões foram ordenadas conforme as etapas e níveis de leitura discutidos por Menegassi, o que 

pode ser aprofundado a partir da leitura do texto completo em: MENEGASSI, R. J. Perguntas de leitura. 

In: MENEGASSI, R. J. (org.). Leitura e ensino. 2. Ed. Maringá: Eduem, 2010, p. 167-190. 
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formas da língua como sistema estratificado. Com isso, é importante ampliar o 

conhecimento sobre os gêneros, os quais são inúmeros, logo, essa discussão pode 

contribuir para um melhor entendimento do que se estuda.  

1 - Vlog é um tipo de blog em que os conteúdos predominantes são os vídeos. 

Apresente características que evidenciem que o vídeo apresentado é um Vlog. 

2 - O teor informativo é uma das questões evidentes no gênero textual Vlog. Essa 

abordagem foi bem apresentada? Cite fragmentos informativos relevantes da 

composição textual. 

3 - Para gravação de Vlogs, é necessário que o apresentador consiga prender a 

atenção dos espectadores. Qual o recurso utilizado pelo apresentador para tornar 

interessante o conteúdo? 

 

3.10 QUESTÕES DE ANÁLISE LINGUÍSTICA 

 

 As questões de análise linguística podem levar os alunos a refletirem sobre a 

gramática no seu contexto de uso. Perfeito (2010, p.28), compreende “por análise 

linguística o processo reflexivo dos sujeitos-aprendizes em relação à movimentação 

dos recursos textuais, lexicais e gramaticais”. São enunciados produzidos a partir das 

ideias do texto, mas com a intenção de que, com uma leitura cuidadosa, compreendam 

e cheguem a respostas por meio de análises, saindo da ideia de apenas retirarem 

informações prontas do texto. Ademais, Ohuschi e Paiva (2020), reforçam a 

importância das questões epilinguísticas, uma vez que levam à reflexão sobre a língua 

atrelada ao gênero discursivo. Apresentamos sugestões de enunciados que podem ser 

utilizados nas questões de análise linguística. 

1 - Os sinais de pontuação são utilizados com determinados objetivos e ao serem 

retirados do texto pode mudar a organização das ideias. Com base nisso, analise o 

fragmento: “Sim. Ficou claro? Será que ficou claro? Então espero que tenha sim ficado 

claro. Agora está claro né?”. Responda: 

a) A substituição dos sinais de interrogação por ponto gera prejuízos às ideias do 

fragmento? Justifique.  
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b) É possível reescrever o fragmento e fazer uso apenas de um ponto de 

interrogação e preservar o sentido da frase apresentada na questão 1: “sim. 

Ficou claro? Será que ficou claro?...”? Reescreva e explique 

2 - Os sinais de pontuação, dependendo do contexto em que forem colocados, 

geram ambiguidade no enunciado ou são classificados como colocados 

inadequadamente. Dessa maneira, é muito importante atentar para a colocação e o seu 

uso.  Observe os enunciados 1 e 2.  

Enunciado 1: Não vou conseguir. 

Enunciado 2: Não, vou conseguir. 

a) Atente para os enunciados 1 e 2 e explique os sentidos em cada um a partir da 

ausência e do uso vírgula.  

 

3.11 MÓDULO DE ESCRITA 

O módulo de escrita será importante para que os alunos trabalhem com a escrita 

em sala de aula, sendo elaborado a partir de suas ideias, com foco na interação.  

No primeiro momento, como sugestão, o aluno será colocado à produção inicial 

de um Roteiro de Apresentação, isso após orientação do docente sobre a composição 

desse gênero. Assim, o Roteiro dará o suporte para que o discente saiba o que é mais 

importante na etapa da gravação do Vlog. 

 

4 ETAPA DE ELABORAÇÃO DO ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO 

 

O docente pode solicitar aos alunos que ampliem as ideias apresentadas, a partir 

de uma pesquisa no seu município sobre uma questão ambiental e façam anotações 

relevantes. A partir delas, os discentes serão orientados a produzirem um Roteiro de 

Apresentação, com intuito de que saibam o que é mais importante a ser colocado 

quando gravarem o Vlog. A etapa é dividida em quatro momentos.  

Primeiro momento: conhecer o gênero Roteiro de apresentação. 

O professor pode trazer à aula alguns exemplos de Roteiros de Apresentação 

para situar os educandos a esse gênero. Com essa apresentação, o docente pode 
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instigar se os discentes conhecem o gênero e contribuir com questões como: onde se 

utiliza, para que se usa, como é organizado etc.  

Segundo momento: pesquisar as questões ambientais do seu município.  

É importante que o docente incentive e oriente os alunos a irem em busca das 

condições ambientais em seu município. Isso pode ser feito a partir de perguntas 

norteadoras, como: seu município apresenta problemas ambientais? Quais? Eles 

dificultam a vida das pessoas? De que maneira? 

Essas sugestões podem ser ampliadas, depende da necessidade de os alunos 

conhecerem mais sobre o tema, logo, conseguirem montar o Roteiro de Apresentação. 

Terceiro momento: levar as pesquisas para escola e transformarem em Roteiro 

de Apresentação (1ª versão).  

Esse momento pode gerar uma discussão inicial entre o professor e os alunos, 

pois a oralidade também deve ser incentivada no contexto de sala de aula. Após esse 

debate, o professor pode pedir a produção inicial do Roteiro. 

Quarto momento: elaboração dos roteiros. 

A etapa de elaboração dos roteiros será efetivada em sala, o professor pode 

contribuir com dicas e dar o apoio para que todos os alunos consigam efetivar essa 

produção textual. Ao término, o docente recolherá os textos para fazer uma leitura 

inicial dessas produções. 

 

4.1 ETAPA DE REVISÃO E REESCRITA 

 

 A revisão e a reescrita serão divididas em etapas para uma organização desses 

momentos. Para Menegassi (2016), a etapa de revisão pode ser efetivada, em diferentes 

momentos, pelo professor, pelas duplas de alunos e pelos próprios discentes de forma 

individual. No processo de reescrita, é possível verificar os apontamentos para as 

mudanças que forem necessárias à etapa final do texto.   

 1ª etapa: Ao término da primeira versão do Roteiro de produção, o professor 

receberá os textos para fazer uma análise de como se procedeu esse momento. Na aula 

seguinte, os alunos serão orientados a fazerem a autocorreção. O docente pedirá que 
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os alunos façam correções nos seus textos, observando estruturas e elementos que 

apresentam desvios ou que não estão de acordo com o gênero proposto. O professor 

pode escrever algumas orientações no quadro para nortear os alunos nessa 

autocorreção. Após esse momento, os discentes farão uma reescrita desse roteiro para 

passar por mais uma análise. 

 2ª etapa: Finalizada a etapa de autocorreção e reescrita, o docente recolherá os 

textos e fará uma divisão em que cada aluno poderá revisar o texto de um colega, com 

apontamentos e sugestões. 

3ª etapa: O professor fará a análise final em cada um dos textos e as últimas 

observações no roteiro, a considerar conteúdo e forma, de forma especial, se não há 

ambiguidade nas ideias que precisam ser apresentadas. Após isso, o docente fará as 

orientações para a versão final e, posteriormente, será realizada a gravação dos Vlogs. 

 

4.2 COMANDO PARA PRODUÇÃO DO VLOG 

 

Grave um Vlog em que apresente as reais condições ambientais do seu 

município, pode falar sobre lixo, desmatamento, poluição dos igarapés e outros fatores 

ambientais que achar relevante. O Vlog será agravado individualmente, deve 

apresentar sua opinião, informações e relatos sobre como você observa o que mais 

prejudica seu município. Utilize câmeras fotográficas, filmadoras ou celulares. (A 

escolha da temática também pode ser adaptada à realidade dos alunos).  

O Vlog precisa ser gravado no modo paisagem, ter no máximo três minutos e 

apresentar estratégias para amenizar a problemática. 

 

4.3 ETAPA DE GRAVAÇÃO DOS VLOGS 

A partir dos Roteiros finalizados, sugerimos que o professor organize uma 

apresentação, em sala de aula, das produções finais, em que os alunos explorem as 

abordagens mais importantes sobre os conteúdos que serão gravados e desenvolvam 

aspectos da oralidade. A partir desse momento, o professor iniciará a organização dos 
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alunos para gravação dos vídeos. Nesta etapa, o objetivo é que todos os alunos gravem 

os vídeos nas suas condições e possibilidades.  

 

4.4 MÓDULO DE DIVULGAÇÃO AO PÚBLICO 

 

O módulo de divulgação ao público é o momento de encerramento do Projeto 

de Leitura, que, para Lopes-Rossi (2008), requer providências para apresentar os 

resultados alcançados pelos discentes. Nesse sentido, o professor pode sugerir à 

coordenação e à direção escolar que ele crie um canal no YouTube para escola e nele se 

divulgue as produções dos alunos.  

O professor pode criar a página, se não houver, em conjunto com os alunos, 

pedindo sugestões de um nome para o canal, cores, quantidade de Vlogs para 

divulgação e outras informações necessárias.  

A partir disso, recomendamos que haja um momento de divulgação, para a 

comunidade escolar, de todos os Vlogs produzidos. Além disso, abrir uma votação para 

escolher os vídeos que serão divulgados na página, para ser bem democrático. Outra 

opção seria inserir, aos poucos, os Vlogs, durante o ano, na página criada, como uma 

forma de conscientização, por meio dos conteúdos importantes que levem 

conhecimento à população e que mostrem que a turma está preocupada com as 

questões ambientais. Assim, seria uma tentativa de sensibilizar a todos sobre a 

importância do meio ambiente e divulgar a contribuição dos alunos e da escola para 

essa questão importante.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O artigo em questão apresenta uma Projeto de ensino que utiliza o Vlog como 

gênero discursivo digital, por meio dele, pretende-se ampliar as questões relacionadas 

à oralidade, à leitura e à escrita, com o objetivo de contribuir para um ensino que 

valorize essa tríade e avance às práticas educacionais para além da gramática 

normativa.  
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 A referida proposta pode ser implementada em turmas do 9º ano do Ensino 

Fundamental, em que sejam trabalhadas a LP, de forma contextualizada, sem deixar 

de relacionar questões pertinentes às práticas socioculturais em que os alunos estão 

inseridos. 

 O trabalho pauta-se nos estudos de Menegassi (2010), ao trazer as perguntas de 

leituras e as questões de escrita e reescrita, e Rojo (2012), com os aspectos de 

multiletramentos na escola. Em termos metodológicos, pauta-se nos estudos de Lopes-

Rossi (2008). 

 As estratégias foram divididas em etapas para uma melhor organização e 

compreensão do leitor, uma vez que o trabalho com o gênero Vlog esteve associado ao 

gênero Roteiro de Apresentação, o qual será a base de produção escrita e será um 

suporte de estudo para os alunos que precisarão organizar textos orais para a etapa 

final de gravação do Vlog.  

 Com essas estratégias, pretende-se promover a interação entre aluno-professor-

texto, de forma a contribuir para contextos mais amplos e sugerir aos professores, 

estratégias que possam ser usadas em suas aulas, especialmente, com a utilização de 

tecnologias digitais no ensino de LP. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR, G. Meio ambiente no Brasil: O que você precisa saber. Youtube. Disponível 

em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lHQ_KOavKtI&list=PLu9F6zLx7r1TUPFnpRbE6

VSCQO7m6Ot7m&index=7&t=1s. Acesso em: 17 de junho de 2020. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 

BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. Tradução do 

russo por Paulo Bezerra. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003 [1979].  

BAKHTIN, M; VOLOCHINOV, V. N. Marxismo e filosofia da linguagem: 

problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Tradução 

do francês por Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 9. ed. São Paulo: Hucitec, 1992 

[1929]. 

https://www.youtube.com/watch?v=lHQ_KOavKtI&list=PLu9F6zLx7r1TUPFnpRbE6VSCQO7m6Ot7m&index=7&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=lHQ_KOavKtI&list=PLu9F6zLx7r1TUPFnpRbE6VSCQO7m6Ot7m&index=7&t=1s


"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

359 
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ANEXO 

 

Transcrição do Vlog “MEIO AMBIENTE NO BRASIL – o que você precisa saber” 

 

Você já sabe que o meio ambiente no Brasil não é levado a sério. Mas agora a 

situação foi agravada. Nós, brasileiros e brasileiras, além de estarmos acompanhando 

vários escândalos envolvendo membros do governo anterior e do atual governo, ainda 

estamos acompanhando o sucateamento dos órgãos ambientais e estamos vivenciando 

agora as maiores tragédias ambientais da nossa história. E a partir de agora? Como vai 

ficar o meio ambiente no Brasil?  

Nosso país é conhecido mundialmente pelas suas belezas naturais. Nós temos 

o maior bloco de floresta do mundo, a floresta Amazônica, nós temos ainda a maior 

biodiversidade do planeta, com milhões de espécies que se dividem aí, além da 

Floresta Amazônica, na Mata Atlântica, nos Pampas, no Pantanal, na Caatinga e no 

Cerrado. Além disso, nós temos toda uma biodiversidade que habita nossos rios, as 

nossas lagoas e nosso oceano. E essa toda biodiversidade, ela não é uma natureza 

distante para ser apreciada e observada, ela está toda integrada com as dinâmicas 

sociais, com a comunidade, principalmente as comunidades tradicionais, nossos povos 

originários e está integrada com a economia do país, ela está integrada também com o 

turismo que é mal administrado aqui do Brasil, ela está integrada com diversos 

serviços ambientais, como as chuvas, como a fertilização do solo e uma série de outros 

serviços que a natureza faz e que o Brasil depende delas para continuar existindo 

enquanto nação. São incontáveis os serviços ecossistêmicos que a natureza 

desempenha gratuitamente para além do Brasil, para além do mundo inteiro.  

Não é à toa que muitos países investem, por vezes bilhões na preservação 

ambiental aqui no Brasil. Esses países reconhecem que a conservação do meio 

ambiente no nosso país é relevante, não só para as nossas fronteiras, como para todo 

mundo. Eles investem, por exemplo, através do fundo Amazônia, que tem doadores 

internacionais, como a Noruega, passam da quantia de 1 bilhão investido na 

preservação do nosso meio ambiente. Mas infelizmente, toda essa natureza que estou 

colocando aqui está ameaçada. E o que a gente quer dizer por ameaça à natureza? Bom, 

é preciso “dar nome aos bois”. 

Hoje, agricultura e a pecuária, vulgo agronegócio, além da mineração, a 

produção de energia nas hidrelétricas a exploração de madeira e óleo constroem um 

quadro alarmante do avançado desmatamento que ocorre no Brasil. os empresários 

que comandam essas atividades Possuem “lobbies” políticos, como é o caso da 

bancada do agronegócio, uma das mais fortes da casa, isso acontece porque tem muita 

grana em jogo e os empresários financiam as campanhas milionárias dos políticos e, 

esse financiamento de campanha a gente sabe que não é uma doação porque eles 

acreditam no projeto de governo. É um dinheiro que eles vão investir nos políticos 

para depois cobrar e, essa cobrança é feita quando esses políticos vão legislar não mais 
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a favor da população, não mais a favor de quem os elegeu e, sim a favor de interesses 

particulares daqueles que financiaram suas campanhas. 

Esse caso foi muito bem representado no caso da comissão de deputados que 

foi feita para investigar o crime ambiental de Mariana, em que mais da metade desses 

deputados haviam sido financiados pela própria Vale nas suas campanhas. E 

infelizmente essa situação constatada fica escancarada quando a gente vai para os 

dados objetivos. Segundo relatório publicado ano passado em 2008 pela WWF, aquela 

mesmo que tem a logo do panda, relatório produzido com mais de 50 pesquisadores, 

de 19 instituições e pesquisadores de renome internacional, esse estudo constatou que 

nos últimos 50 anos, o Cerrado que é onde principalmente se instala agronegócio, já 

perdeu 50% de sua área florestal. Ou seja, metade do Cerrado já desapareceu do Brasil 

só nos últimos 50 anos e a floresta Amazônica segue o mesmo caminho já tendo 

perdido no mesmo período 20% de sua cobertura de floresta. 

Vale lembrar, que esses são os dois biomas mais representativos do Brasil estão 

tendo seus dias contados para uma redução drástica que pode beirar o colapso 

ambiental dessas áreas. 

Em um estudo recente publicado, na revista Nature, em que foram analisados 

os últimos 30 anos de desmatamento no planeta, como um todo, o Brasil contrariou a 

tendência geral dos outros países, em que os outros reduziram o desmatamento e o 

Brasil segue aumentando numa curva acentuada. 

Hoje, o Brasil lidera o ranking da vergonha, como país que mais deixa matar as suas 

florestas. Nesse período de pesquisa, nesses 30 anos, o Brasil desmatou mais do que a 

Rússia, o Canadá, o Paraguai e Argentina, todos juntos. Os efeitos da perda dessas 

florestas são diretos sobre a população humana, indo desde a elevação de preços de 

produtos no supermercado até efeitos drásticos nas mudanças climáticas, que pode 

resultar inclusive em desastres, em catástrofes ambientais. Mas aí surge aquela velha 

polêmica: será que existe de verdade um consenso na comunidade científica a respeito 

das mudanças climáticas? Sim. Ficou claro? Será que ficou claro? Então espero que 

tenha sim ficado claro. Agora está claro né? Bom, então resta para nós aqui torcer para 

que o presidente, o novo presidente do Brasil e seu ministro do meio-ambiente 

trabalhem ativamente pela preservação ambiental e pela sustentabilidade no nosso 

planeta. É o mínimo que a gente esperaria deles né?  

Será que eles também pensam assim? Então pessoal, no o próximo vídeo eu vou 

tratar só sobre esse tema. Eu vou fazer um prognóstico de Bolsonaro e o meio 

ambiente. 

Então vamos ficando por aqui, mas a nossa conversa continua, eu vou gostar 

muito se você comentar aqui embaixo o que achou, eu vou ler cada comentário e 

responder direitinho. Críticas, sugestões e complementos são sempre bem-vindos, é 

assim que a gente vai construindo conhecimento. Todos os links que a gente falou 

nesses vídeos dos assuntos que a gente discutiu estão aqui embaixo na descrição.  
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O GÊNERO EDITORIAL: ATIVIDADES DE COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

TEXTUAIS EM UM LIVRO DIDÁTICO DO ENSINO MÉDIO 

 

Carlos Eduardo Santana da Silva (UFPA)1 

Cássia Victória de Sousa Costa (UFPA)2 

Inéia Damasceno Abreu (UFPA)3 

 

Resumo: O presente trabalho propõe-se a realizar uma análise sobre a seção de um 

livro didático (LD) de Língua Portuguesa (LP) do segundo ano do ensino médio 

referente ao gênero textual editorial, com o objetivo de sondar as concepções de 

linguagem defendidas por seus autores nos exercícios que permeiam todo o 

fragmento. A referida seção, que corresponde ao capítulo 9 da obra, constitui-se, a um 

só tempo, de exercícios de leitura, de interpretação e análise textual, bem como de uma 

atividade de produção textual, todos voltados à conceituação, estudo e 

desenvolvimento do gênero apresentado. A metodologia de pesquisa utilizada no 

presente trabalho é, essencialmente, de natureza descritiva e bibliográfica. Após a 

análise implementada, constatou-se a predominância da segunda concepção de 

linguagem em grande parte das questões. Porém, as outras duas concepções também 

são consideradas na atividade, o que torna o LD investigado um exemplo de material 

que concede espaço às três concepções. Como um dos principais referenciais teóricos, 

esta análise valeu-se das contribuições de Mikhail Bakhtin (1992), especialmente no 

que se refere às definições que o linguista postula em relação às três maiores correntes 

de pensamento que perpassam o estudo da linguagem humana – e seu consequente 

método de ensino e aprendizagem. Geraldi (1984) e Perfeito (2005), dentre outros 

estudiosos da área, também são utilizados como aportes teóricos. 

Palavras-chave: Livro didático. Gênero Editorial. Concepção de linguagem.       

 

INTRODUÇÃO 

A árdua tarefa de se conceituar ou, ao menos, de delimitar o objeto primordial 

dos estudos linguísticos, a saber, a linguagem humana, afigura-se como grave 
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problema teórico até os dias atuais. Embora seja possível ao linguista de qualquer 

tempo e lugar discriminar alguns dos elementos fundamentais que parecem constituir 

essa tão maravilhosa faculdade, própria do sujeito humano, os estudiosos ainda não 

se revelam capazes de conceder ao gênero humano o benefício de respostas definitivas 

e suficientes para a maior de todas as questões no que tange aos estudos linguísticos: 

O que afinal é a linguagem humana? É bem provável que tamanho “atraso” nas possíveis 

respostas tenha por motivo o fato elementar de que o exercício da ciência não admita 

verdades eternas e duradouras: ela é construída a partir de contribuições 

especializadas que nascem, em primeiro lugar, de diferentes concepções acerca da 

natureza da linguagem. 

A realização desta pesquisa – fundamentalmente bibliográfica – justifica-se a 

partir de uma necessidade acerca da percepção de como as práticas de ensino-

aprendizagem estão sendo aplicadas atualmente aos alunos do ensino básico com base 

no livro didático “Português linguagens: volume 2”. Para isso, faz-se a análise que 

procura identificar a concepção de linguagem predominante na seção, capítulo 9, 

buscando, a partir de suas atividades, entender o quanto determinada aplicação da 

linguagem promove uma reflexão (ou não) por parte dos discentes em contato com o 

material aqui explorado. 

 O artigo encontra-se estruturado da seguinte forma: na primeira parte – que 

nomeamos como Seção 1 – realizam-se breves reflexões teóricas acerca das 

contribuições epistêmicas do Círculo de Bakhtin, particularmente o seu conceito 

revolucionário de interação verbal, bem como uma abordagem das três concepções de 

linguagem conhecidas. Na segunda parte – Seção 2 –, passa-se à análise propriamente 

dita, com a devida apresentação do LD e do capítulo investigado; e uma reflexão 

pormenorizada de cada uma das questões presentes em sua proposta de exercício. 

  

1 AS CONTRIBUIÇÕES DO CÍRCULO DE BAKHTIN 

Como importante contribuição teórica dentro dos estudos acerca da linguagem 

encontramos as discussões realizadas pelo Círculo de Bakhtin – grupo de profissionais 
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e estudiosos russos que, sob a liderança do eminente linguista Mikhail Bakhtin (1895-

1975), preocuparam-se em discutir métodos eficazes de se estudar a linguagem, 

literatura e arte.  

Em seu famoso livro intitulado Marxismo e filosofia da linguagem (2009), datado 

de 1929 – ano da publicação de seu primeiro volume – e por muito tempo creditado 

apenas a um de seus discípulos, o linguista Valentin Volochínov (1895-1936), Bakhtin 

traça o perfil das duas maiores orientações do pensamento linguístico-filosófico de sua 

época: o subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato. 

A primeira das orientações, de acordo com Bakhtin e Volochínov (2009), tem 

por prioridade o ato da fala e vê no exercício da criação individual a essência da língua. 

Essa tendência, própria da linguística clássica, fortemente influenciada pelas 

contribuições do alemão Wilhelm Von Humboldt (1767-1835), defende que a 

enunciação é fruto de um processamento da psicologia individual, chegando até a 

comparar as leis que regem e orientam os enunciados linguísticos com as mesmas leis 

encontradas na criação artística (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2009, p. 75). Ao 

estabelecerem tal analogia, os adeptos do subjetivismo idealista acabam por coroar o 

indivíduo como o senhor absoluto do discurso. E é justamente por negligenciarem os 

aspectos sociais presentes na construção da enunciação que Bakhtin/Volochínov 

tecerão a seguinte crítica: 

 

O subjetivismo individualista tem razão em sustentar que as enunciações 

isoladas constituem a substância real da língua e que a elas está reservada a 

função criativa na língua. Mas está errado quando ignora e é incapaz de 

compreender a natureza social da enunciação e quando tenta deduzir esta 

última do mundo interior do locutor, enquanto expressão desse mundo 

interior. A estrutura da enunciação e da atividade mental a exprimir são de 

natureza social. [...] cada elo dessa cadeia é social, assim como toda a dinâmica 

da sua evolução (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2009, p. 126. Grifos dos 

autores).  

    

Para a segunda tendência – o objetivismo abstrato – é o sistema linguístico, “o 

sistema das formas fonéticas, gramaticais e lexicais” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2009, 

p. 79), que domina o centro organizador da língua. Enquanto na primeira orientação a 
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língua constituiria a primazia do indivíduo, onde nada permaneceria estável por se 

tratar de um fluxo contínuo de atos de fala, aqui a estrutura linguística é que dominaria 

o indivíduo, sujeitando-o às suas normas fixas e irrevogáveis. A língua, na visão do 

objetivismo abstrato, trata-se de uma rede imóvel e acabada, que dispõe para seus 

usuários signos e regras sem que estes possam interferir em nenhum deles. O suíço 

Ferdinand de Saussure (1857-1913), é o maior expoente dessa tendência. 

Dentre as principais críticas que Bakhtin e Volochínov (2009), dirigem ao 

objetivismo abstrato, destaca-se a que se refere diretamente a esse caráter imutável da 

língua. Para Bakhtin, a língua passa por transformações, por mais que seja analisada 

sincronicamente, uma vez que a língua é um objeto que está em eterno devir.  

 

Podemos admitir que no momento em que César escrevia suas obras, a língua 

latina constituía para ele um sistema imutável e incontestável de normas fixas, 

mas, para o historiador da língua latina, naquele mesmo momento em que 

césar escrevia, produzia-se um processo contínuo de transformação 

linguística – mesmo se o historiador não for capaz de registrar essas 

informações (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2009, p. 94). 

 

É justamente a partir das duras e pertinentes críticas que Bakhtin dirige às 

orientações filosófico-linguísticas de sua época que o linguista russo será capaz de 

formular suas mais célebres proposições, conceitos que nortearão os trabalhos do 

Círculo de Bakhtin, bem como os de muitos outros estudiosos da linguística aplicada 

pelos anos vindouros. De acordo com Molon e Vianna (2012, p. 146), o arcabouço 

teórico do Círculo postula “alguns pilares sobre os quais toda a concepção de 

linguagem se ergue: a interação verbal, o enunciado concreto, o signo ideológico e o 

dialogismo” (grifo dos autores). O primeiro conceito – interação verbal – é o que melhor 

se enquadra ao teor deste trabalho e, portanto, será o principal conceito explicitado 

daqui em diante. 

 O conceito de interação verbal desenvolvido pelos estudiosos integrantes do 

Círculo bakhtiniano configura-se como uma resposta ao subjetivismo idealista e é 

apresentado como sendo “a realidade fundamental da língua” (BAKHTIN; 

VOLOCHÍNOV, 2009, p. 127). Isto porque tal concepção encara a linguagem como 
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sendo um fenômeno de natureza comunicacional, de trânsito de enunciações de um 

indivíduo para outro. Ao contrário do que tais afirmações e leituras podem supor, o 

Círculo de Bakhtin não chega a beber da mesma fonte dos linguistas da teoria da 

expressão que, conforme assinala Clark e Holquist (1984 apud MOLON; VIANNA, 

2012, p. 147), também foi alvo das críticas de Bakhtin. Ou seja, a linguagem não é aqui 

reduzida a um simples instrumento de comunicação: ela possui um significado muito 

maior e expressivo.  

Há, em certa medida, um gosto peculiar pela alteridade dentro dos postulados 

filosóficos e linguísticos de Bakhtin e seus seguidores. Em sua constante direção ao 

outro, a própria palavra – o signo linguístico universal – é perpassado por essa 

valorização do interlocutor, conforme indica a seguinte afirmação de Bakhtin e 

Volochínov: 

 

Essa orientação da palavra em função do interlocutor tem uma importância 

muito grande. Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 

determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que 

se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor 

e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através 

da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em 

relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e 

os outros (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2009, p. 117 – Grifos dos autores).   
    

 Com base nisso, a comunicação, em Bakhtin, tomada como a realidade 

fundamental da língua, constitui-se como um processo de expressar-se em relação ao 

outro e não simplesmente para o outro. “É esse em relação, pelo qual o eu só existe em 

relação ao outro, e só assim pode se expressar, que configura a dinâmica da interação 

verbal/discursiva” (MOLON; VIANNA, 2012, p. 148).  

De fato, vigorava, até então, a estreita noção de que o ato comunicativo 

implicava em uma atividade cujo objetivo principal era, naturalmente, o de transferir 

uma informação pré-estabelecida no interior do locutor para alguém, através de 

palavras. Bakhtin, no entanto, desconstrói essa tese, superando-a com a sua extrema 

valorização do interlocutor e da intrincada relação de alteridade, expressa na ancestral 
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dicotomia filosófica do eu-outro, que a interação verbal promove no seio do ato 

comunicativo.  

Esta formulação tem sido vista, de longe, como uma das mais valiosas 

contribuições da pesquisa bakhtiniana, haja vista que, a partir dela, foram 

sedimentadas as bases do seu projeto de desenvolver uma filosofia da linguagem 

calcada em seu aspecto eminentemente comunicativo. 

 

2 AS CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM 

 

As concepções de linguagem são frutos das reflexões do Círculo de Bakhtin, 

especialmente da visão enunciativa-discursiva formulada por eles e que pode ser 

vislumbrada em Marxismo e filosofia da linguagem. Da forma como são apresentadas por 

Geraldi (1997), estas concepções são uma das formas de se encontrar uma resposta à 

pergunta: “para que ensinar língua portuguesa?”. O autor assinala as três formas 

fundamentais de como o sistema linguístico pode ser compreendido: 1. Expressão do 

pensamento, 2. Instrumento de comunicação e 3. Forma de interação. 

A primeira concepção, ligada aos estudos da gramática tradicional amparada 

desde a gramática grega até o início do século XX, postula que a linguagem é gerada 

dentro da mente dos indivíduos, tornando sua realização uma tradução do 

pensamento. Essa concepção de viés mais normativo – de imposição de certo ou errado 

–, segundo Perfeito (2005), teve sua teoria rompida, de forma efetiva, pelo linguista 

suíço Ferdinand de Saussure, quando estabeleceu a dicotomia Langue/Parole. 

Nesse sentido, um método de ensino de Língua Portuguesa (LP) que esteja 

pautado nesta primeira concepção enfatizará, muito provavelmente, o ensino da 

gramática normativa e desenvolverá, sobretudo, aptidões de natureza mecanicista, tais 

como o de classificar determinados componentes lexicais de forma a entender e seguir 

as prescrições da norma padrão. Travaglia (1996; 2002), é um dos estudiosos que 

aponta perigosos riscos para um modelo educacional que privilegie exclusivamente 

esta primeira noção. Embora o autor não despreze completamente a importância de 

um estudo gramatical teórico em sala de aula – fundamental, segundo ele, para o 
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desenvolvimento da competência linguística do estudante e para a formação do 

mesmo enquanto “analista da língua” (TRAVAGLIA, 2002, p. 137) –, reconhece que é 

recomendável ao professor dar menor ênfase ao ensino da teoria gramatical, pondo-a 

“em segundo plano em termos de importância e de tempo gasto com o mesmo” 

(TRAVAGLIA, 2002, p. 137). 

A segunda concepção – a linguagem como instrumento de comunicação – 

consiste em ver a linguagem como um código cuja função é a de transmitir uma dada 

informação a um dado interlocutor. Esta concepção é reforçada por Jakobson (1973, 

apud. PERFEITO, 2005), ao definir a mensagem, o canal e o código como funções no 

ato de comunicação verbal. É percebida a partir do momento em que a produção 

textual e a leitura passam a ganhar relevância no ambiente escolar, embora ainda exista 

uma inclinação ao estudo da gramática de forma mais normativa. Para reforçar a 

análise aqui desenvolvida, é mister assinalar o que dizem Fuza et al. (2011), a respeito 

de como o exercício da leitura é entendida na segunda concepção: 

 

A leitura é concebida, na perspectiva em foco, como um processo de 

decodificação, o qual (...) significa passar do código escrito para o código oral. 

Dessa maneira, acredita-se que, caminhando letra por letra, palavra por 

palavra, o leitor chega, sem problemas ao conteúdo do texto lido (FUZA; 

OHUSCHI; MENEGASSI, 2011, p. 487). 

 

Diversos estudiosos brasileiros, dentre eles, Perfeito (2005), fazem ver que a 

segunda concepção de linguagem é a que mais tem sido preservada dentro do modelo 

educacional de LP, ao menos desde a publicação das Leis de Diretrizes e Bases, de 

1971, no Brasil, que tornou o estudo das funções da linguagem o fundamento do ensino 

de língua materna nas escolas. “Em livros didáticos,” afirma Geraldi (1997, p. 41), “é a 

concepção confessada nas instruções ao professor, nas introduções, nos títulos, embora 

em geral seja abandonada nos exercícios gramaticais.” 

O modelo educacional atrelado a esta concepção é essencialmente formalista, 

pois para ela importa o conjunto de formas a ser seguido em qualquer modo de 

comunicação. Por exemplo: a produção textual, nesse contexto, implicaria na 
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obediência fidedigna de modelos existentes, baseados nas tipologias textuais. Seria, 

em certo sentido, o aprendizado de formas pré-estabelecidas que funcionariam como 

molde para o trabalho de desenvolvimento da escrita no aluno. 

 

Embora mais produtivas no que tange à imitação dos clássicos ou à escrita 

de/sobre temas impostos, as novas atividades de ensino de redação 

apresentam-se como mapas a seguir (a despeito das cuidadosas marcas de 

enunciação: que pode; se desejar; se julgar necessário, nas propostas de redação). 

Por conseguinte, (...) acabam propiciando ao professor a adoção 

indiscriminada ao modelo e a consequente anulação da palavra do aluno, 

quando este é “submetido” ao preenchimento de estruturas modelares 

(PERFEITO, 2005, p. 42).  

  

Completando, a terceira e última concepção de linguagem, em que esta é vista 

como uma forma de interação, será a primeira vez em que será levada em consideração 

a questão social, visão tão cara ao Círculo de Bakhtin. Ou seja, a linguagem é tida como 

um ato coletivo em que cada indivíduo atuará como sujeito, caracterizando-a através 

do diálogo. Estudiosos como Benveniste (1976 apud Perfeito, 2005), percebem essa 

concepção ao longo da utilização real do sistema linguístico, como “a apropriação pelo 

falante de um aparelho formal de enunciação''. Ou seja, a análise dos mecanismos pelos 

quais o falante efetua a conversão da língua como sistema (estrutura) para a real 

situação de uso” (PERFEITO, 2005, p. 48). 

Numa sala de aula que privilegia a concepção interacionista, os assim nomeados 

gêneros discursivos afiguram-se como peças-chave dentro do amadurecimento das 

habilidades linguísticas do aluno, pois, como assinala Bakhtin (1992, apud PERFEITO, 

2005, p. 52), o estilo verbal do indivíduo não pode ser divorciado de tais gêneros. Ao 

produzir um determinado discurso, o falante escolhe também os recursos textuais, 

lexicais e gramaticais que mais servem aos seus propósitos. Com isso, é possível 

concluir que, em se tratando da concepção interativa de linguagem, o discurso sempre 

se manifestará “por meio de textos e todo texto se organiza dentro de determinado 

gênero” (PERFEITO, 2005, p. 52). Desse modo, a figura do texto é de fundamental 
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importância para o ensino de língua materna, sendo tomado, inclusive, como o seu 

principal objeto de ensino. 

 

3 ANÁLISE 

O livro didático (LD) selecionado para esta análise foi o “Português linguagens: 

volume 2”, de Willian Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, e está voltado para 

o ensino da língua portuguesa no 2º ano do Ensino Médio. O material foi escrito de 

maneira a articular as três principais vertentes do ensino de língua portuguesa: 

literatura, produção de texto e gramática. Durante todo o livro é possível notar que os 

autores tentam intercalar, na medida do possível, um capítulo especialmente dedicado 

a cada uma dessas modalidades de ensino. No prefácio dedicado aos estudantes, os 

autores assim definem o objetivo principal da obra: “ajudá-lo [o estudante] na 

desafiante tarefa de resgatar a cultura em língua portuguesa, nos seus aspectos 

artísticos, históricos e sociais, e, ao mesmo tempo, cruzá-la com outras culturas e 

artes.” (CEREJA, 2012, p. 3).  

Dentro do material, optou-se pela análise de uma seção composta por uma 

produção textual em que se deseja instruir os alunos com os conhecimentos 

necessários para a escrita do gênero jornalístico editorial, que compreende o capítulo 

9 (p. 406-409)4. Essa seção do LD encontra-se dividida em duas partes: uma nomeada 

como “Trabalhando o gênero” e a outra intitulada como “Produzindo o gênero”. No 

caso, a matéria de análise desta pesquisa refere-se ao primeiro trecho da seção. 

O gênero editorial, dentro do material didático aqui estudado, é introduzido, 

num primeiro momento, através de uma leitura de um texto correspondente ao 

gênero. O texto dado como exemplo é um editorial da Folha de São Paulo, publicado 

em 2008, e intitulado “Propaganda a ser limitada”. Nele, o autor defende a tese de que 

é necessária a limitação das propagandas televisivas de bebidas alcoólicas.  

                                                 
4 Ver Anexos (p. 19 e 20). 
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Nesse capítulo, o editorial tem suas características apresentadas de maneira 

pouco ortodoxa: ao invés de dar a definição do gênero em parágrafos específicos ou 

em comentários feitos pelos autores após a leitura do texto, como é de praxe, essa 

definição é construída progressivamente, no interior da atividade de interpretação 

textual que precede a leitura do editorial, uma vez que ela se encontra espalhada dentro 

dos comandos de algumas das dez questões que exercitam esse conhecimento. Nesse 

sentido, o capítulo 9 inteiro pode ser tomado como um único e grande exercício de 

leitura, interpretação e produção textual, mediado em determinados pontos, por 

sugestões e comandos dos autores do livro didático.  

De acordo com as observações presentes nas dez primeiras questões da atividade 

de leitura e interpretação, as características do gênero editorial são as seguintes: 1. 

Tema atual (no sentido de tratar sobre um tema que esteja em alta no contexto de sua 

produção); 2. Expressar um ponto de vista sobre o assunto, dar opinião; 3. Obedecer 

a uma estrutura relativamente simples composta por ideia principal (tese) – 

desenvolvimento – conclusão; 4. Persuadir o leitor; e 5. Ser escrito de maneira impessoal, 

ou seja, este gênero visa não representar somente a fala de uma pessoa, mas de uma 

instituição como um todo através da ausência de indicadores de individualidade. 

Na primeira questão afirma-se que textos como esse geralmente “abordam um 

tema do momento, que está em discussão na sociedade” (CEREJA; MAGALHÃES, 

2010, p. 406) e, em seguida, questiona o aluno sobre: a) Qual o tema abordado no texto; 

e b) Por que motivo aquele assunto estava sendo tratado no país. Ou seja, levando em 

consideração o teor da pergunta, é possível depreender que a primeira interrogação 

feita pelos autores tem a finalidade de sondar aspectos mais gerais do texto, fazendo 

com que o aluno seja capaz de localizar a ideia principal defendida pelo editorial – a 

sua tese. Nesse sentido, a atividade segue uma linha dedutiva que parte do global, até 

alcançar os detalhes mais pontuais encontrados no exemplo.    

Em seguida, na segunda questão, pergunta-se o motivo do projeto apresentado 

“não ter sido votado e entrado em acordo” (CEREJA; MAGALHÃES, 2010, p. 407), 
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fazendo com que os alunos façam mais uma leitura do editorial e reforçando a 

necessidade dessa volta ao texto para uma compreensão mais integral de sua estrutura 

e conteúdo. O terceiro comando define que, através desse tipo de texto, “os jornais e 

revistas expressam seu ponto de vista sobre o tema abordado, seja para fazer uma 

crítica ou um elogio a algo ou alguém, seja para fazer sugestões ou estimular a 

reflexão”, e perguntam, em seguida, a respeito do ponto de vista de quem o escreveu, 

em qual parágrafo seu posicionamento aparece pela primeira vez e por que o 

jornalista deduz que a votação do PL (Projeto de Lei) não acontecerá antes dos jogos 

olímpicos de Pequim ou da copa de 2014. 

Dentro da quarta questão, os autores requerem mais uma leitura ao solicitarem 

uma contra argumentação presente no texto: às alegações de que “cerveja é droga 

diferente do tabaco” e “proibir a propaganda de cerveja seria o mesmo que proibir a 

fabricação dos abridores de garrafa.”. A seguir, a quinta questão apresenta a estrutura 

“relativamente simples” do editorial, já citada anteriormente, e pergunta qual a ideia 

principal do texto e quais os dois argumentos que o autor utiliza para fundamentar 

seu ponto de vista nos parágrafos 4 e 5 – exigindo uma maior reflexão para reconhecê-

los e apresentá-los com suas palavras. 

Enquanto as quatro primeiras questões pedem elementos encontrados de forma 

direta no texto editorial “Propaganda a ser limitada”, a partir da quinta questão – como 

se percebeu no parágrafo anterior – os comandos tomam um rumo diferente ao se 

aprofundarem em termos de caráter mais formal. Na sexta questão, por exemplo, 

apresentam-se os recursos possíveis para persuadir o leitor num texto argumentativo 

como o editorial e pede que o aluno identifique no desenvolvimento do editorial um 

desses recursos. 

Dentro da sétima questão, é citado e rebatido o argumento de uma campanha a 

favor das propagandas de bebidas alcoólicas e pergunta: qual o argumento combatido 

e qual argumento o combate. A oitava questão diz, em seu comando, que a conclusão 

de textos jornalísticos editoriais normalmente “ocorre no último parágrafo e costuma 
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apresentar uma síntese das ideias expostas ou uma sugestão ou proposta para a 

solução do problema abordado” e questiona: qual ideia o último parágrafo retoma e 

que reforça a ideia principal do conjunto do texto; e se essa conclusão é do tipo síntese 

ou proposta. 

A nona questão faz uma observação sobre a linguagem empregada no texto, tal 

como a utilização específica dos verbos e dos pronomes de forma a provocar a 

impessoalidade necessária ao gênero, associada, também, ao fato de que, geralmente, 

não há identificação do autor, e pergunta: qual a pessoa verbal do editorial, como e por 

que essa forma verbal contribui com a impessoalidade; e qual o tempo dessas pessoas 

verbais. 

Na décima e última questão da primeira parte é sugerida uma reunião em grupo 

para que possam ser discutidos e elencados os traços que caracterizam o gênero 

jornalístico editorial, considerando os critérios apresentados no comando: “finalidade 

do gênero, perfil dos interlocutores, suporte ou veículo, tema, estrutura, linguagem”, 

que, mais tarde, serão necessários para a produção textual do editorial. 

A lógica de trabalho presente nesta primeira atividade pode ser resumida no 

seguinte esquema: 

Figura 1 – Organograma dos exercícios de interpretação do capítulo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores. 

Em sua segunda parte – “Produzindo o editorial” –, a seção apresenta uma 

proposta de produção do próprio editorial para os alunos do ensino médio sobre o 
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assunto “Distrações digitais”, dirigindo o conhecimento prévio dos alunos acerca do 

tema com uma reportagem de jornal que apresenta um estudo sobre a influência das 

mídias digitais sobre a ignorância dos jovens americanos. Para além da leitura da 

reportagem, o material orienta uma discussão em grupo sobre aspectos afora do texto 

que, sendo sobre um tema atual, permite relacionar o seu conteúdo com a relação 

pessoal de cada adolescente com as mídias sociais mais presentes em suas vidas. 

Por fim, as características essenciais ao gênero jornalístico editorial são 

novamente reafirmadas quando os autores se referem a uma autoavaliação a ser 

realizada pelos grupos para com seus textos e verificar, com o conteúdo já escrito, se 

este obedece às orientações de expressar-se de maneira clara, convencer o leitor através 

de bons argumentos – e se estes fundamentam sua ideia principal, apresentam uma 

conclusão coerente e empregam uma linguagem adequada. Dessa forma, esclarecendo 

por completo o que a seção exige. 

O que se pode inferir do método de trabalho didático empregado nesta seção é 

que, de maneira geral, o objetivo maior do capítulo 9, a produção textual do gênero 

editorial, nasce de um profundo exercício de reflexão do aluno consigo mesmo e do 

aluno para com outros alunos. Tudo isso mediado pelo professor, que dirige a 

atividade e estimula as produções. É bastante revelador o fato de os autores do livro 

proporcionarem um exemplo suficientemente claro de um editorial para, em seguida, 

apresentar as características principais do gênero, fazendo com que o próprio aluno se 

permita localizar cada uma delas dentro do texto, por intermédio do exercício didático: 

demonstra uma preocupação em ter o texto como principal articulador dessa 

produção, fazendo dele o seu principal objeto de ensino, de acordo com o que a terceira 

concepção de linguagem irá defender. 

 Todavia, se levarmos em conta a estrutura da maioria das questões presentes 

na seção “Trabalhando o gênero”, que corresponderiam, especificamente, às questões 

de 1-8, percebe-se uma predominância da segunda concepção de linguagem. Isto 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

376 

porque tais questões têm como objetivo principal a simples decodificação do texto e 

não o diálogo entre leitor e autor.  

Observa-se que determinadas expressões, muito comuns a atividades do gênero, 

são vislumbradas aqui. Frases como “segundo o editorial” e “cite os argumentos dados 

no texto” (presentes nas questões 2 e 4, respectivamente), sugerem um método de 

trabalho mecanicista, no qual o aluno deve, antes de tudo, localizar as informações 

presentes no texto e empregá-las como resposta. Em sua maioria, essas informações já 

são apontadas pelo próprio material didático, como ocorre em questões como 5 e 6 que 

indicam em quais parágrafos o aluno pode visualizar os elementos requeridos 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 407). Questões desta envergadura acabam 

possibilitando uma resposta transcrita. Isto porque os comandos referidos não 

possuem especificação alguma que impeçam a “colagem” de trechos do texto como 

respostas. A questão 4, por exemplo, ao empregar um verbo tão especificador quanto 

“citar”, induz o aluno à prática apontada. 

Todas estas características apontadas até o momento coadunam-se com a visão 

de Menegassi e Angelo (2005, apud FUZA et al., 2011), que apontam como principal 

exemplo de atividades dessa concepção o de “perguntas prontamente identificadas no 

texto” (FUZA; OHUSCHI; MENEGASSI, 2011, p. 487). Como já assinalado 

anteriormente, as questões de 1-8 servem todas a tal concepção, por seguirem esse 

método. 

A questão 9 é um caso à parte. Iniciando como uma mera questão gramatical, ao 

requerer dos alunos uma identificação dos verbos e pronomes que compõem o texto 

lido, passando, em seguida, para uma atividade de localização e terminando com uma 

exigência inédita dentro da atividade – o fatídico “por quê?” –, fica evidente a natureza 

híbrida dessa interrogação que pode ser classificada, a um só tempo, como sendo 

pertencente às três concepções de linguagem. Isso porque o caráter dialogal 

inaugurado aqui, por meio de uma interrogação que exige uma justificativa para a 

resposta fornecida pelo aluno, sem conceder margem, nesse sentido, para a mera 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

377 

transcrição óbvia, acaba tornando a questão 9 um exemplo claro da concepção 

bakhtiniana. No entanto, esse “por quê?” só é respondido a partir de um rastreio das 

classes gramaticais apontadas pelos autores – método de segunda concepção –, de 

maneira a levar o aluno a um reconhecimento da norma culta, fator referente à 

primeira concepção. 

Essa didática híbrida já é apontada nos trabalhos de Perfeito (2005), onde, ainda 

que se privilegie uma das concepções em especial, no presente caso, a segunda, 

observa-se o aparecimento de outras, numa espécie de fusão harmônica. De acordo 

com as posições da autora: “Em termos gramaticais, sem o abandono da gramática 

tradicional, focaliza-se o estudo dos fatos linguísticos por intermédio de exercícios 

estruturais morfossintáticos, na busca da internalização (...) da norma culta” 

(PERFEITO, 2005, p. 36). É o que fica evidente na questão analisada. 

Por fim, a última questão da atividade é completamente herdeira da terceira 

concepção de linguagem – a interacionista –, uma vez que promove, de modo concreto, 

um exercício de interação verbal dentro da sala, entre o aluno e seus colegas de classe. 

Aqui, não existe possibilidade alguma de transcrição: a questão nem sequer menciona 

a possibilidade de escrita das respostas, permitindo, desse modo, que elas sejam 

inteiramente orais. A peça-chave que norteia a questão é o debate que alunos devem 

realizar entre si, para chegar a uma conceituação eminentemente subjetiva do que seria 

o gênero editorial e grande parte de seus elementos estruturais.  

Neste ponto, a atividade parece resgatar os conceitos produzidos pelo Círculo de 

Bakhtin e seu princípio da interação verbal. Para Fuza et al. (2011), é a interação, o 

diálogo entre interlocutores, a raiz dessa concepção. No ambiente escolar, esses 

interlocutores tornam-se justamente o aluno e o professor. Assim, o texto é visto como 

lugar de interação porque é a partir dele que professor e aluno interagem e trocam 

informações” (FUZA; OHUSCHI; MENEGASSI, 2011, p. 490).  
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Nesse sentido, a lógica de trabalho encontrada nas 10 questões da seção 

“Trabalhando o Gênero”, se acrescentada a análise realizada até o momento, poderia 

ser resumida da seguinte forma: 

 

Figura 2 – Organograma dos exercícios de interpretação do capítulo 9 (completo) 

 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores. 

 

Assim, o organograma 2 sintetiza o intercâmbio de noções, impressões e opiniões 

que o leitor absorve durante o processo de leitura do texto, assume o papel principal 

dentro dessa didática, exemplificada pela questão 10. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise realizada, notou-se como o exercício referente às páginas 406 

e 407 do capítulo 9 do LD explorado utilizou-se, majoritariamente, da segunda 

concepção de linguagem, que confere uma inibição sobre as possíveis reflexões que 

poderiam ser feitas pelos discentes sobre o texto apresentado, além das suas 

características de modo mais geral fazendo solicitações que podem ser atendidas 

através de transcrições de trechos do editorial. Em contrapartida, há uma mudança em 

seu curso a partir da questão de número nove (9), onde há uma junção das três 

concepções ao requerer acerca de gramática e de cópia de trechos do texto, além de 

uma reflexão pessoal por parte do aluno. Na décima e última questão, os autores 
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encerram o trecho com um pedido que visa, essencialmente, o diálogo e a reflexão 

coletiva sobre o que foi estudado até o momento. 

Por fim, é relevante perceber no capítulo como Cereja e Magalhães (2010) fazem 

uma construção fragmentada do gênero jornalístico editorial por meio das 

características apresentadas, cada uma em uma questão diferente,  funcionando como 

um processo que levará o público alvo do livro didático à percepção a respeito do cerne 

desse tipo de texto de forma consistente, partindo de uma interpretação textual 

baseada em transcrições e chegando, por fim, a um diálogo coletivo para que esse novo 

conhecimento seja socializado entre a turma, concretizando o processo intencionado 

pelo material. 

Concluindo, na seção aqui explorada e seus respectivos exercícios, os autores 

utilizam-se da seção fazendo um trânsito entre as três concepções de linguagem 

identificadas a partir das obras de Fuza (2011) e Perfeito (2005). Para isso, empregou-

se uma metodologia que estimula uma construção progressiva na elaboração do 

conceito do gênero trabalhado para os estudantes que, por meio das práticas de ensino-

aprendizagem aplicadas pelo(a) docente, irão adquirir esse conhecimento. 
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ANEXO A – Imagem da página 406 do capítulo 9 “O editorial” 

 

 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

382 

ANEXO B – Imagem da página 407 do capítulo 9 “O editorial”: 

 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

383 

21 
 

  PANORAMAS LINGUÍSTICOS: UM ESTUDO FONÉTICO- FONOLÓGICO NO 

BAIRRO DA PEDREIRA (BELÉM-PARÁ) 

                                                                                

Ana Cristina Coutinho Ribeiro (UNAMA)1                                                             

 Daniella Corrêa Lopes Quadros Moraes (UNAMA)2                                                                                  

        Welton Diego Carmim Lavareda (UFPA/UNAMA/FIBRA)3 

 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar, panoramicamente, os 

fenômenos linguísticos da ditongação, harmonização vocálica, monotongação e 

nasalização no bairro da Pedreira (Belém - Pará). Para tanto, utilizaremos como 

suporte teórico-metodológico Marcos Bagno (2007), Roberto Camacho (2003) e 

Fernando Tarallo (2008), tomando como critério inicial uma abordagem qualitativa 

para a catalogação dos dados. A seleção desta espacialização linguística para a 

pesquisa deve-se a curiosidade de conhecer as diversas manifestações faladas na 

capital do Estado do Pará e de que maneira estas contribuem para formação identitária 

da paisagem linguística do referido bairro. Cabe destacar, que as entrevistas realizadas 

para a produção dos dados a serem analisados foram gravadas e posteriormente 

transcritas grafematicamente. Assinala-se, portanto, diante do exposto, que é 

fundamental que se intensifique o processo de descrição do português brasileiro 

falado, para que possamos ter uma visão mais plural da verdadeira realidade 

linguística do nosso patrimônio imaterial e, ao mesmo tempo, o quanto é importante 

reforçarmos uma compreensão conceitual mais plural sobre determinados aspectos 

que envolvem as paisagens multilíngues brasileiras.  

Palavras-chave: Fonética e Fonologia. Português brasileiro. Variação linguística. 

Sociolinguística. 

 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Se partirmos do princípio de que uma das funções da língua é permitir a 

interação comunicativa entre os seus usuários, é indispensável, também, 

compreendermos a necessidade de adequação dos falantes às interações que 
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acontecem no contexto social, permitindo a continuidade e a produtividade da ação 

comunicativa. No entanto, ajustes acontecem para que essa necessidade de adequação 

de um dado sistema linguístico, não afete tanto o processo de adaptação social 

construído por todos os seus integrantes.  

Os fenômenos linguísticos, vale lembrar, se caracterizam por mudanças na 

língua que surgem à medida em que o processo de comunicação entre os falantes vai 

se aperfeiçoando historicamente. Para subsidiar esse entendimento a respeito dos 

fenômenos linguísticos, recorre-se às considerações advindas dos estudos de Marcos 

Bagno (2007), que menciona a língua como um sistema em contínua adaptação às 

necessidades das comunidades que fazem uso dela para as peculiaridades existentes 

no seu processo de interação.  

Posto desta forma, a pesquisa realizada no bairro da Pedreira (Belém-PA)4
, 

destaca os fenômenos da ditongação, harmonização vocálica, monotongação e 

nasalização, levando em consideração as orientações estabelecidas, à época, em sala de 

aula, para uma catalogação “panorâmica” de dados linguísticos. Assim, como fonte 

primária de informação, foram realizadas entrevistas em uma amostra de quatro 

voluntários, na faixa etária entre 20 e 40 anos, de ambos os sexos e de diferentes níveis 

de escolaridade entre os habitantes do bairro já citado. 

Como fonte secundária de informação foram transcritas as entrevistas de quatro 

voluntários, observando a ocorrência dos fenômenos linguísticos referentes aos 

aspectos acústicos e fisiológicos efetivos no ato da fala e, posteriormente, foram 

analisados caso a caso. Afinal, o objetivo geral era analisar as ocorrências dos 

fenômenos linguísticos da ditongação, harmonização vocálica, monotongação, 

nasalização em alguns espaços habitados do bairro da Pedreira.  

Para melhor estruturar a presente pesquisa, a seguir, destacamos uma breve 

nota sobre o bairro da Pedreira, a caracterização dos sujeitos e o perfil dos 

                                                 
4
 A “gênese” desta pesquisa foi realizada na disciplina Fonética e Fonologia, do curso de Letras da Universidade da Amazônia, 

sob a supervisão do professor Welton Diego Lavareda, e contou com a colaboração para a catalogação dos dados das alunas 

Natália Araújo Castro e Sandra Vasconcelos Simão (ambas graduandas do curso de Letras - UNAMA).  
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entrevistados, o diálogo teórico-metodológico, a análise dos dados e as considerações 

finais do estudo. 

 

1 NOTAS SOBRE O BAIRRO DA PEDREIRA (BELÉM-PA) 

A Pedreira é um bairro do município de Belém, capital do Estado do Pará, 

também conhecido por ser o “bairro do samba e do amor”. O título de "bairro do samba 

e do amor" foi dado pela escritora, jornalista, ativista política, poetisa e carnavalesca 

Eneida de Villas Boas Costa de Moraes. Ela observava que neste bairro havia uma área 

pulsante de arte, cultura, militância, liberdade e humildade.  

Foi o bairro da Pedreira, inclusive, que Francisco José de Sousa Soares Andrea, 

escolheu para o desembarque das tropas imperiais que iriam combater os rebeldes 

cabanos que tomaram Belém na Regência Una de Diogo Feijó. Fato que também mostra 

como esta localidade dialoga com a principal revolta popular ocorrida no Período 

Colonial.  

O bairro antes se chamava Pedreira do Guamá, porque era uma área cheia de 

pedras, segundo a memória popular. Atualmente, o bairro se tornou uma referência 

geográfica de cultura e resistência política. Peculiaridades que, de uma maneira ou de 

outra, atravessam a dinâmica linguística em questão. 

 

Figura 01 – Espacialização linguística    

    
Fonte: www.googlemaps.com.br. Acesso em 12 de maio de 2019. 

http://www.googlemaps.com.br/
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2 CARACTERIZAÇÃO DO CORPUS DA PESQUISA 
 

Este estudo valeu-se da aplicação de um roteiro de entrevista com objetivo de 

fornecer subsídios para que os pesquisadores tivessem um protocolo (uma breve 

sistematização) no qual pudessem adquirir uma dimensão mínima de alguns fatores 

extralinguísticos5. Dessa forma, foram selecionados os sujeitos que contribuíram com 

o corpus da pesquisa segundo as variáveis - faixa etária, sexo e nível de escolaridade, 

conforme podemos observar no Quadro 01.  
 

Quadro 01 – Caracterização dos sujeitos 

SUJEITO SEXO IDADE NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 

S1F33EM FEMININO 33 ENSINO MÉDIO 

         S2F36EF FEMININO 36 ENSINO 

FUNDAMENTAL 

         S3F40ES FEMININO 40 ENSINO SUPERIOR 

S4M40EF MASCULINO 40 ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Fonte: Elaboração própria. 

Cabe destacar que os sujeitos indicados no Quadro 01 foram submetidos às 

seguintes perguntas abaixo:  

        Quadro 02 – Roteiro para entrevista semi-estruturada 

1.  QUAL O SEU NOME COMPLETO? IDADE? É DO PAPÃO OU DO 

LEÃO?  

2.  VOCÊ GOSTA DE SUA CIDADE? POR QUÊ?  

3.  QUANDO ALGUÉM “DE FORA” VEM PARA BELÉM, QUAL O 

PRIMEIRO LUGAR QUE VOCÊ APRESENTA? POR QUÊ?  

4.  SUA INFÂNCIA FOI AQUI MESMO? PODE FALAR UM 

POUQUINHO DELA?  

5.  O QUE O PREFEITO PODE FAZER PARA MELHORAR O BAIRRO? 

Fonte: Elaboração própria. 

                                                 
5 “Fatores extralinguísticos – eles formam um conjunto de fatores sociais que podem auxiliar na 

identificação dos fenômenos de variação linguística: origem geográfica, status socioeconômico, grau de 

escolarização, idade, sexo, mercado de trabalho e redes sociais” (BAGNO, 2007, p. 43). 
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3 DIÁLOGO TEÓRICO- METODOLÓGICO 

 

Considera-se a linguagem um mecanismo substancial ao homem, uma vez que 

é por meio dela que ele suplanta as sensações do plano real para o plano da 

representação. Nesta perspectiva, a linguagem pode ser analisada como o meio pelo 

qual os sujeitos, melhor se comunicam. Através das relações entre língua e sociedade, 

e das influências de uma sobre a outra, percebe-se que há diferentes aspectos que 

contribuem para a existência das variações linguísticas, são alguns deles: geografia, 

grupos étnicos, sexo, contexto, interação social e classe social. Logo, a existência de 

variação e de estruturas heterogêneas nas comunidades de fala é um fato comprovado.  

Tendo como ponto fundamental em sua abordagem a presença do componente 

social na análise linguística, a Sociolinguística, de fato, se ocupa da relação entre língua 

e sociedade e do estudo da estrutura e da evolução da linguagem dentro do contexto 

social de uma dada comunidade de fala. Do ponto de vista conceitual, não é novidade 

que todas as línguas estão em processo constante de variação e as ocorrências reportam 

ao fenômeno no qual uma língua, na prática corrente, se modifica numa época, lugar 

ou grupo social, viabilizando seu objeto à gramática histórica, à geografia linguística e 

à dialetologia, igualmente à variação social, da qual trata a Sociolinguística.  

As marcas linguísticas constroem e materializam a identidade de um povo. A 

maneira como se fala, os costumes, faz com que a região do falante seja reconhecida 

em qualquer espaço geográfico. As pesquisas no âmbito geolinguístico também 

apontam a localidade do falante como diferencial para explicação da variação existente 

em sua fala espontânea. Partindo dessas breves considerações, então, podemos 

adentrar no ramo da linguística que se preocupa com o estudo das diferenças dialetais 

ou regionais de uma língua.  

Logo, podemos dizer que é por meio da variável linguística, que se pode 

descrever e analisar a heterogeneidade no uso da língua. Muitos linguistas como 

Marcos Bagno e Fernando Tarallo também reconhecem prontamente que os grupos 

sociais de uma comunidade de fala podem diferir um do outro não qualitativamente 
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(usando formas dialetais completamente diferentes uma da outra), mas 

quantitativamente, usando proporções diferentes de variantes do dialeto em sua fala.  

 

[...] Me parece muito mais interessante (por ser mais democrático) estimular, 

nas aulas de língua, um conhecimento cada vez maior e melhor de todas as 

variedades sociolinguísticas, para que o espaço da sala de aula deixe de ser o 

local para o espaço exclusivo das variedades de maior prestígio social e se 

transforme num laboratório vivo de pesquisa do idioma em sua multiplicidade 

de formas e usos (BAGNO, 2002, p. 32).  

 

“Variantes linguísticas são, portanto, diversas maneiras de se dizer a mesma 

coisa em um mesmo contexto, e com o mesmo valor de verdade [...]” (TARALLO, 2008, 

p. 08). Para tanto, devemos evidenciar as noções de comunidade de fala, ou seja, é 

nesse espaço que se dá a interação entre língua e sociedade. Logo, é a comunidade de 

fala, e não o indivíduo, que interessa mais ao pesquisador da Sociolinguística, 

pressupostos que fornecem, inclusive, a ênfase desta pesquisa.   

Cenário que dialoga com o livro “A língua de Eulália” de Marcos Bagno (1997), 

em que a imposição marca a diferença entre a língua falada, que nem sempre segue o 

padrão imposto por lei, português-padrão, chamado também de “norma culta”. 

Enquanto o português-padrão é apreendido nas escolas e exigido na linguagem 

escrita, o “português não padrão” é passado de geração em geração oralmente.  

Assim, torna-se necessário “[...] descrever a realidade linguística do Brasil, no 

que tange ao português brasileiro falado, com enfoque prioritário na identificação das 

diferenças diatópicas (fônicas, morfossintáticas, léxico-semânticas e prosódicas) 

consideradas na perspectiva do contato linguístico” (CARDOSO, 2010, p. 169). Afinal, 

é de acordo com tais identificações, que ao interagir com o outro, por meio da fala, o 

sujeito se compõe, estabelecendo as diversas relações sociais e retratando o 

conhecimento de si próprio e do mundo, ou seja, seus valores ideológicos e visões de 

mundo por meio de uma dada materialização linguística.  

Logo, quando falamos, movemo-nos num espaço sociolinguístico 

multidimensional e usamos os recursos da variação linguística para expressar esta 

ampla e complexa gama de identidades distintas. Para Bortoni-Ricardo (2005), no 
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processo de subjetivação linguística, os falantes selecionam as regras de seu repertório, 

de modo a assemelhar-se ao grupo de referência a que desejam se associar. Sobre a 

disposição promovida pelo falante, afirma que ela se volta “[...] aos membros de uma 

rede virtual, com quem o falante deseja identificar-se e de quem ele ou ela espera 

receber ratificação ou aprovação [...]” (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 178).  

Ao refletirmos sobre o comportamento da fala do ser humano, portanto, é 

indispensável percebermos o ambiente e as relações que o circundam, detalhes que se 

refletem na maneira como esse indivíduo irá se expressar, na escolha lexical e no uso 

ou não de determinada variedade linguística. Isso implica, por conseguinte, pensar no 

indivíduo como integrante de um grupo, aliado às práticas que este impõe, e como 

ator social que representa diversos papéis, de acordo com a exigência dos diversos 

contextos. 

   

4 FENÔMENOS FONÉTICO- FONOLÓGICOS 

Os fenômenos-fonéticos estão ligados aos aspectos acústicos e fisiológicos dos 

sons efetivos no ato de fala referente a sua produção, a sua articulação e as suas 

variedades. Deste modo, os tópicos a seguir exploram de maneira conceitual as 

particularidades fonético-fonológicas que mais de perto atravessam este texto.  

 

4.1 NASALIZAÇÃO  

Nasalização, segundo Callou-Leite (1990), refere-se ao "modo de articulação 

quando o palato mole se abaixa permitindo que o ar passe, de maneira auditiva, 

através do nariz. Qualquer som poderá ser nasal seja ele consonantal ou vocálico” 

 

[...] A nasalização é um fenômeno linguístico em que a vogal nasal tem a 

propriedade obrigatória de ressonância da cavidade nasal. Em português, é 

fonologicamente relevante distinguir entre vogais nasais e vogais nasalizadas 

ou entre o fenômeno de nasalização e de nasalidade. Em casos de nasalização, 

a vogal nasal é sempre seguida de uma consoante oral, como em santo [ʹsãtʊ] 

ou lindo [ʹlἷdʊ] ou ocorre em fim de palavra - [ʹsἷ] sim ou [ʹtõ] tom. A constante 

oral pode vir ou não precedida de murmúrio nasal. (SILVA, 2011, p. 41).  
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4.2 HARMONIZAÇÃO VOCÁLICA  

Fenômeno fonológico em que um ou mais traços de uma vogal se propagam 

para outros segmentos vocálicos em um domínio, por exemplo, uma palavra. A 

harmonia vocálica opera em certas variedades do português brasileiro afetando, com 

certa regularidade, as vogais médias. Nestes casos, as vogais pretônicas compartilham 

a mesma propriedade de abertura vocálica da vogal tônica. Se a vogal tônica for média-

alta, as vogais pretônicas serão médias-altas, como por exemplo: pr[o]f[e]ss[o]r, 

p[o]d[e]r[o]so, r[e]c[eo]so. Se a vogal tônica for média-baixa, as vogais pretônicas serão 

médias-baixas, a saber: p[ɛ]r[ɛ]r[ɛ]ca, p[ɔ]r[ɔ]r[ɔ]ca, m[ɛ]t[ɛç]rito, p[ɔ]d[ɛ]r[ɔ]as. Em 

algumas variedades de português podemos sugerir que a harmonia vocálica opere 

entre as vogais altas. Exemplos seriam: p[i]r[i]r[i]go, c[u]r[u]já, c[u]m[i]da. No entanto, 

há no estado da arte divergência de tratamento dos dois casos como fenômenos 

análogos ou diferentes.  

4.3 MONOTONGAÇÃO  

Para Silva (2011), a monotongação é fenômeno fonológico em que um ditongo 

passa a ser produzido com uma única vogal, ele ocorre, em português, com ditongos 

decrescentes, como por exemplo, em f[ei]ra > f[e]ra, b[ai]xa > b[a]xa, l[oʊ]co > l[o]co  ou 

com ditongos crescentes qu[ɪɛ]to > qu[ɛ]to, alíq[ʊo]ta > alíq[o]ta.  

4.4 DITONGAÇÃO  

 

A ditongação, de acordo com Silva (2011), “é um fenômeno fonológico em que 

uma vogal simples, ou monotongo, passa por um glide após uma vogal ou 

transformação de um monotongo em um ditongo”. No português brasileiro, a 

ditongação ocorre, em alguns dialetos, geralmente, em vogais tônicas e em final de 

palavra, como, por exemplo, em português [pohtuʹgeis]; ou ocorre em vogais tônicas 

seguidas de consoantes palatais como em peleja [peʹleiʒa]; ou ocorre em hiato, como 
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em Andréa [ãʹdɾɛɪa] ou boa [ʹboʊa], dentre outros. A ditongação, em português, ocorre 

em variação com monotongos.  

5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.1 REPRESENTAÇÃO IMAGÉTICA DOS FENÔMENOS  

 

Gráfico 1 – Fenômenos catalogados no Bairro da Pedreira 

  

          Fonte: Elaboração própria. 

 

5.2 PANORAMA DOS DADOS LINGUÍSTICOS OBSERVADOS NO BAIRRO DA 

PEDREIRA 

O português falado no Brasil tem características fonético-fonológicas que foram 

evoluindo na língua ao longo do tempo levando em consideração a própria expressão 

falada em seu contexto social ou em situações em que realmente é usada.  

Nesse sentido, Roberto Camacho (2003), indica que ocorrem variações fonéticas 

e fonológicas ou fenômenos linguísticos no processo de interação dos falantes de um 

determinado ambiente e de uma forma diferente nos falantes de outro ambiente. 
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Esta pesquisa, como já mencionado anteriormente, tem como objeto o estudo de 

quatro fenômenos linguísticos que são: ditongação, monotongação, nasalização e 

harmonização vocálica no ambiente de falantes do bairro da Pedreira em Belém. 

Assim, entre esses, o fenômeno da harmonização vocálica foi o que mais se destacou, 

principalmente pela sonoridade e articulação dos fonemas presentes na fala e nas 

culturas locais do referido bairro. Afinal, hoje em dia se verifica com maior clareza, 

uma diversidade nos contextos socioculturais em geral que indicam as semelhanças e 

diferenças que acontecem entre as variedades do português brasileiro. 

De uma região para outra ou de um falante para outro, no próprio bairro 

estudado, notamos diferenças no uso real da língua. No exemplo da palavra 

escolaridade, mencionada em dado momento da entrevista do Sujeito 01 (S1F33EM), a 

sonoridade final [ʤi] pode ser considerada um alofone do fonema /d/, característico 

das populações do Norte do Brasil, se comparado às populações do Sul em que não há 

de forma tão marcada esta manifestação. Embora ocorra diferença fonética entre a 

articulação fonética dos falantes das regiões Norte e Sul, o fonema /d/ é o mesmo, 

considerando que o significado do vocábulo não mudou.  

Assim, o /d/ é um exemplo de alofone, ou seja, é variante de um fonema. A 

diferença física não provoca o aparecimento de outro fonema. Conforme os estudos 

linguísticos são o mesmo fonema, porém fisicamente distintos. A variante de um 

fonema será, então, o fonema manifestado com pouca diferença articulatória e acústica. 

De acordo com Marcos Bagno (2007), em Gramática Histórica do Português 

Brasileiro, a nasalização é a transformação de um segmento oral em nasal: nec > nem; 

mi > mim ; sic > sim . Esse fenômeno também pode ser chamado, didaticamente, de 

metaplasmo porque se caracteriza por uma mudança na estrutura da palavra que pode 

acontecer por acréscimo, remoção ou deslocamento dos sons que a compõem. 

No caso do fenômeno da nasalização, encontramos na fala do S4M40EF, por 

exemplo, a alteração no vocábulo “indentidade” por acréscimo de “n” no fonema 
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inicial de “identidade”. Esse processo também se classifica no estado da arte como um 

metaplasmo por transformação.  

A definição de metaplasmos perpassa o âmbito dos processos de 

transformações fonéticas que existem em uma língua. Para Câmara Jr., eram formas 

variantes, pois: “o metaplasmo estabelece uma variante em face de uma forma básica” 

(CÂMARA JR., 1978, p. 167). No caso dos metaplasmos contemporâneos, 

consideramos as transformações ocorridas a partir da língua (no nosso caso português 

brasileiro), quando um fonema de um vocábulo se transforma, passando a ser outro 

fonema distinto em lugar do primeiro. 

Em consonância com a pesquisa de campo realizada no Bairro da Pedreira, vale 

ressaltar, foram encontradas formas de supressão de fonemas que caracterizam o 

fenômeno da harmonização vocálica, predominante na fala dos voluntários (S1F33EM, 

S2F36EF, S3F40ES e S4M40EF), como podemos observar, no vocábulo “cidadi” em 

vez de “cidade” a ocorrência do fonema e com som de i. 

Em diálogo com outra constatação feita a partir da pesquisa de campo realizada 

no Bairro da Pedreira, catalogamos algumas transcrições da frequência à supressão em 

[ay], [ei] e [ow], como exemplos da relação ditongação/monotongação. 

Como podemos observar na fala de moradores do referido bairro, ocorreu com 

maior frequência a supressão em [ow], [ay] e [ei]: sou [so], mais [ma∫], peixe [ʹpe∫i] e 

cadeira [ka'dera]. Foi observado que em todos os entrevistados houve a ocorrência do 

fenômeno supressão de [w], [y] e [e]. Isso implica investigar futuramente também 

quais condições sociais e geográficas estão atuando nestes sujeitos para poder chegar 

a um entendimento total da ocorrência nessa localidade. Para tanto, salientamos que o 

estudo que foi realizado ainda tem característica de uma pesquisa-piloto.  

Vale ressaltar, ainda, que os dados apresentados solidificam uma peculiaridade 

de extrema relevância linguística, afinal, se o sujeito fala “pexe” (peixe), por que ele não 

fala “peto” (peito)?. Neste caso, os fenômenos da monotongação de ditongos orais 

decrescentes na pesquisa indicaram o seguinte padrão geral: constatou-se que [ei] e [e] 
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só não mudam a carga semântica do vocábulo em questão quando ocorrem diante de 

[r] e [∫], conforme indicam os dados igualmente apresentados por Carlos Cagliari 

(2009).   

Baseado nestes pontos, portanto, nota-se que as pesquisas fundamentadas na 

Sociolinguística contemporânea mostram que é possível desenvolver práticas 

significativas de descrição de dados linguísticos em vista de uma real visão das 

paisagens multilíngues brasileiras. E, por consequência, refletirmos sobre atitudes 

intolerantes e discriminatórias em relação ao nosso patrimônio linguístico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este estudo analisou-se como o processo de variação linguística ocorre em 

ambientes distintos em um determinado espaço urbano, com características específicas 

de ocupação, diversidade cultural, crenças e necessidade de criar formas alternativas 

de sustentabilidade como no caso do bairro da Pedreira.  

Por meio dos resultados obtidos, constatou-se que os falantes voluntários da 

pesquisa, de faixas etárias diferentes, escolarização básica, prioritariamente, e 

atividade de trabalho voltada à prestação de serviços, tendem a usar mais variantes 

linguísticas na fala para manter o processo de comunicação interativo com outros 

falantes e como mecanismo de maior interação social.  

Com relação a variável gênero, no que se refere às mulheres respondentes, 

houve claramente menor ocorrência dos fenômenos linguísticos apontados, foco deste 

estudo, pois observou-se que o entrevistado que apresentou a menor média percentual 

de ocorrências foi o Sujeito 01 (S1F33EM) com 16%, gênero feminino, e o de maior foi 

o Sujeito 04 (S4M40EF) com 30% de ocorrências, gênero masculino.  

Este estudo, portanto, vem dinamizar e dimensionar uma postura educacional 

para os usos de diferentes níveis de variação linguística em sua dimensão interna, 

reconhecer diferentes tipos de variações linguísticas motivadas por fatores externos à 

língua e a identificar fenômenos em variação no português brasileiro, nas dimensões 

fonético-fonológicas. Afinal, para que o ensino de língua materna não se centralize 
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apenas nas regras rígidas da gramática normativa é preciso, também, que novos 

olhares sobre o português brasileiro se efetivem e, ao mesmo tempo, que pluralizem 

os debates sobre as paisagens multilíngues brasileiras. 
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PRODUÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO EM LIVRO DIDÁTICO: CONCEPÇÕES 

DE LINGUAGEM EM FOCO 

 

Ana Paula do Nascimento Garcia (UFPA)1 

Inéia Damasceno Abreu (UFPA)2 
 

Resumo: Atualmente, o questionamento a respeito dos conceitos e utilização das 

concepções de linguagem nas instituições de ensino, e sua interpretação nos livros 

didáticos ganham enorme destaque no Brasil. Ademais, o presente trabalho objetiva 

analisar as concepções de linguagem encontradas no livro “Entre trilhas e tramas”, no 

capítulo intitulado “Produção e divulgação de artigos científicos”, tendo como intuito 

a investigação das atividades do capítulo e se as mesmas concernem para as definições 

abordadas. A pesquisa bibliográfica possibilitou a realização da análise da sessão do 

livro didático possuindo como referencial teórico Bakhtin/ Volochinov (1992), Geraldi 

(1997), Perfeito (2005), Travaglia (1996) e Zanini (1999) como leituras de cunho basilar 

a respeito das definições de concepção de linguagem, sendo elas a linguagem como 

expressão de pensamento, a linguagem como instrumento de comunicação e a 

linguagem como forma de interação. Adiante, o referencial teórico também foi 

composto por Bastos (1998), Fuza e Ohuschi (2014), autores que dialogam a respeito 

do processo de ensino aprendizagem empiricamente, em sala de aula. Desse modo, o 

estudo do livro didático proporcionou a análise de questões que inicialmente 

apresentavam a concepção interacionista. Contudo, com a análise feita algumas 

questões apresentam características da segunda concepção. Outrossim, a concepção de 

linguagem que melhor enquadrou-se na pesquisa foi a definição de interação, pois é a 

descrição que engloba a competência linguística, leitura crítica e a escrita como 

transportadores de compreensão e interpretação de mundo. 

Palavras-chaves: Produção textual. Livro didático. Interação. 

 

INTRODUÇÃO 

Analisar o desenvolvimento da educação, concomitante o estudo do ensino da 

Língua Portuguesa, implica-nos o estudo das três concepções de linguagem que 
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permeiam o cenário atual educacional. Reportamo-nos a Zanini, que afirma que “a 

educação é algo que não se estagna, ela necessita de reflexões, de questionamentos, de 

muito estudo, porém, a prática não pode ficar para trás” (ZANINI, 1999, p. 82). 

Este estudo originou-se a partir de leituras e discussões referentes às definições 

de concepções de linguagem proporcionadas pela disciplina de Ensino e 

Aprendizagem do Português I, vinculada ao curso de Letras da Universidade Federal 

do Pará, Campus Castanhal. O artigo em tela objetiva analisar as concepções de 

linguagem encontradas no livro “Entre trilhas e tramas” da tríade 2018-2020, de Sette, 

Travalha, Ribeiro, Istarling (2016), especificamente no capítulo intitulado “Produção e 

divulgação de artigos científicos”, tendo como intuito a investigação das atividades do 

capítulo e se o item concerne para as definições abordadas. 

Desse modo, buscou-se realizar abordagens históricas e conceituais das três 

concepções de linguagem, derivadas do Círculo de Bakhtin, subjetivismo idealista, 

objetivismo abstrato e a teoria da interação verbal, que deram origem à concepção de 

linguagem como expressão de pensamento, linguagem como instrumento de 

comunicação e linguagem como interação verbal, respectivamente. Ademais, para esta 

pesquisa foram utilizados autores como Bakhtin (1992), Geraldi (1997), Perfeito (2005), 

Travaglia (1996) e Zanini (1999), Bastos (1998), assim como Fuza e Ohuschi (2014). 

O artigo está estruturado em quatro seções, sendo: 1. Introdução; 2. Bakhtin e 

concepções de linguagem; 3. A Língua Portuguesa entre trilhas e tramas, 4. 

Considerações finais. 

 

2 BAKHTIN E AS CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM 

Atualmente, o questionamento que permeia os conceitos e utilização das 

concepções de linguagem nas instituições de ensino e sua interpretação nos livros 

didáticos obteve enorme destaque no Brasil, em razão da denominada “crise no 

sistema educacional brasileiro”, como aponta Geraldi (1997). 
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O autor indaga sobre as deficiências já habituadas, e dentro dessa crise, segundo 

ele, “ocupa lugar privilegiado o baixo nível de desempenho linguístico demonstrado 

por estudantes na utilização da língua, quer na modalidade oral, quer na modalidade 

escrita.” (GERALDI, 1997, p. 39). 

Sendo assim, apresentamos nessa seção as origens das três concepções de 

linguagem já mencionadas anteriormente: linguagem como expressão do pensamento, 

linguagem como comunicação e linguagem como interação. Para isso, reportamo-nos 

à BAKHTIN (1992), especificamente aos seus estudos sobre o subjetivismo idealista, que 

deram origem à primeira concepção de linguagem, denominada como expressão de 

pensamento. Essa concepção “interessa-se pelo ato da fala, de criação individual, como 

fundamento da língua (no sentido de toda atividade de linguagem, sem exceção).” 

(BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1992, p. 71). 

Os autores apresentam sua primeira orientação, em que a língua é vista como 

“[...] produto acabado (“ergon”), enquanto sistema estável (léxico, gramática, fonética), 

apresenta-se como um depósito inerte.” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 1992, p. 72). 

Dessa forma, os atos de fala são ferramentas independentes do indivíduo, não cabendo 

a este mudá-lo, e sim aceitá-lo como ato acabado. 

Outrossim, a segunda orientação, para os autores, é denominada objetivismo 

abstrato, que corresponde a uma verdadeira antítese da primeira concepção. 

Percebemos isso na citação a seguir 

 

A língua é um sistema estável, imutável, de formas linguísticas submetidas a 

uma norma fornecida tal qual à consciência individual e peremptória para 

esta. Os atos individuais de fala constituem, do ponto de vista da língua; 

simples refrações ou variações fortuitas ou mesmo deformações das formas 

normativas (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 1992, p. 83). 

 

Bakhtin/Volochínov (1992), destacam que os atos individuais de fala explicam 

por si só a mudança histórica das formas da língua, sendo assim, a mudança é, do 

ponto de vista do sistema, irracional e mesmo desprovida de sentido. Ou seja, segundo 
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os autores, entre o sistema da língua e sua história não existe vínculo, nem afinidade 

de motivos, são, portanto, estranhos entre si. 

Dessa forma, as definições apontadas ganharam adaptações no próprio 

contexto escolar. A respeito desses avanços, os próximos capítulos terão como objetivo 

a abordagem destas. 

 

2.1 DO SUBJETIVISMO À ERA DA LINGUAGEM COMO EXPRESSÃO DO 

PENSAMENTO 
 

 Partindo-se de meados da década de 1960, tendo por base Zanini (1999), o 

ensino da língua materna entrelaçava-se com o ensino da gramática da língua 

portuguesa, ou seja, a concepção que predominava tinha por natureza a transmissão 

de saberes que deviam ser dominados pelos estudantes. 

Corroborando, Bastos (1998) caracteriza essa época como a concepção que 

relacionava o ensino do português à definição de língua como sistema, restringindo o 

ensino do português a conhecer e reconhecer o sistema linguístico ou denotando e 

aprendendo a parte gramatical da língua. Além disso, o uso de textos para buscar 

estruturas linguísticas a partir dessa atividade eram submetidas à análise gramatical. 

Consoante, de acordo com Perfeito (2005) “essa concepção preconiza que a expressão 

é produzida no interior da mente dos indivíduos. (...) Assim, a linguagem é 

considerada a tradução do pensamento.” (PERFEITO, 2005, p. 28). 

Desse modo, podemos observar que o objetivo dos professores era que os 

alunos dominassem a gramática para então detectar no texto, como de praxe, os 

elementos apresentados a eles. Mais adiante, o estudo aborda aspectos que 

caracterizam a linguagem como instrumento de comunicação no ensino de língua 

portuguesa.  

 

 

2.2 DO OBJETIVISMO À LINGUAGEM COMO INSTRUMENTO DE 

COMUNICAÇÃO 
 

Segundo Fuza e Ohuschi (2014), a segunda concepção deriva do objetivismo 

abstrato, definição filosófica em que as leis que regem a língua não dependem da 
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consciência do falante, restando a este apenas tê-las para si, a partir de regras já pré-

existentes, aceitando-as. 

Consoante, Zanini (1999) ressalta que “os professores perderam campo para os 

livros didáticos.”, uma vez que as aulas vinham previamente organizadas de acordo 

com o que os livros didáticos propunham, tornando os professores dependentes do 

material e meros reprodutores de assuntos que não condizem com a realidade dos 

alunos. 

A situação política do país, agravada na década de 1970 com o regime militar, 

foi um dos motivos basilares para a não contestação dessas práticas repetitivas e 

abusivas, pois pela enorme quantidade de turmas, fichas de controle para 

preenchimento e o comodismo, a maneira mais condizente na época foi aceitar ao invés 

de questionar.  

De acordo com Geraldi (1996), a Teoria da comunicação vê a língua como 

código, sendo ferramenta, um conjunto de signos que se combinam segundo regras 

capazes de transmitir ao receptor determinada mensagem. Segundo o autor, essa fase 

é caracterizada pelo abandono das normas gramaticais e o excessivo uso dos livros 

didáticos. Dessa forma, ainda de acordo com Zanini (1999), os professores não 

extrapolavam os limites do “conteúdo” do livro didático e se limitavam a seguir as 

regras que os impunham, perdendo autonomia da execução da aula para submissão 

aos ditames das cartilhas, assim criando uma automaticidade nas aulas, cujo “enfoque 

era o incentivo a repetição.” (ZANINI, 1999, p. 81). 

 

2.3 A ERA DA INTER(REL)AÇÃO 

Nesta unidade voltamos nosso olhar para a Teoria da interação social, ótica esta 

que permeia os estudos linguísticos atuais e o desenvolvimento desta pesquisa. 

Ademais, indubitavelmente discutido por Bakhtin (1992), a conceituação em torno 

desta teoria tem como origem uma resposta às concepções anteriores. Com base no 

autor: 
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A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 

de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui 

assim a realidade fundamental da língua (BAKHTIN, 1992, p. 117). 

 

Nesse sentido, a terceira concepção, de acordo com Travaglia (1996), enxerga a 

linguagem como forma ou processo de interação, o qual o indivíduo não somente 

traduz e exterioriza o pensamento ou transmite informações a outra pessoa, mas 

realiza ações, atua sobre o interlocutor (ouvinte/leitor), haja vista que a linguagem é a 

interação humana. 

Geraldi (1984), a respeito da terceira concepção, afere que por meio dela o 

sujeito falante pratica ações que não conseguiria exercer, a não ser falando. A partir 

dela o falante age sobre o ouvinte, sendo fonte constituinte de compromissos e 

vínculos que não preexistem a ela. Ademais, o autor classifica a terceira concepção 

como “postura educacional diferenciada” (1984, p.39), situando a linguagem como 

lugar de constituição das relações sociais em que os falantes se tornam sujeitos. 

Além disso, Zanini (1999), aponta que cada sujeito é construtor de sua história 

e de sua vida, por apresentar diferentes saberes, princípio norteador de sua concepção 

de mundo, sendo capaz de refletir e repensar as experiências vividas. 

Dessa maneira, corroborando para esta concepção, Fuza e Ohuschi (2014) 

assinalam que os enunciados são construídos de acordo com as situações sociais, 

havendo a interferência social no indivíduo. 

 

2.4 ANÁLISE LINGUÍSTICA E PRODUÇÃO TEXTUAL 

Segundo Perfeito (2005, p. 60), a análise linguística condiz ao “processo 

reflexivo (epilinguístico) dos sujeitos-aprendizes em relação à movimentação de 

recursos textuais, lexicais e gramaticais”, isto é, o uso dos recursos linguísticos para a 

composição do texto. 
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Ademais, a autora continua sua explicitação a respeito da conceituação da 

análise linguística no sentido em que se possa observar em um texto o seu arranjo 

textual e as marcas linguístico-enunciativas, que possam estar vinculadas às condições 

de produção no processo de construção de sentidos. 

Entretanto, os PCN chamam a atenção para o fato de que, “prática de análise 

linguística não é uma nova denominação para ensino de gramática” (BRASIL, 1998, p. 

78). Desse modo, a produção textual, tema que será abordado posteriormente, não será 

restringida como uma prática renovada de estudos que declinem exclusivamente ao 

ensino primário da gramática da língua e sim, uma ponte de produção de textos, assim, 

tornando o aluno protagonista de seu próprio texto. Adiante, Perfeito (2005) apresenta 

de maneira contextualizada a produção de gêneros textuais, especificamente 

 

-na mobilização dos recursos linguístico-expressivos, propiciando a 

coprodução de sentidos, no processo de leitura;  

- no momento da reescrita textual, local de análise da produção de sentidos; 

de aplicação de elementos, referentes ao arranjo composicional, às marcas 

linguísticas (do gênero) e enunciativas (do sujeito-autor), de acordo com o 

gênero(s) discursivo(s) selecionado(s) e com o contexto de produção, na 

elaboração do texto. (PERFEITO, 2005. p. 60). 

 

Dessa forma, é possível fazer abordagem de aspectos formais e da coerência 

(progressão, retomada, relação de sentidos entre as partes do texto e não-contradição), 

sempre de acordo com a situação de comunicação socialmente produzida.  

 

3 A LÍNGUA PORTUGUESA ENTRE TRILHAS E TRAMAS 

O presente trabalho utilizou como objeto de estudo o livro didático “Português 

- trilhas e tramas”, da tríade 2018-2020, que foi selecionado por apresentar conteúdos 

mais atualizados, contendo, inclusive, teor mais crítico nas atividades e possuindo um 

olhar futuro, como as redações de vestibular, por exemplo. Deste modo, tem como 

destino os alunos do segundo ano do ensino médio, um dos principais motivos para a 

escolha, pois é justamente a fase transitória, isto é, a fase que os estudantes estão 
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deslocando-se para os vestibulares e já apresentam teor crítico em seus textos. 

Consoante, o capítulo escolhido para análise foi o intitulado “Produção de textos orais 

e escritos”, com foco na seção “Artigo de divulgação científica”. 

Outrossim, a escolha foi desencadeada pela inclinação do diálogo entre 

produção escrita e interação entre professor/aluno, além de apresentar um caráter 

questionador do aluno enquanto autor em relação a sua obra escrita, aspecto detectado 

na maior parte deste tópico do livro. Quanto a isso, Perfeito (2005) afirma que na 

concepção interacionista de linguagem o discurso quando produzido, manifesta-se por 

meio de textos e todo texto se organiza dentro de determinado gênero. 

Desse modo, apresentamos as questões selecionadas para análise presentes na 

página 312, cuja seção apresenta a caixa de textos “Na bagagem”, com as seguintes 

perguntas: 

1) Você já ouviu falar sobre Teoria Geral da Relatividade, de Albert Einstein (1979-

1955)?  

2) Sabia que nessa Teoria, o cientista previu a existência de ondas gravitacionais que 

foram recentemente comprovadas pela ciência?  

3) Você costuma ler textos de divulgação científica? Quais seriam o objetivo e o público 

alvo desse gênero? 

As primeiras três questões da 29ª seção indagam ao aluno a respeito de seus 

conhecimentos sobre a Teoria da Relatividade e o gênero de divulgação científica. 

Dessa maneira, tais questões abordam um diálogo entre locutor e interlocutor e 

constatam a terceira concepção de linguagem, por sua incitação aos conhecimentos que 

o estudante carrega, ao mesmo tempo, podendo realizar a compreensão e 

interpretação do texto.  

Adiante, os autores apresentam o texto de Kalian Bernardo Por que detectar ondas 

gravitacionais é uma das mais importantes descobertas da Física (vide anexo), seguido das 

seguintes questões: 

1) Observe onde o artigo de divulgação científica foi publicado.  
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a) Trata-se de um site dirigido a público especializado? Explique.  

b) Supõe-se que os leitores do jornal são pesquisadores de Ciência ou leigos? Justifique. 

 

Podemos observar que o comando da primeira questão apresenta instruções a 

serem retiradas do próprio texto, apresentando características da segunda concepção, 

pois segundo os estudos de Fuza e Ohuschi (2014), esta é derivada do objetivismo 

abstrato, sendo assim, as leis linguísticas não dependem do indivíduo, cabendo a ele 

apenas tomá-las como verdade para si, pois as regras já estão estabelecidas. 

Ademais, nas letras a) e b), os comandos “Explique” e “Justifique”, são palavras 

de referência à terceira concepção. Dessa forma, as questões acima apresentadas 

possuem características de duas concepções de linguagem, sendo elas, a segunda 

(comunicação) e a terceira (interação).  

Adiante, outra questão selecionada para análise foi a seguinte:  

2) Releia o trecho que descreve a fusão dos buracos negros e sua consequência:  

a) Que diferenças há entre as linguagens utilizadas nos dois textos?  

b) Um texto fonte é um texto do qual ideias ou informações usadas em outro texto são 

obtidas. Entre esses dois textos, qual parece ser o texto fonte. 

 

A segunda questão apresenta característica da concepção de comunicação. 

Observe as frases seguintes: “Releia o trecho”, “diferenças entre as linguagens 

utilizadas nos dois textos”, “Entre esses dois textos, qual parece ser o texto fonte”. 

 Possuindo por base essas informações é perceptível que os dados são retirados 

do próprio texto abordado, não conduzindo o aluno à interpretação dele, apenas 

induzindo-o à repetição das ideias do autor. Logo após, corroborando as atividades de 

segunda concepção, os autores apresentam também uma definição de artigo de 

divulgação científica (vide anexo), seguida de duas questões:  

3) No artigo de divulgação científica que você leu título e intertítulos são introduzidos 

por pronomes interrogativos? Qual é o efeito de sentido produzido por esse recurso?  
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4) Outra característica do artigo de divulgação científica é a presença do discurso 

relatado, ou seja, de explicações, exposições de especialistas. Que exemplos de discurso relatado 

há no texto estudado? 

Além disso, os autores fazem também a seguinte pergunta “Você sabe o que é 

biopirataria?”, na qual podemos perceber uma conversação entre locutor e interlocutor, 

definida pela terceira concepção, o diálogo, como aponta perfeito (2005), que, de forma 

ampla, é tomado como caracterizador da linguagem. 

Os autores destacam informações complementares para ajudar o leitor na 

construção de seu texto, como a convenção da Biodiversidade da Eco-92 que conceitua 

a biopirataria como a exploração, manipulação e comercialização dos recursos 

biológicos de forma ilegal. Neste mesmo capítulo é apresentado ao estudante uma 

proposta para produção de um artigo de divulgação científica, o tema sugerido para 

essa atividade é “Biopirataria no Brasil”. Nas páginas seguintes, 316 e 317, é 

apresentado um texto (vide anexo) com informações adicionais, presente da página 

316; 

1) Qual é a alternativa que nomeia adequadamente o gênero textual que você leu? 

Justifique sua resposta.  

a) Artigo de opinião  

b) Reportagem  

c) Artigo de divulgação científica  

d) Notícia  

e) Resenha de livro.  

Na página seguinte, as questões: 

1) Qual é o assunto do livro O ladrão no fim do mundo?  

2) Com qual objetivo o autor cita a rede pública de iluminação da capital do Amazonas, 

os bondes elétricos, o Teatro da Paz, de Belém, o Teatro Amazonas, de Manaus, e a apresentação 

nesses teatros de companhias de óperas internacionais?  
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3) Baseando-se em seus conhecimentos, qual foi a primeira riqueza brasileira pirateada? 

Quando isso ocorreu? 

 

Nessas atividades o leitor é levado a responder o gênero que o texto está 

inserido, sendo automaticamente respondido pelo simples fato de ser o gênero que 

está sendo abordado durante toda a seção.  

Além disso, é caracterizado como sendo uma questão da segunda concepção de 

linguagem, pelo teor de automaticidade das questões, de maneira que “afastou o 

indivíduo falante do processo de produção, do que é social e histórico da língua,” 

(TRAVAGLIA, 1996, p. 22).  

É válido ressaltar que nessa unidade as atividades possuem como intuito o 

aprofundamento do conteúdo linguístico e gramatical do texto que será lido. Desse 

modo, as atividades que serão apresentadas possuem declinações por cunho 

gramatical da língua sem sair do texto – características da segunda concepção. 

1) No desenvolvimento do texto, foram usadas palavras e expressões que pertencem a 

um mesmo campo semântico, ou seja, cujos sentidos estão relacionados aos mesmos conceitos. 

 a) A que se referem as palavras e expressões pirata, carga secreta, traficar, roubo, 

surrupiou e sementes roubadas?  

b) A escolha desses termos revela uma visão positiva ou negativa do autor a respeito dos 

fatos relatados?  

2) Explique a função desempenhada pelos termos destacados nas frases a seguir:  

a) Era início da estação seca de 1876, o chamado verão amazônico (...)  

b) (...) foram embarcadas em centenas de cestos de palha 70.000 sementes de Hevea 

brasiliensis, a seringueira.  

c) O roubo de Wickham viria a encerrar uma fase próspera de economia do norte 

brasileiro, o chamado ciclo da borracha (...). 

  

Nesta unidade, as questões 1) e 2) possuem como intuito principal o ensino da 

gramática da Língua Portuguesa. Desse modo, para constatar essa análise, é 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

407 

perceptível, na letra a), a orientação para buscar o valor semântico das palavras. Da 

mesma forma, na alternativa “b” os autores indagam o leitor sobre a visão que o autor 

detém dos fatos. Em relação a isso, “não há como ensinar e aprender palavras sem 

aprender os seus sentidos, de que a simples e vazia forma de repetir modelos não 

significa compreensão” (ZANINI, 1999, p 83). 

Dando continuidade, nas próximas páginas, os autores apresentaram um 

documentário em forma de texto, Biopiratas: A carta de São Luís, para que os alunos 

possam responder às questões:  

1) Qual é o tema do texto?  

2) O que é a “Carta de São Luís”?  

3) Que outra ação de biopirataria -além do roubo de sementes, por exemplo- é apontada 

no texto?  

4) Qual é a causa disso?  

5) Aponte algumas soluções para esse problema. 

 As questões de 1 a 4 são perguntas direcionadas do próprio texto, isto é, as 

respostas são automaticamente retiradas do autor. Dessa forma, as quatro primeiras 

atividades dizem respeito à segunda concepção de linguagem por manifestarem 

conteúdo voltado ao texto, “essa prática abafava os ideais de ver no seu aluno o seu 

interlocutor, mas configuravam-no em seu reprodutor de modelo” (ZANINI, 1999, p 

81).  

A questão 5 apresenta ao aluno questionamentos que ele poderia realizar sobre 

possíveis soluções para o problema em questão. Todavia, apesar da manifestação de 

possível autoria a questão levantada ainda é dirigida ao retorno do texto.  

 Na próxima seção, tem-se “Artigo de divulgação científica- Biopirataria no 

Brasil: causas, consequências e soluções”. Nesse tópico o aluno é provocado à escrita 

de um artigo de divulgação científica a respeito da biopirataria no Brasil para publicá-

lo no blog ou site da escola. Os autores sugerem ao aluno que envie para alguma 

publicação de divulgação científica que aceite colaborações de leitores.  
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Adiante, os autores apresentam (vide anexo) instruções e a estrutura de um 

artigo de divulgação científica para que os alunos sigam o modelo determinado com 

os tópicos seguintes: pesquisa, preparação, realização, avaliação/escrita e socialização. 

É denotado “o ato mecânico, de escrever, inibindo-se a autoria e o estilo próprio do 

aluno, já que a proposta delineia como deve ser realizada cada parte do texto, 

ressaltando somente a estrutura da tipologia textual.” (FUZA; OHUSCHI, 2014, p. 11) 

Dessa maneira, por meio desta análise, foi perceptível a predominância da 

segunda concepção de linguagem (linguagem como instrumento de comunicação), 

apesar da escolha da unidade ter sido orientada à produção textual e a observância da 

definição de concepção interacionista. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente, a pesquisa possuía como intuito a verificação da concepção 

interacionista por tratar-se de um livro didático que engloba os anos em vigência 

(2018-2020). Todavia, com o decorrer do fomento da pesquisa as atividades 

mostraram-se relacionadas à segunda concepção - linguagem como instrumento de 

comunicação. 

Ademais, as questões de atividades referentes ao texto O pirata amazônico, 

inclinam-se para a transcrição de respostas que se encontram primordialmente no 

texto, como maneira de automaticidade das atividades. Nas próximas páginas a seção 

que detinha a produção de textos exemplifica normas a serem seguidas pelo aluno, o 

conteúdo do texto é um dos exemplos. 

Com base em Fuza e Ohuschi (2014), na concepção de escrita como 

consequência, os textos são dirigidos por meio de atividades prévias, alguns exemplos 

são a leitura do texto, comentários sobre ele, sua interpretação, seguindo o esquema 

tradicional dos livros didáticos usados como pretexto para a escrita. Desse modo, 

Zanini (1999) aponta que o texto não é um produto acabado, mas necessita da 
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participação do aluno que possa interagir e que se sinta em condições de entrar nesse 

processo. 

Outrossim, para a verificação no cenário atual da participação do aluno na 

produção do seu próprio texto buscou-se com esta pesquisa a análise da 29 ª seção, que 

se detinha a produção textual. Consoante, a segunda concepção esteve em 

predominância no capítulo abordado, ainda que o objetivo inicial fosse a busca pela 

recorrência da concepção interacionista, a concepção em vigor.  

É necessário salientar que não há como realizar a separação das definições visto 

a contribuição das normas gramaticais na produção textual. Diante disso, a partir deste 

estudo acredita-se que venha colaborar para pesquisas futuras nesta área e seja 

contributo para melhoria na educação nacional. 
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ANEXOS 
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PROJETO DE LEITURA E ESCRITA COM O GÊNERO DISCURSIVO CARTA 

ABERTA NO 9º ANO 

 

Iris Letiere Santos de Menezes (UFPA)1  

Márcia Cristina Greco Ohuschi (UFPA)2  

 

Resumo: Este artigo apresenta uma parte de nossa Dissertação de Mestrado-

ProfLetras, que consiste na elaboração de um Projeto de Leitura e Escrita com o gênero 

discursivo carta aberta, voltado a alunos do 9º ano, para o desenvolvimento da 

consciência socioideológica e a produção valorada do discurso. À luz da Linguística 

Aplicada e vinculada ao Projeto de Pesquisa O ensino da Língua Portuguesa por meio da 

concepção sociológica e valorativa da língua(gem), da UFPA, campus de Castanhal, a 

investigação, em andamento, está fundamentada na concepção dialógica do Círculo 

de Bakhtin a partir da abordagem sociológica e valorativa da linguagem. 

Apresentamos, neste recorte, o Projeto Pedagógico de Leitura e Escrita, elaborado de 

acordo com a metodologia de Lopes-Rossi (2008), após observações e os resultados da 

análise diagnóstica realizados durante o ano de 2019, em uma turma do 9º ano de uma 

escola pública estadual da cidade de Belém.  

Palavras-chave: Valoração do discurso. Consciência socioideológica. Gênero 

discursivo carta aberta. Dialogismo. 

 

INTRODUÇÃO 

No modelo de trabalho em que predominam as práticas pedagógicas voltadas 

para a gramática dissociada do texto, geralmente, o aluno não é estimulado a ler, 

pensar, refletir e expressar suas opiniões, o que pode dificultar o desenvolvimento de 

sua habilidade de escrita. 

As práticas de escrita, nesse contexto, resumem-se a “redações” a partir de um 

tema isolado, ou a textos escritos imediatamente após uma atividade prévia, sem ter 

dado aos alunos tempo suficiente para internalizar os conhecimentos adquiridos. 

                                                 
1 Mestre em Letras pelo Programa de Mestrado Profissional (PROFLETRAS). E-mail: 

iristiere@hotmail.com.  
2 Doutora em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Docente da 

Universidade Federal do Pará (UFPA) E-mail: marciaohuschi@yahoo.com.br.  
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Práticas que configuram, respectivamente, as concepções de escrita como dom e como 

consequência, conforme denominação de Sercundes (1997). Percebemos, ainda, a 

presença de uma revisão - quando há - apenas indicativa, resolutiva e classificatória 

(SERAFINI, 2004), e de uma reescrita - quando há - correspondente a essa revisão. Não 

existe, portanto, nesse contexto, espaço para as relações dialógicas entre texto, aluno e 

professor, que devem acompanhar o processo de escrita, pois propiciam o 

conhecimento e a reflexão. Práticas pedagógicas assim não estimulam o aluno, em seus 

textos escritos, a manifestar seu posicionamento, valores e ideologias sobre o mundo 

que o cerca. 

Nesse sentido, a pesquisa, que se caracteriza como qualitativo-interpretativa, de 

caráter propositivo e natureza aplicada, justifica-se: 1) pela necessidade do trabalho 

com a produção textual sob o viés dialógico, de forma a contribuir para a construção 

de sujeitos sociais, históricos e éticos, que se posicionam criticamente; 2) pela carência 

de trabalho que possibilite a construção ou ampliação da consciência socioideológica 

dos alunos ao compreenderem as relações sociais e ideológicas dos textos 

materializados em gêneros discursivos, evidenciando responsividade ativa; e 3)  pelas 

dificuldades dos sujeitos-alunos em construir discursos valorados, em suas produções 

textuais, marcados por traços estilístico-discursivos que evidenciam sua 

responsividade ativa, ao defenderem um posicionamento a partir de valores que 

circulam na sociedade. 

Ao contemplar esses aspectos, nossa pesquisa, que compõe o Programa de 

Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras) e está vinculada ao Projeto de Pesquisa 

O ensino da Língua Portuguesa por meio da concepção sociológica e valorativa da língua(gem) 

(UFPA-Castanhal), visa a contribuir para o aprimoramento do ensino da habilidade de 

escrita a alunos de turmas do 9º ano.  

Assim, com base na delimitação temática: Elaboração de um Projeto de Leitura 

e Escrita com o gênero discursivo carta aberta, voltado ao 9º ano, para o 

desenvolvimento da consciência socioideológica e a produção valorada do discurso 
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dos alunos, e da pergunta de pesquisa: De que forma é possível sistematizar atividades 

que contribuam para que o aluno evidencie, em sua produção textual, a consciência 

socioideológica e a produção valorada do discurso? Desenvolvemos a hipótese de que 

o Projeto de Leitura e Escrita, elaborado a partir da abordagem sociológica e valorativa 

da linguagem, auxilia os alunos do 9º ano a evidenciarem, na produção textual do 

gênero discursivo carta aberta, aspectos sociais e ideológicos e apresentam marcas de 

discurso valorativo. 

 Desse modo, a pesquisa, que se ancora na concepção dialógica do Círculo de 

Bakhtin a partir da abordagem sociológica e valorativa da linguagem, proposta pelos 

estudos sobre o dialogismo e pela Análise Dialógica do Discurso – ADD, tem como 

objetivo geral propor um Projeto de Leitura e Escrita para o 9º ano, com o gênero 

discursivo carta aberta, com o intuito de contribuir para a constituição da consciência 

socioideológica e a produção valorada do discurso dos alunos, e, como objetivos 

específicos: a) compreender como os aspectos sociais e ideológicos podem ser 

contemplados no interior do Projeto de Leitura e Escrita; e b) verificar como a questão 

valorativa precisa ser contemplada no Projeto de Leitura e Escrita, de forma a 

contribuir para a produção textual da carta aberta, com vistas à persuasão do 

interlocutor e o alcance da finalidade discursiva da carta aberta. 

A parte da pesquisa destinada a este artigo refere-se ao Projeto Pedagógico de 

Leitura e Escrita, que segue a metodologia de Lopes-Rossi (2008), a partir do trabalho 

com o gênero discursivo carta aberta, que, por ser de caráter argumentativo e 

apresentar temáticas de interesse coletivo, poderá estimular os discentes a refletir 

sobre sua realidade social e, com isso, contribuir para evidenciar nas suas produções 

escritas aspectos sociais e ideológicos por meio de marcas de discurso valorativo. 

Esperamos que esse projeto possa contribuir para o ensino da produção textual no que 

se refere à consciência socioideológica e à produção valorada do discurso dos alunos.  



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

415 

Este trabalho é composto por quatro seções. Esta parte Introdutória, a seção 

teórica que subsidia este estudo, o Projeto Pedagógico de Leitura e Escrita e as 

considerações finais. 

 

2 GÊNEROS DISCURSIVOS 

 

O dialogismo é o princípio constitutivo da linguagem. Isso significa dizer que a 

linguagem, em decorrência de seu caráter histórico e social, produz sentidos diversos 

por meio das relações dialógicas estabelecidas pela interação entre os sujeitos (também 

históricos e sociais), da palavra. Conforme explicita Bakhtin (2011 [1979]): 

 

Não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o contexto 

dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro sem limites). Nem 

os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo dos séculos passados, podem 

ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez por todas): eles sempre irão 

mudar (renovando-se) no processo de desenvolvimento subsequente, futuro do 

diálogo (BAKHTIN, 2011 [1979], p. 410). 

 

 As palavras estão em renovação constante, pois, com seus múltiplos sentidos, 

perpassam vozes, sujeitos, contextos sociais e históricos diversos. É um processo 

ininterrupto, que ocorre de forma contínua e “pressupõem um contexto imediato de 

interação verbal, um contexto mais amplo que permeia a enunciação e elementos 

extraverbais que incidem diretamente sobre o evento enunciativo” (MENEGASSI; 

GASPAROTTO, 2019, p. 212).   

Nessa perspectiva, ressaltam-se as relações dialógicas da linguagem e o texto é 

tomado “como assinatura do sujeito, haja vista a mobilização de discursos históricos, 

sociais e culturais para a sua construção” (MENEGASSI; GASPAROTTO, 2019, p. 112). 

Sobral e Giacomelli (2016) explicam que os sujeitos historicamente situados se 

comunicam por meio de enunciados, carregados de signos ideológicos, uma vez que 

são marcados pela avaliação social. Esses enunciados ocorrem na interação entre os 

sujeitos, de acordo com os gêneros discursivos, definidos como formas relativamente 

estáveis de enunciados. A interação é responsável pelo sentido nas relações dialógicas, 
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e, nessa perspectiva, é compreendida de modo amplo, como propulsora do processo 

permanente de criação de sentido.  

 Sobre o valor da palavra, Acosta Pereira e Brait (2020) elucidam que, segundo o 

Círculo, ela é o material de realização concreta do signo ideológico, que se reveste das 

mais variadas formas de produção de sentido e efeitos de sentido. Assim, “a palavra, 

enquanto encarnação material do signo ideológico, é concebida como palavra-

enunciado. (...) Isso significa que ela é entendida como unidade de comunicação 

discursiva, material das interações verbais” (ACOSTA PEREIRA; BRAIT, 2020, p. 134).   

 Os enunciados, nessa perspectiva, como tipos relativamente estáveis, recebem 

a denominação de gêneros discursivos (BAKHTIN, 2011 [1979]). Sobral (2009), explica 

que o termo “relativamente” imprime uma natureza mutável à ideia de estabilidade 

dada pelo termo “estáveis”. Assim, o gênero discursivo é estável porque mantém suas 

características identificadoras e, ao mesmo tempo, mutável porque está sempre 

mudando, podendo chegar ao ponto de se transformar em outro, a exemplo do que 

aconteceu com o gênero carta, que, para atender a novas práticas sociais, transformou-

se e deu origem a outros gêneros, dentre os quais a carta aberta.  Com a evolução 

tecnológica, surge também o e-mail, considerado a versão digital da carta.   

Além disso, é caracterizado pela “valoração, que envolve uma relação ativa 

entre locutor e destinatário, mostrando que o gênero não é uma categoria textual, mas 

discursiva” (BRAIT, 2018, p. 173). Em outras palavras, “o gênero traz as ressonâncias 

ideológico-valorativas da esfera na qual se constitui, circula e é recebido, e a palavra 

(como palavra-enunciado), quando incorporada a um gênero, é atravessada por 

ressonâncias” (ACOSTA PEREIRA; BRAIT, 2020, p. 134-135).  

Bakhtin (2011 [1979]), afirma que os enunciados refletem as condições 

específicas e as finalidades dos campos de atividades humana por seu conteúdo 

temático, estilo da linguagem e por sua construção composicional. “Todos esses 

elementos estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente 

determinados pela especificidade de um determinado campo da comunicação” 
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(BAKHTIN, 2011 [1979], p. 261-262). Para elaborar nosso Projeto de Leitura e Escrita 

nessa perspectiva, utilizamos a descrição dos elementos constitutivos do gênero 

proposta por Barbosa (2005) e Rojo (2005), e ampliada por Perfeito, Ohuschi e Borges 

(2010) 

 

a) ao contexto de produção – autor/enunciador [físico e social], 

destinatário/interlocutor [físico e social], finalidade, época e local de 

publicação e de circulação; 

b) ao conteúdo temático – ideologicamente conformado - temas 

avaliativamente manifestados por meio dos gêneros, explorando-se, assim, 

sobretudo na leitura, para além da decodificação, a predição, inferência, 

críticas, criação de situações-problema, emoções suscitadas etc.; 

c)   à construção, forma composicional – elementos de estrutura comunicativa 

e de significação e 

d) às marcas linguístico-enunciativas – de regularidade na construção 

composicional e linguística do gênero, veiculadas, dentre outras, pela 

expressividade do locutor (PERFEITO; OHUSCHI; BORGES, 2010, p. 55-56). 

 

De acordo com Bakhtin (2011[1979], p. 283), “aprender a falar significa aprender 

a construir enunciados (...). Os gêneros do discurso organizam o nosso discurso quase 

da mesma forma que o organizam as formas gramaticais (sintáticas). Nós aprendemos 

a moldar o nosso discurso em formas de gênero (...)”. Logo, falamos por meio de 

gêneros do discurso e moldamos nosso dizer a partir de certas formas de gênero, 

compreendidos, conforme explicam Sobral e Giacomelli (2016), como as maneiras 

diferentes de os interlocutores se dirigirem uns aos outros nas interações por meio de 

enunciados. Segundo os autores, os gêneros discursivos são produzidos, recebidos e 

circulam em ambientes informais e formais na sociedade, nas mais variadas esferas de 

atividades, como a esfera midiática, política, jurídica, literária, familiar, escolar, 

científica e outras.  

Nesse sentido, é nas práticas sociais da linguagem que os enunciados se 

realizam, a considerar “os enunciados reais, os gêneros discursivos e as significações 

da língua: todo enunciado é lido em termos de seu contexto social e histórico mais 

amplo, do gênero de que faz parte e dos recursos linguísticos que usa” (SOBRAL; 

GIACOMELLI, 2016, p. 1091). 
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Após a breve abordagem teórica, apresentamos nosso Projeto Pedagógico de 

Leitura e Escrita desenvolvido após os resultados da análise diagnóstica.  

 

 

3 PROJETO PEDAGÓGICO DE LEITURA E ESCRITA  
 

 

 Após os resultados da análise diagnóstica da pesquisa, em que os alunos 

fizeram uma produção de texto inicial do gênero carta aberta, apresentamos o nosso 

Projeto Pedagógico de Leitura e Escrita no intuito de contribuir para a constituição da 

consciência socioideológica e a produção valorada do discurso dos alunos. A 

construção desse Projeto teve início no segundo semestre do ProfLetras, como 

atividade da disciplina Leitura e Escrita: processos de ensino-aprendizagem, ministrada 

pela professora Dra. Márcia Cristina Greco Ohuschi, e foi ampliada após a análise 

diagnóstica.  

 

3.1 INTRODUÇÃO DO PROJETO 

 

  O presente projeto pedagógico tem como objetivo o trabalho com o gênero 

argumentativo carta aberta junto a alunos do 9º ano, no intuito de que eles, após todas as 

atividades de leitura e escrita propostas, sejam capazes não apenas de fazerem reflexões, 

críticas e de se posicionarem perante os fatos que os cercam, mas também de produzirem 

textos desse gênero referentes a outras situações de seu contexto social, em que possam 

evidenciar aspectos socioideológicos e produção valorada do discurso, e assim, atingir 

sua finalidade discursiva. 

  Dentro da concepção interacionista da linguagem, o trabalho segue os 

pressupostos do dialogismo do Círculo de Bakhtin e toma como referência a metodologia 

proposta por Lopes-Rossi (2008), que propõe três módulos didáticos: leitura, escrita e 

divulgação ao público. 

  Importante ressaltar que os textos produzidos pelos alunos durante o módulo de 

escrita não se resumirão a uma simples atividade para verificação do que foi ensinado, 

ou seja, para fins avaliativos, pois, no módulo de divulgação ao público, suas cartas serão 

expostas nos quadros de avisos da escola, nas redes sociais da escola (blog, facebook e 
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grupos de whatsapp), assim como também serão enviadas por e-mail ou via correios à(s) 

autoridade(s) destinatária(s), no intuito de que o gênero alcance sua função social de 

mobilizar interlocutores sobre a temática em questão e persuadir o destinatário final a 

resolver o problema. 

 

3.2 MÓDULO 1 – LEITURA  

 

  Para realizar um projeto pedagógico, que contemple a leitura e a escrita, é 

necessário escolher um gênero discursivo em que se possa trabalhar esses dois aspectos 

do texto. Lopes-Rossi (2008), explica que o trabalho com a leitura de gêneros discursivos 

na escola nem sempre significa um trabalho posterior com a produção textual escrita, mas 

esta, ao contrário, sempre precisará de atividades prévias de leitura do gênero que os 

alunos produzirão, pois, dessa forma, eles se apropriarão de suas características. Por isso, 

é importante que “um projeto pedagógico para produção escrita deva sempre ser iniciado 

por um módulo didático de leitura   para que os alunos se apropriem das características 

típicas dos gêneros a ser produzido” (LOPES-ROSSI, 2008, p. 63).  

  O gênero escolhido para ser estudado neste projeto pedagógico é a carta aberta. 

Para tanto, selecionamos um texto desse gênero, intitulado Carta aberta aos prefeitos, do 

jornalista ambientalista André Trigueiro, para desenvolver as atividades de leitura a 

serem propostas.  

  Antes de iniciar a leitura do texto, entretanto, verificaremos o nível de 

conhecimento que os alunos têm em relação ao gênero carta aberta, e ainda sobre o que 

eles conhecem sobre os assuntos tratados no texto, momento denominado de atividade 

prévia. Esse exercício vai nos permitir definir o ponto de partida para falar sobre esses 

aspectos posteriormente, e preparar os alunos para a leitura do texto. Serão atividades 

orais, em tom de conversa, no intuito de deixarmos os alunos mais próximos ao gênero 

para os passos seguintes.   
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3.2.1 Atividade prévia sobre o gênero carta aberta 
 

  Para instigar o aluno a pensar sobre o que conhece a respeito do gênero carta 

aberta, elaboramos algumas perguntas para iniciar e estimular o diálogo com os alunos. 

Neste momento, deixaremos os alunos se manifestarem e falarem sobre os vários 

elementos que podem compor uma carta aberta, relacionando-os aos que eles já 

conhecem sobre a carta pessoal, a partir de perguntas, como: 

 

1) O que é uma carta pessoal para você? 

2) Você sabe quais são os elementos que compõem a estrutura de uma carta pessoal?  

3) Você já escreveu uma carta pessoal? A quem? 

4) O que se escreve em uma carta pessoal normalmente? 

5) Considerando os meios tecnológicos atuais, como uma carta pessoal pode chegar 

a seu destinatário? 

6) Além da carta pessoal, mais conhecida por todos, existem outros tipos de carta. 

Você sabe quais são esses outros tipos? 

7) Você sabe o que é uma carta aberta? 

8) Quem pode escrever uma carta aberta? 

9) Quais as diferenças de uma carta aberta para uma carta pessoal? 

10) Por quais meios de comunicação uma carta aberta pode ser veiculada 

considerando as tecnologias atuais? 

11) Você já leu uma carta aberta? 

12) Qual a finalidade de uma carta aberta? 

13) É possível uma carta aberta ser lida por muitas pessoas? 

 

A troca de respostas dadas pelos alunos a essas questões neste momento os 

ajudarão a responder algumas das perguntas do módulo de leitura em momento 

posterior. 
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3.2.2 Atividade prévia sobre a temática da carta aberta 

Os alunos assistirão a uma reportagem televisiva sobre o lixo em um bairro de 

periferia, em que os seus moradores reclamam da coleta irregular de lixo, exibida no 

Jornal Liberal 1ª edição do dia 02/04/2019, com o intuito de familiarizá-los aos assuntos 

que serão abordados na carta aberta que será lida por eles adiante. Após o vídeo, faremos 

perguntas, de forma oral, relacionadas ao assunto da reportagem, tais como: 

1) Vocês têm conhecimento dos fatos apresentados pela reportagem?  

2) Nas ruas onde vocês moram o carro da coleta de lixo passa com que frequência? 

3) Vocês sabem qual é o órgão responsável pela coleta de lixo? 

4) Vocês acham que o acúmulo de lixo é causado somente pela falta de coleta 

regular ou existem outros fatores que contribuem para isso? 

5) Quais as possíveis consequências do acúmulo do lixo nas vias públicas para a 

população?  

6)  Quais soluções vocês apontariam para resolver o problema do acúmulo de lixo 

em seu bairro? 

7) Além do acúmulo de lixo apresentado na reportagem, quais outros problemas 

de seu bairro afetam a vida da população? 

8) O que o prefeito de sua cidade poderia fazer para resolver os problemas de sua 

competência citados na questão anterior? 

  Neste momento de atividade prévia do módulo de leitura, o objetivo das 

perguntas é ouvir o que os alunos têm a dizer sobre a temática apresentada na 

reportagem e sobre outros problemas sociais que afetam a comunidade da qual fazem 

parte. Essa atividade vai permitir também o diálogo sobre tais questões entre os alunos 

da turma, proporcionando a eles um momento de reflexão, em um exercício de oralidade 

argumentativa. 

  Trata-se de uma atividade necessária para preparar o aluno às etapas seguintes do 

projeto, pois a troca de conhecimentos ocorridos nesse momento os ajudarão a 
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compreender o texto a ser trabalho, e a construir argumentos a serem utilizados no 

módulo da escrita. 
 

 

 

3.2.3 Leitura do texto   

Após as atividades prévias, apresentaremos aos alunos o texto “Carta aberta aos 

prefeitos”, cujo teor se relaciona aos assuntos levantados anteriormente, e pediremos 

para que eles façam inicialmente uma leitura silenciosa como primeiro contato com o 

texto. 

Carta aberta aos prefeitos 
 

8 de janeiro de 2017 

 

 Por pior que sejam os problemas de caixa, as dívidas acumuladas pelo município e 

as surpresas ruins que todos vocês tiveram nesta primeira semana de governo, lembrem-

se de que a paciência do eleitor é curta para quem só sabe reclamar da vida ou do destino. 

Aliás, todos vocês já sabiam desde a época de campanha - antes até - que a situação era 

difícil. Agora é arregaçar as mangas e fazer as coisas acontecerem. 

 Se escolherem o caminho da sustentabilidade, a chance de dar certo é maior. 

 Dê destino correto para os resíduos (a maioria das cidades ainda tem lixões) e, se não 

houver recursos para instalar um aterro sanitário no curto prazo, promova a coleta 

seletiva (de lixo seco) e a compostagem (de matéria orgânica) para reduzir os danos 

ambientais que a sua cidade causa. Pode ser que isso gere uma economia de recursos. 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as cidades precisam ter 12 metros 

quadrados de área verde por habitante. Faça a conta e veja se o seu município tem 

cobertura vegetal suficiente para garantir umidade, temperatura e bem-estar mínimos 

para os moradores. A relação custo-benefício de um projeto de arborização urbana é das 

mais vantajosas que existem. 

Seja amigo da bicicleta, das hortas urbanas, da reciclagem, do reúso de água e do IPTU 

Verde (que beneficia quem realiza intervenções sustentáveis no imóvel). 

 Persiga os poluidores que desrespeitam a lei, tenha rédea curta com a especulação 

imobiliária, tolerância zero com as ocupações irregulares. Seja um bom xerife da 

qualidade de vida de todos, sem privilégios. Nomeie um secretário de Meio Ambiente 

que saiba contrariar interesses e não tenha medo de dizer não quando necessário. Se o 

secretário em questão não for da área ambiental (mas seja um bom gestor), nomeie como 

subsecretário alguém que saiba o que é “DBO” ou “licenciamento ambiental” para ser o 

anjo da guarda sustentável do chefe. Puna exemplarmente os casos de corrupção e 

cerque-se de quadros técnicos confiáveis e honestos. 
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 Muita atenção com os empresários de ônibus, com os construtores e com aqueles que 

recorrem à influência e dinheiro para privilegiar os interesses pessoais em detrimento do 

coletivo. 

 Privilegie os mais pobres e faça um pacto com a sua consciência: em nenhuma 

hipótese entregar uma cidade mais degradada para seu sucessor. 

 André Trigueiro 

Fonte: Folha de S. Paulo.  https://mundosustentavel.com.br/carta-aberta-aos-prefeitos/. 

   

Após a leitura silenciosa, orientaremos os alunos a realizarem a leitura oral 

compartilhada, para, em seguida, levantar um breve diálogo com a turma, objetivando 

relacionar o que foi discutido nas atividades prévias com o texto atual. Neste momento, 

após promover o debate sobre a temática do texto, comentaremos também sobre os 

aspectos formais do gênero carta aberta, preparando os alunos para as questões escritas 

propostas a seguir. 

 

3.2.3.1 Perguntas sobre o contexto de produção 

 

 O contexto de produção se refere aos elementos: autor, interlocutor, finalidade, 

época, local, esfera de produção e circulação, que constituem o gênero. As perguntas 

sobre esses elementos pretendem conduzir os alunos a compreenderem aspectos sociais 

do gênero, como o contexto de produção, circulação e recepção do gênero carta aberta.  

 

1) O Autor do texto é André Trigueiro. Após uma pesquisa na internet sobre a vida e 

trabalho dele, comente a relação da profissão do autor com o conteúdo da carta. 

2) Ao considerar a intenção de quem escreve e a finalidade da carta aberta, quem pode 

ser autor de textos desse gênero discursivo? Justifique. 

3) Finalidade e destinatário são elementos que compõem o contexto de produção. Nessa 

perspectiva, a carta também poderia ter sido enviada diretamente aos prefeitos do Brasil? 

Justifique. 

4) Em que veículo(s) de comunicação o texto foi publicado? 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/andre-trigueiro/2017/01/1847785-governo-que-adotar-sustentabilidade-tem-mais-chance-de-dar-certo.shtml
https://mundosustentavel.com.br/carta-aberta-aos-prefeitos/
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5) Quais são os possíveis públicos leitores da Carta aberta aos prefeitos ao levar em 

consideração o(s) veículo(s) onde foi publicada, a intenção do autor e a finalidade do 

texto? 

6) Qual a intenção do autor da carta ao publicá-la em veículos de grande circulação 

nacional? 

7) Em quais outros suportes impressos e digitais a Carta aberta aos prefeitos poderia ter sido 

publicada? 

8) Um gênero discursivo pode circular em uma ou mais esferas sociais a depender de 

suas características. Ao refletir sobre seus conhecimentos adquiridos até aqui em relação 

ao gênero carta aberta, em qual (is) das esferas citadas abaixo o texto em estudo circula? 

(   ) Jornalística. 

(   ) Acadêmica. 

(   ) Literária. 

(   ) Jurídica. 

(   ) Midiática. 

 

3.2.3.2 Questões sobre o conteúdo temático 

 

  As perguntas relativas ao conteúdo temático buscam levar os alunos a constatar e 

refletir sobre a temática tratada no texto em análise, e, ao mesmo tempo, a perceber a 

natureza dos temas tratados no gênero carta aberta. 

1) Qual a relação dos conteúdos abordados na carta com as eleições municipais ocorridas 

em 2016?  

2) Uma carta aberta tem como característica abordar assuntos relacionados à coletividade, 

apesar de ser de autoria individual. Qual a temática tratada na Carta aberta aos prefeitos? 

3)  Comente a relação existente entre o assunto abordado na reportagem sobre o lixo no 

bairro de periferia e o conteúdo da Carta aberta aos prefeitos. 

 

3.2.3.3 Compreensão e Interpretação do texto 
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 Com o objetivo de conduzir os alunos a compreenderem e interpretarem o texto em 

estudo, elaboramos perguntas seguindo as etapas do processo de leitura, que são 

constituídas pela etapa de compreensão em seus níveis literal, inferencial e interpretativo, 

e pela etapa de interpretação3.  

1) No início do texto, o autor expõe alguns problemas a serem encontrados pelos novos 

prefeitos ao assumirem seus mandatos, ao mesmo tempo em que diz que eles precisam 

“arregaçar as mangas e fazer as coisas acontecerem”.  Qual o caminho que o autor sugere 

para que os prefeitos façam um bom governo? (compreensão literal) 

2) Apresente uma prática de sustentabilidade sugerida na carta aos prefeitos.                            

(compreensão literal) 

3) O quarto parágrafo do texto trata da cobertura vegetal do município que possa garantir 

umidade, temperatura e bem-estar para os moradores.  O que o autor sugere aos prefeitos 

no que diz respeito à “área verde por habitante”? (compreensão literal) 

4) Após expor, no primeiro parágrafo, a situação em que muitos prefeitos encontram a 

administração do município ao assumirem o cargo, o autor é taxativo: “Agora é arregaçar 

as mangas e fazer as coisas acontecerem”. O que ele quis dizer com esse enunciado? 

(compreensão inferencial) 

5) O trecho “lembrem-se de que a paciência do eleitor é curta para quem só sabe reclamar 

da vida e do destino”, no primeiro parágrafo, faz referência a que prática dos prefeitos 

ao assumirem seus mandatos? (compreensão inferencial) 

6) A que situação difícil o autor se refere no final do primeiro parágrafo quando afirma 

“Aliás, todos vocês já sabiam desde a época de campanha – antes até – que a situação era 

difícil.”? (compreensão inferencial) 

7) O terceiro parágrafo da carta aponta um dos grandes problemas das cidades: a 

destinação dos resíduos sólidos, que geralmente são descartados em lixões, não havendo 

uma destinação correta para eles. (compreensão interpretativa) 

                                                 
3 Para a compreensão das etapas do processo de leitura, recomendamos a leitura de MENEGASSI, R. J. 

Compreensão e interpretação no processo de leitura: noções básicas ao professor. Revista UNIMAR, 17, 

1, 1995, p. 85-94. 
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a) Após pesquisar sobre o assunto, explique por que muitas cidades brasileiras ainda 

descartam os resíduos sólidos em lixões.  

b) Para onde são destinados os resíduos sólidos em sua cidade?  

8) No quinto parágrafo, o autor recomenda, entre outras ações, que o prefeito de uma 

cidade seja amigo da bicicleta e do IPTU Verde. Após pesquisa, explique: (compreensão 

interpretativa) 

a) os benefícios que a utilização da bicicleta pode proporcionar à população de uma 

cidade.  

b) o que é o IPTU Verde, e comente se é uma prática implementada pela prefeitura de sua 

cidade.  

9) O sexto parágrafo inicia da seguinte forma: “Persiga os poluidores que desrespeitam a 

lei”. A que poluidores o autor se refere? (Compreensão interpretativa) 

10) No final do sexto parágrafo, o autor recomenda que o prefeito nomeie para os cargos 

relacionados à secretaria de meio ambiente pessoas que saibam o que significa “DBO” e 

“Licenciamento Ambiental”. Após pesquisa sobre aquela sigla e essa nomenclatura, 

explique por que um subsecretário do meio ambiente precisa saber o que elas significam. 

(compreensão interpretativa) 

11) A carta aberta foi escrita para os prefeitos que iniciavam seus mandatos em 2017 após 

as eleições municipais de 2016.  Ao perceber a realidade de sua cidade, no seu ponto de 

vista, o prefeito de sua cidade pôs em prática alguma(s) das sugestões do autor do texto? 

Justifique sua resposta. (interpretação) 

12) Por que, na sua opinião, o autor da carta, no último parágrafo, sugere: “Privilegie os 

mais pobres”? (interpretação) 

 

 

 

3.2.3.4 Perguntas sobre a construção composicional da carta aberta 

  

 As perguntas desta seção têm o intuito de levar os alunos a perceberem os elementos 

que constituem a composição do gênero carta aberta. 
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1) Nas cartas comuns (pessoal, comercial etc.), normalmente, fazem parte de sua estrutura 

local, data, saudação, texto, despedida e assinatura. O texto Carta aberta aos prefeitos segue 

essa estrutura? Justifique. 

2) Após pesquisar outras cartas abertas em revistas e jornais on-line ou impressos, informe 

quais os elementos composicionais aparecem em todas elas, e quais são os menos 

frequentes? 

3) À primeira semana de que mês e ano se refere o trecho “...que vocês tiveram nesta 

primeira semana de governo” no primeiro parágrafo? É possível obter facilmente essa 

informação a partir de que elemento composicional da carta? 

4) Ao observar a estrutura da carta aberta em análise, é possível afirmar que o título do 

texto é um elemento necessário na sua composição e para a sua compreensão? Justifique. 

5) A carta aberta, dentro de sua composição, apresenta, geralmente, um núcleo 

organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Quais parágrafos 

correspondem a cada uma dessas partes do texto? 

6) Que assuntos foram abordados em cada parágrafo do desenvolvimento do texto? 

 

3.3 MÓDULO 2 – ESCRITA 

 

 Para a produção de texto, trabalharemos as condições de produção necessárias para 

a construção da carta aberta, conforme destaca Menegassi (2016): 

 

Na realidade, as condições de produção são os elementos que constituem a 

enunciação, que orientam o produtor do texto sobre vários aspectos. São possíveis 

de consideração, no processo da escrita a finalidade, interlocutor, gênero textual, 

suporte material do texto, circulação social e posição do autor. Esses elementos se 

conjugam no processo de construção do texto em situação de ensino e até fora dele 

(MENEGASSI, 2016, p. 205). 

 

  Nessa perspectiva, os alunos considerarão, em sua escrita, o conhecimento 

adquirido durante as atividades do módulo de leitura sobre as questões exploradas na 

reportagem e na carta aberta, quanto à temática em destaque e aos aspectos 

socioideológicos e produção valorada do discurso nesses textos. 
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3.3.1 Etapa 1: Planejamento 

Atividades prévias à produção escrita  
  

  Inicialmente, com o intuito de preparar os alunos para a produção escrita, é 

pertinente relembrar, por meio de perguntas orais, o tema tratado na reportagem 

televisiva sobre o lixo em um bairro periférico de Belém onde os seus moradores 

reclamam da coleta irregular de lixo, apresentada no início do Módulo I. Assim como é 

oportuno retomar as discussões sobre a importância de uma gestão municipal voltada ao 

meio ambiente e à sustentabilidade, tratada na Carta aberta aos prefeitos, pois as produções 

textuais dos alunos vão se dar em torno dessas temáticas, por isso a necessidade de fazer 

a retomada do que já foi visto antes. 

  É importante, também, fazer o resgate dos elementos que compõem a organização 

do texto, como data, título, seção de contato, núcleo da carta (introdução, 

desenvolvimento e conclusão), e seção de despedida. Lembrando-os de que nem todos 

esses elementos são necessários. Acredita-se que todos os conhecimentos adquiridos por 

eles no percurso do Módulo I serão de grande valor para a construção de seus textos.   

  Sendo assim, neste primeiro momento do módulo de escrita, dedicaremos a 

preparar o aluno para a produção textual, fazendo um resgate dos assuntos tratados no 

módulo anterior e antecipando a temática que ele deverá abordar em sua carta aberta. 

  Antes, porém, de passar para a proposta de produção textual, formulamos 

algumas perguntas, com o intuito de que as respostas possam nortear o texto do aluno e 

organizar o núcleo de sua carta aberta neste início de aprendizado de produção escrita 

argumentativa, em que a produção valorada do discurso e seus aspectos socioideológicos 

constituirão a escrita do aluno. 

1) Em que locais você percebe o acúmulo de lixo em seu bairro? 

2) Por que há tanto lixo acumulado em diversos lugares do bairro? 
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3) Qual é o órgão responsável pela coleta de lixo? Ele pertence a que esfera de governo 

(federal, estadual ou municipal)? Ele coleta o lixo regularmente? 

4) Quais as consequências do acúmulo do lixo para a população do bairro? 

 

3.3.2 Etapa 2:  

 - Proposta de produção textual 

  Uma das sugestões do autor da Carta aberta aos prefeitos é que os gestores 

municipais se empenhem em tratar corretamente os resíduos sólidos, fazendo a coleta 

adequada e seletiva do lixo produzido na cidade. Com base nos diálogos ocorridos 

durante as atividades realizadas após a apresentação da reportagem sobre o acúmulo do 

lixo em um bairro de periferia, e as reflexões acerca do texto Carta aberta aos prefeitos, 

produza uma carta aberta, respeitando os elementos constitutivos desse gênero 

discursivo, ao prefeito de sua cidade. Em sua carta, você deverá expor a situação do lixo 

no seu bairro, defender seu ponto de vista por meio de argumentos persuasivos, 

apresentar possíveis soluções ao problema reclamado e finalizar com um pedido de 

resolução do problema. Sua carta será exposta no quadro de avisos e nas redes sociais da 

escola, podendo ainda ser publicada em jornal de grande circulação. Além disso, será 

enviada ao destinatário responsável por resolver o problema reclamado. 

 

3.3.3 Etapa 3: Revisão e reescrita do texto produzido 

- Revisão  

  A etapa de revisão é necessária para que o aluno compreenda que, após a 

finalização de um texto, ele precisa fazer uma leitura mais atenta e criteriosa que as 

anteriores -ocorridas durante o processo de escrita-, para verificar se o seu texto está 

adequado ao gênero discursivo e às normas gramaticais, objetivando a sua adequação. 

Ele perceberá que, além do professor, a quem cabe a análise e revisão final do texto, os 

seus pares também poderão contribuir nesse processo, lendo seu texto e apontando 

possíveis inadequações. Quanto a esse aspecto, Menegassi (2016) afirma: 

 

Na situação da sala de aula, a revisão pode ser efetuada sob três aspectos definidos: 

a) pelo professor, orientando com apontamentos, comentários e questionamentos 
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o texto do aluno, para que melhore sua produção; b) pelos pares, isto é, por colegas 

ou demais envolvidos na vida cotidiana do aluno; c) pelo próprio aluno-produtor 

do texto, numa demonstração de trabalho evidente e consciente sobre o processo 

que o cerca. Por consequência, a reescrita se estabelece (MENEGASSI, 2016, p. 206). 

 

  Desse modo, para iniciar o processo de revisão e reescrita, solicitaremos aos alunos 

que leiam silenciosamente sua produção textual, buscando fazer sua autocorreção 

conforme o roteiro a seguir, que pode ser escrito no quadro, apresentado em slides ou 

entregue de forma impressa aos alunos, com intuito de que eles verifiquem se o texto: 

 

1- expõe o problema do lixo no bairro, defende seu ponto de vista com argumentos 

convincentes usando articuladores adequados, apresenta as possíveis soluções para a 

resolução das questões expostas e finaliza com um pedido de resolução do problema. 

2- evidencia aspectos socioideológicos e produção valorada do discurso. 

3- apresenta os elementos de organização textual como título, local e data, vocativo, 

núcleo (introdução, desenvolvimento e conclusão) e despedida. 

4- obedeceu a paragrafação. 

5- está de acordo com as normas gramaticais. 

 

  Após fazer as correções, cada aluno trocará seu texto com o do colega do lado 

para que ele proceda à revisão conforme o roteiro acima sugerido. Novamente cada 

aluno, depois da revisão de seu colega, fará as correções conforme as observações feitas 

pelo seu par.  

Por último, faremos a revisão dialógica das produções por meio de bilhetes 

orientadores, gênero discursivo que permite ao docente manter um diálogo com o 

aluno. Podemos, ainda, caso necessário, fazer orientações de forma oral e 

individualizada com os alunos. 

 

- Reescrita 

  Quando o professor interfere na reescrita dos discentes, por meio de comentários 

escritos no texto – os bilhetes orientadores -, ele contribui para o desenvolvimento da 
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escrita do aluno. Assim, para Gasparotto e Menegassi (2013, p. 29), “a reescrita é uma 

etapa fundamental no processo de produção textual em situação de ensino, pois sua 

materialização retrata o caráter dialógico presente na relação entre professor-revisor e 

aluno-autor, interlocutores desse processo”. Os autores, ancorando-se em Bakhtin (2011 

[1979]), concluem que “(...) Há, portanto, uma relação dialógica entre autor e leitor, sendo 

a reescrita a atitude responsiva do autor diante da revisão do outro-leitor” 

(GASPAROTTO; MENEGASSI, 2013, p. 31). 

  Nessa perspectiva, no último momento dessa etapa, o aluno reescreverá seu texto 

fazendo as modificações necessárias conforme as orientações expressas nos bilhetes 

escritos pelo professor em sua carta aberta, o que corresponde a uma atitude responsiva 

do aluno.  

 

3.4 MÓDULO 3 – CIRCULAÇÃO SOCIAL DO TEXTO PRODUZIDO 

  Neste terceiro módulo, as produções dos alunos serão divulgadas ao público 

respeitando a esfera de circulação do gênero. Ou seja, as cartas abertas não serão 

divulgadas apenas no âmbito da escola, como uma atividade que simula uma situação 

real, mas extrapolarão o ambiente escolar para, de fato, atingir sua finalidade social, 

chegando ao maior número de leitores. 

  Seguindo essa análise, as cartas abertas produzidas pelos alunos serão impressas, 

expostas nos quadros de avisos da escola e distribuídas na comunidade escolar. Além 

disso, elas serão postadas nas redes sociais da escola (facebook, blog e grupos de whatsapp) 

e enviadas por meio eletrônico a revistas e jornais on-line e impressos, com a intenção de 

que algumas delas possam ser publicadas por esses veículos 

  O objetivo da divulgação é atingir muitas pessoas, e que a comunidade do bairro 

apoie a reivindicação contida nas cartas por meio de compartilhamento do texto e de 

comentários nas redes sociais, o que contribuirá para um estado de pressão social sobre 

a autoridade responsável por resolver o problema suscitado. Para nos certificarmos de 

que a carta chegará ao seu destinatário final, ela também será enviada para a autoridade 

competente por meio de correio eletrônico ou de forma tradicional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho fundamenta-se, como já explicitado, na concepção dialógica 

do Círculo de Bakhtin a partir da abordagem sociológica e valorativa da linguagem. 

Desse modo, ao tomar como referência a metodologia de Projeto Pedagógico de 

Leitura e Escrita de Lopes-Rossi (2008), é perceptível que a proposta descrita está 

permeada pelo dialogismo em todas as suas etapas.  

O gênero escolhido para a elaboração do projeto, carta aberta, propicia o 

trabalho com questões sociais e ideológicas que fazem parte da realidade do aluno. 

Nesse aspecto, o projeto contemplou a temática ambiental, especificamente o acúmulo 

de lixo no bairro. A escolha dessa temática, que faz parte do cotidiano do aluno, 

provavelmente o estimulará a se engajar nas atividades propostas, e, possivelmente, 

essa participação efetiva contribuirá para que sejam evidenciados, nas cartas abertas 

produzidas pelos alunos, aspectos sociais e ideológicos e marcas de discurso 

valorativo.  

 

REFERÊNCIAS 

ACOSTA-PEREIRA, R. A; BRAIT, B. Revisitando o estudo/estatuto dialógico da 

palavra-enunciado. Linguagem em (Dis)curso – LemD, Tubarão, SC, v. 20, n. 1, p. 

125-142, jan./abr. 2020. 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 5. ed. Trad. P. Bezerra. São Paulo: Martins 

Fontes, 2011 [1979].  

BARBOSA, J. P. Carta de solicitação e carta de reclamação. São Paulo: FTD, 2005. 

BRAIT, B. (Org.). Bakhtin: conceitos-chave. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2018. 

GASPAROTTO, D. M.; MENEGASSI, R. J. A mediação do professor na revisão e 

reescrita de textos de aluno de Ensino Médio. Calidoscópio, São Leopoldo, v. 11, n. 1, 

p. 29-43, jan./abr. 2013. 

LOPES-ROSSI, M. A. G. Gêneros discursivos no ensino de leitura e produção de textos. 

In: Gêneros textuais: reflexões ensino. KARWOSKI, A. M., GAYDECZKA, B.; BRITO, K. 

S. (Org.). 3. Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. 

MENEGASSI, R. J. Compreensão e interpretação no processo de leitura: noções 

básicas ao professor. Revista UNIMAR, 17, 1, 1995, p. 85-94. 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

433 

MENEGASSI, R. J. A escrita como trabalho na sala de aula, In: JORDÃO, C. M. A 

linguística aplicada no Brasil: rumos e passagens. Campinas: Pontes, 2016. 

MENEGASSI, R. J.; GASPAROTTO, D. M.  Revisão dialógica: princípios teórico-

metodológicos. Ling. (dis)curso, Tubarão, v. 19, n. 1, p. 107-124, jan.  2019. 

PERFEITO, A. M.; OHUSCHI, M. C. G.; BORGES, C. A. G. Bula de remédio: da teoria 

à prática em sala de aula. In: OSORIO, E. M. R. (Org.). Mikhail Bakhtin: Cultura e 

vida. São Carlos: Pedro & João Editores, 2010. 

ROJO, R. Gêneros do discurso e gêneros textuais: questões teóricas e aplicadas. In: 

MEURER, J. L.; BONINI, A.; MOTTA-ROTH, D. (Org.). Gêneros: teorias, métodos, 

debates. São Paulo: Parábola, 2005. p. 184-293. 

SERCUNDES, M. M. I. Ensinando a escrever. In: GERALDI, J.W.; CITELLI, B. (Org.) 

Aprender e ensinar com textos dos alunos. vol 1. São Paulo: Cortez, 1997, p. 75-97. 

SERAFINI, M. T. Como escrever textos. 12ª ed.  São Paulo: Globo, 2004. 

SOBRAL, A. Do dialogismo ao gênero: as bases do pensamento do círculo de 

Bakhtin. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2009.  

SOBRAL, A. U.; GIACOMELLI, K. Observações didáticas sobre a análise dialógica do 

discurso - ADD. In: Domínios de Lingu@gem, v. 10, n. 3, p. 1076-1094, 26 ago. 2016. 

TRIGUEIRO, A. Carta aberta aos prefeitos. Mundosustentável.com, São Paulo, 08 jan. 

2017. Disponível em https://mundosustentavel.com.br/carta-aberta-aos-prefeitos. Fonte: 

Folha de São Paulo. Acesso em: 12 nov. 2019.

https://mundosustentavel.com.br/carta-aberta-aos-prefeitos/


"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

434 

24 
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Sueli Caraçço Barbieri (UNINTER)2 
 

Resumo: O trabalho foi desenvolvido a partir das observações bibliográficas nas quais 

geraram propostas de atividades com temática relacionadas aos Gêneros Textuais 

Informativos envolvendo as tecnologias educacionais no processo de ensino e 

aprendizagem de educandos do Ensino Médio. Dentre os diversos gêneros textuais 

serão evidenciados os telejornais, editorial de revistas online, reportagem e artigo de 

opinião; as quais serão utilizadas em sala de aula, assim como, relacionar os gêneros 

do cotidiano dos alunos, a fim de despertar o olhar crítico mediante o âmbito social 

que vivem, e despertar o senso crítico dos educandos por meio das leituras e 

interpretações dos gêneros textuais de caráter tecnológicos. O marco teórico foi 

firmado nas considerações de conceituados autores como Pereira (2012), Marcuschi 

(1996) e Marcuschi (2002), assim como as Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (2006), também com outros autores que desenvolvem relevantes trabalhos 

sobre a temática. A metodologia se dará por meio de aplicação do Plano de Aula, no 

qual possa abordar a temática da produção, propiciando aos alunos o despertar do 

senso crítico tão necessário na leitura diária na sociedade. Os resultados esperados 

objetivam o bom envolvimento de todos os educandos no decorrer das atividades, 

dessa forma, ao envolver a temática sobre Gêneros Textuais com as Tecnologias 

Educacionais foi pensado se todos os alunos poderiam ter oportunidade ou até mesmo 

condições de realizar as atividades, tendo a questão da equidade presente nesta 

produção. 

Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa. Gêneros Textuais. Tecnologias 

Educacionais. Propostas de Atividades. Ensino Médio. 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

Visando os conteúdos abordados no Ensino Médio, em especial para o Exame 

Nacional do Ensino Médio, será apresentado este artigo embasado na utilização de 
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Gêneros Textuais no processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa. A 

investigação de caráter bibliográfico que gerou este trabalho acadêmico terá o 

envolvimento da referida prática pedagógica (Gêneros Textuais) com as Tecnologias 

Educacionais. Vale lembrar que a tecnologia no meio da educação é uma forma 

envolvente para, assim, sustentar o desenvolvimento dos processos de ensino e 

aprendizagem em distintos contextos da educação. 

Com isso, a investigação objetiva especificamente criar propostas de atividades 

com a utilização dos Gêneros Textuais, dentre eles telejornais, editorial de revistas 

online, reportagem e artigo de opinião; as quais possivelmente serão utilizadas em sala 

de aula, disponibilizadas a alunos em seu processo de aprendizagem, assim como, 

relacionar os gêneros do cotidiano dos alunos, a fim de despertar o olhar crítico 

mediante o âmbito social que vivem. Por fim, despertar a partir das atividades, o senso 

crítico dos educandos por meio das leituras e interpretações dos gêneros textuais de 

caráter tecnológico. 

Com o avanço das novas descobertas, as quais são constituídas de inúmeras 

mídias surgidas diariamente, evidenciando o rapidíssimo avanço da globalização, é 

importante que os educandos tenham conhecimento suficiente para usarem seus 

suportes para acesso dos Gêneros Textuais, como tablets, smartphones, computador etc., 

de forma adequada, isto é, evitando serem vítimas das Fake News, termo muito usado 

atualmente. 

As utilizações dos Gêneros Textuais dinamizam o aprendizado, levando os 

estudantes a reconhecerem ainda mais o mundo tecnológico ao seu redor, assim, serão 

capazes de relacionarem todo este conhecimento de mundo com conteúdo da grade 

curricular, tal como afirma o estudioso Marcuschi (2002, p.19) em sua pesquisa 

denominada Gêneros Textuais: definição e funcionalidade, “os gêneros contribuem 

para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia [...] Caracterizam-

se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos.” Logo, a cada 

momento estamos presenciando um Gênero Textual na rotina diária. 
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Os Gêneros Textuais evidenciados para esta pesquisa foram de caráter 

informativo, nos quais o docente pode adaptar o conteúdo programático de Língua 

Portuguesa com os Gêneros Textuais, tendo como um objetivo estimular o processo de 

aprendizagem dos alunos, e, assim, norteá-los para futuras provas/exames, os quais 

terão que ter desenvolvidas práticas de conhecimentos de Gêneros Textuais para a 

interpretação do referido texto. 

Em meio à problemática apresentada, poderão ser verificados métodos para 

desenvolver o pensamento crítico dos referidos alunos em que eles possam se 

reconhecer como indivíduos atuantes e participantes do seu processo de ensino e 

aprendizagem e integrantes de um meio sociocultural. Refletir e analisar seu papel 

social e seus deveres enquanto cidadãos brasileiros e estudantes de Língua 

Portuguesa, sua língua materna. Logo, poderão ser verificados se os Gêneros Textuais 

presentes no meio das Tecnologias Educacionais são resultados de uma produção 

social da globalização, em que seus indivíduos usam e usufruem sem saber que estão 

em constante contato com uma ferramenta de aprendizagem, certamente este fato 

perpassa pela sala de aula. A pesquisa foca possivelmente na aplicação com alunos, 

demonstra como inúmeros contatos com essa ferramenta de aprendizagem durante 

seu dia a dia podem e são partes do seu processo de aprendizagem, gêneros como os 

aqui já mencionados irão veicular não somente apoio ao ingresso, por exemplo, ao 

ensino superior, como também comporão a formação crítica e social dos alunos. 

 

2 PROCESSO DE APRENDIZAGEM POR MEIO DOS GÊNEROS TEXTUAIS 

INFORMATIVOS 

 

Do ponto de vista teórico, temos contribuições de Pereira (2012) e Marcuschi 

(1996; 2002). Referidos autores como, Luiz Marcuschi é pioneiro nos estudos de 

Gêneros Textuais, suas investigações são de grande importância para a criação deste 

artigo, o qual objetiva que o educando do segundo grau reconheça a dinâmica dos 

gêneros no seu processo de ensino e aprendizagem. Na mesma perspectiva, autores 

contemporâneos como a professora Luana Gomes Pereira, mestre em linguística pela 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, dentre outros que serão mencionados 

nesta investigação, foram buscados para aperfeiçoamento desta produção acadêmica, 

a fim de que suas experiências com aplicações do uso de gêneros em sala de aula 

sirvam como base e modelo para as atividades propostas neste artigo. 

É importante pensar sobre a necessidade de se pesquisar e refletir sobre os 

Gêneros Textuais no processo de ensino e aprendizagem de alunos do segundo grau, 

uma vez que a partir do século XX as pesquisas sobre essa temática foram 

intensificadas, uma vez que há mais de 25 séculos se usa os Gêneros Textuais nas 

expressões criadas a partir da linguagem. Dessa forma, o artigo intitulado “Os Gêneros 

Textuais em cena: uma análise crítica de duas concepções de Gêneros Textuais e sua 

aceitabilidade na educação no Brasil” da autora Borges (2019), faz um apanhado bem 

sistêmico desse fenômeno da linguagem, o qual transforma a forma de ver e de 

interpretar a língua. 

É clara a posição do autor quando reflete que as pesquisas sobre Gêneros 

Textuais não devem ser consideradas como assuntos demasiados pesquisados, como 

se tudo que tivesse de se estudar sobre Gênero Textual já fora esgotado. Esse 

pensamento talvez exista e está totalmente errôneo, pois falar de Gênero Textual é falar 

de inesgotáveis formas de linguagens que ainda não se consegue enumerar, pelo fato 

da língua ser constante, logo, muitos Gêneros Textuais surgem ou se reconfiguram ao 

longo do tempo. Baseado nesta ideia, pode-se levar em consideração a análise da 

autora Borges (2012), que muito tem a contribuir com esta produção:  

 

O tema “gêneros textuais” parece esgotado, visto a quantidade de pesquisas 

e publicações a respeito. Entretanto, um aspecto pouco notado sobre os 

gêneros é a adoção de uma das concepções teóricas sobre o tema como 

metodologia nas aulas de língua portuguesa, no Brasil (BORGES, 2012, p. 

119). 

 

Partindo dessa consideração, claro que essa temática não é esgotada de 

conteúdo, visto que como a autora afirma por meio das palavras de Marcuschi (2008, 

p. 147), “o estudo dos Gêneros Textuais não é novo e, no Ocidente, já tem pelo menos 
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vinte e cinco séculos, se considerarmos que sua observação sistemática, iniciou-se com 

Platão”. Logo, por mais séculos terão pesquisas inovadoras ou reformuladas, ou seja, 

de constantes reflexões sobre a dinâmica que a língua transforma em Gêneros Textuais. 

É válido fazer um resgate histórico do estudo mais sistêmico dos Gêneros 

Textuais no Brasil, conforme reflete muito bem a autora Borges (2012, p. 120), em que 

a grande relevância de conhecer mais afundo esse recurso linguístico desdobrou-se a 

partir da implementação em todo o país dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

doravante PCN, no final da década de 90, no qual o documento é de caráter 

materialista, histórico, dialético e marxista, segundo considerações da autora, no qual 

tem em suas bases teóricas a concepção sobre linguagem, assim como o aprendizado 

e o desenvolvimento do sujeito de Vygotsky e de Bakhtin, com isso, tange ao professor, 

personagem principal ao qual o documento é direcionado, uma prática reflexiva com 

o texto, baseada numa das teorias dos Gêneros Textuais e na gramática reflexiva. 

(BORGES, 2012, p. 120). Nesse sentido, é clara a necessidade de se ter como pano de 

fundo a utilização dos Gêneros Textuais no processo educacional. 

Partindo da ideia do documento orientador, PCN, no qual ao refletir sobre 

Gêneros Textuais tem em seus pressupostos teóricos a perspectiva bakhtiniana, tendo 

obviamente como precursor teórico Mikhail M. Bakhtin (1895-1975), em que na 

maioria das suas obras se tinha a formulação da ideia gerada a partir dos gêneros que 

viria (certamente) a influenciar o pensamento ocidental sobre o fenômeno linguístico, 

a citação é afirmada por meio das considerações de Borges (2012), na qual reflete: 

“aliada a uma concepção de linguagem que modificava o paradigma estruturalista e 

incorporava às atividades de linguagem a visão de um sujeito sócio histórico, ativo e 

crítico de sua condição” (BORGES, 2012, p. 122). 

Baseado no exposto anterior, percebe-se que a teoria bakhtiniana, em suma, 

influenciadora do pensamento ocidental sobre a teoria dos gêneros, muito embora não 

se menciona que seriam Gêneros Textuais, de maneira que em pleno século XXI 
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verifica-se a constante influência desses fenômenos linguísticos tão indissociáveis da 

linguagem. 

O estudo dos Gêneros Textuais busca instigar várias virtudes do leitor, em 

especial o ser ativo e crítico, deixando a ideia que o leitor, o qual interage com o texto, 

deve ser somente passivo o qual absorve seu conteúdo sem desdobrar nem opinar 

sobre sua ideia. O Gênero Textual em si ativa o ser crítico do leitor, o qual fez da sua 

interpretação a releitura da ideia do determinado texto. 

Ainda sobre a teoria bakhtiniana, Borges (2012) identifica um caráter social 

relacionado a linguagem, no qual caracteriza o texto como um item de interação, 

atribuindo assim essa funcionalidade social, sendo assim um recurso da linguagem 

 

Na teoria bakhtiniana, observamos que o caráter social dos fatos da 

linguagem define o texto como um produto da interação social no qual 

as palavras são entendidas como produtos de trocas sociais, ligadas a 

uma situação material concreta que define as condições de vida de uma 

comunidade linguística (BORGES, 2012, p. 123). 
 

As atividades propostas na pesquisa buscam levar aos alunos, em uma possível 

aplicação das atividades, o sentido de interação, completo envolvimento com o 

conteúdo textual, ou melhor, dizendo, Gênero Textual, que tenham em suas mãos. 

Parte-se então da necessidade de os educandos serem leitores praticantes e ativos, e 

não leitores passivos sem opinião ou senso crítico do Gênero Textual que leiam, dessa 

forma, tem-se a consideração de Dias e Ferreira (2015), que afirmam: 

 

Texto que se constrói na interação entre interlocutores e que carrega toda uma 

gama de implícitos, revelados pelo conhecimento do contexto sociocognitivo 

dos interlocutores. Interlocutores estes vistos como sujeitos ativos, que 

constroem e são construídos pelo texto. (DIAS; FERREIRA, 2005, p. 325) 

 

As propostas alusivas nesta pesquisa buscam interagir com os educandos, a fim 

também de despertar a capacidade de compreender os implícitos contidos no texto, 

como também são chamados de inferências, em poucas palavras são as mensagens 

ocultas no texto, nas quais precisam de práticas de leituras e compreensão para 

compreendê-las. 
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Portanto, referidos autores refletem sobre a positiva reflexão desta temática, e 

mostram assim o dinamismo relacionado à prática prazerosa de ensinar de forma 

contextualizada e em meio às Tecnologias da Educação. 

A forma de planejamento adotado pelo professor deve buscar atrelar os 

conteúdos em sala de aula com a linguagem que o Exame Nacional do Ensino Médio 

adota, já que a proposta pedagógica é destinada a este público, proporcionado um 

contato com a futura prova que muitos dos alunos irão realizar, a fim de ingressar ao 

nível superior. Sendo assim, é evidente o surgimento de novas formas de linguagem, 

de tal modo que as tecnologias favorecem esse processo, no qual os alunos devem 

saber manusear, como afirma as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(OCEM, 2006, p. 34) 

 

[...] pretende-se que o estudante veja a fala e a escrita como modalidades de 

uso da língua complementares e interativas, sobretudo quando se levam em 

conta práticas de linguagem nascidas na/da tecnologia digital, que também 

permitem a recorrência on-line desses dois tipos de modalidade (OCEM, 2006, 

p. 34). 

 

Com base nesta perspectiva do ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa 

em escolas do Ensino Médio e seu aproveitamento social, cultural político e econômico, 

as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), são de grande valia para o 

aperfeiçoamento de fatores importantes para estes jovens cidadãos, como o 

Letramento Crítico, no qual nem todos os educandos desta etapa educacional são 

formadores de opiniões, e tampouco sabem ler o mundo como autores de cada dia, 

construídos no âmbito escolar e sociocultural. Logo, este documento oficial da 

Educação Brasileira, compõe demasiada importância para esta produção acadêmica, 

que visa também o despertar críticos destes educandos. 

A partir das análises dos objetivos, poderá ser levantado como resultado notório 

o uso da Internet para acesso de conhecimento dos Gêneros Textuais, como afirma 

Pereira (2002, p. 03-04):  
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Outra questão a ser levantada é o entendimento da Internet como um suporte, 

ou seja, o espaço no qual o gênero se realiza. Internet é um grande veículo de 

comunicação e, com a crescente facilidade de acesso para seus usuários, tende 

a ocupar um papel cada vez mais importante na transmissão de conhecimento 

e informação no mundo atual (PEREIRA, 2002, p. 03-04). 

 

Quanto aos resultados, espera-se de forma genérica o bom envolvimento dos 

educandos no decorrer das atividades. Ao envolver a temática sobre Gêneros Textuais 

com as Tecnologias Educacionais pensa-se se todos os alunos podem ter oportunidade 

ou até mesmo condições de para realizar as atividades, logo esse é um resultado 

esperado, pois vai depender das condições de acesso às tecnologias de cada aluno. 

Contemplando um dos objetivos deste artigo, sobre despertar o senso crítico 

dos educandos, nas atividades de pesquisa é orientado aos alunos, a saber, identificar 

a veracidade das notícias ou outras informações acessadas por meio da Internet, com 

isso, é válido as considerações de Pereira (2002 apud Soares, 2002, p. 07) quando 

afirma: 

 

Alguns aspectos essenciais, a nova cultura do texto eletrônico traz de volta 

características presentes na cultura do texto manuscrito: como este, e ao 

contrário do texto impresso, também o texto eletrônico não é estável, não é 

monumental e é pouco controlado. Não é considerado estável porque, tal 

como os copistas e os leitores frequentemente interferiam no texto, também 

os leitores de hipertextos podem interferir neles, acrescentando, alterando, 

mostrando seus próprios caminhos de leitura; não é monumental, pois, por 

sua característica de não estabilidade, o texto eletrônico é fugaz, não 

permanente e mutável; é pouco controlado porque é grande a liberdade de 

produção de textos na tela e é quase totalmente ausente o controle da 

qualidade e conveniência do que é produzido e difundido (PEREIRA apud 

SOARES, 2002, p. 07). 

 

Contemplando esse objetivo, nas aulas, por diversas vezes, poderá ser 

socializada essa questão da veracidade dos fatos vistos por meio da Internet, 

principalmente na atividade em que os educandos construirão notícias sobre um 

mesmo tema, em que uma deve ser de caráter jornalístico informativo verdadeiro e a 

outra de caráter jornalístico tendencioso. Com essa atividade, espera-se que seja 
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aguçado o senso crítico dos alunos, a modo de socializarem informações de 

experiências vividas sobre o compartilhamento de notícias falsas. 

É importante afirmar que a Internet não é considerada um Gênero Textual, mas 

sim um suporte, ou seja, é um condutor para se chegar ao determinado gênero. Ainda 

como resultados esperados, aguarda-se o grande envolvimento deles nas redes sociais, 

como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram e outros. Assim, é válido refletir sobre 

esses novos suportes que propiciam a rapidez da comunicação e interação dos alunos, 

entretanto, é necessário aproveitar esse dinamismo informativo para aplicar as 

Metodologias de Aprendizagens favorecendo o contato dos alunos com as Tecnologias 

Educacionais. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A modo de conclusão, esta pesquisa de caráter bibliográfico evidenciou o uso 

dos Gêneros Textuais por meio de propostas pedagógicas, as quais são formadas por 

atividades que envolvem a temática de uso de Gêneros Textuais com as Tecnologias 

Educacionais, a qual norteiam os objetivos e reflexões da pesquisa. 

A proposta geral para as aulas de Língua Portuguesa é a utilização dos Gêneros 

Textuais, uma vez que a utilização desses recursos pedagógicos se adequa às 

competências e habilidades dos alunos do Ensino Médio, uma vez que diversos desses 

alunos têm pretensões de realizar o vestibular nos anos seguintes. Da gama de Gêneros 

Textuais existentes, foram evidenciados os gêneros informativos: telejornais, editorial 

de revistas online, reportagem e artigo de opinião.  

Mediante os objetivos traçados ao longo da investigação, foram propostas 

atividades envolvendo os Gêneros Textuais evidenciados acima, com a utilização das 

Tecnologias Educacionais, assim, os passos metodológicos foram apresentados no 

decorrer de quatro aulas realizadas pelo professor, de maneira que as aulas foram 

divididas em três dias. 

Portanto, a pesquisa debateu por meio dos Gêneros Textuais as diversas 

abordagens que se pode realizar ao despertar ou evidenciar o senso crítico dos 
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educandos do Ensino Médio, assim como atrelar a aprendizagem com as Tecnologias 

Educacionais. Com isso, os resultados percebidos ao longo da investigação tornaram-

se favoráveis nas análises realizadas, pois como em um dos objetivos desta produção 

buscava despertar o senso crítico do aluno, como forma de interpretação do meio social 

que ele vive, dessa forma, a investigação poderá ser continuada ao longo do ano 

seguinte, na etapa final desses educandos que até então eram alunado do segundo ano 

do Ensino Médio, possivelmente no ano seguinte eles usarão como base, atreladas a 

outras metodologias, as práticas pedagógicas aplicadas ao longo desse período, 

considerado o segundo ano do Ensino Médio. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01: PASSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA BIOGRAFIA 

Ler e identificar as características de uma biografia 

Selecione, prepare cópias e distribua duas ou três biografias para os alunos. Você pode 

encontrar indicações de sites na aba “Para saber mais”. Além de escritores, você pode 

disponibilizar para a turma biografias de atores, compositores, músicos ou pintores 

famosos. 

Construa um quadro no caderno, registrando as características encontradas nos textos. 

Depois, peça para que copiem no caderno ou reproduzam o conteúdo para que todos 

possam consultá-lo em outras oportunidades. 

As principais características do gênero textual Biografia são: 

• Informações quanto ao nome da pessoa, data e local de seu nascimento; 

• Fatos importantes da vida dessa pessoa; 

• Texto narrado em terceira pessoa. 

• Uso frequente de pronomes pessoais e possessivos; 

• Predomínio de verbos no Pretérito Perfeito e Pretérito Imperfeito. (Se achar 

necessário, nesse momento, exemplifique a diferença entre Pretérito Perfeito e 

Pretérito Imperfeito); 

• O relato dos fatos no texto biográfico aparece frequentemente pontuado de 

lembranças, porém com o compromisso de dizer a verdade. 

• O biografado é, em geral, uma pessoa cuja vida e obra têm interesse. 
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Construção da linha do tempo 

Nesta etapa, compare com os outros textos lidos e pesquisados pelos colegas, 

observando que, geralmente, nas biografias, os fatos são contados em ordem 

cronológica. 

 

Levantamento de dados e realização de entrevistas 

Para que se possa escrever a biografia de alguém, é preciso pesquisar sobre a vida e as 

realizações da pessoa. É importante revisar as perguntas que serão feitas para que se 

possa obter um maior número possível de informações. Perguntar sobre fatos curiosos 

e de cunho emocional, para que os leitores sintam curiosidade e prazer em conhecer a 

vida da pessoa. 

Caso a pessoa tenha uma vida pública, devem pesquisar anteriormente em sites que 

abordem sua biografia ou mesmo em jornais, revistas e publicações que comentem 

sobre suas realizações, obras e principais fatos de sua vida. Os alunos podem 

entrevistar o diretor, ou o funcionário mais antigo da escola, por exemplo. 

Produção de uma biografia 

Com os dados da pesquisa e da entrevista, será escrita a biografia da pessoa escolhida. 

Essa atividade pode ser individual ou em dupla, pois talvez alguns alunos encontrem 

dificuldade em selecionar uma pessoa para entrevistar. 

Leitura das biografias e revisão 

Será feita a revisão de duas ou três biografias coletivamente, pedindo a colaboração de 

todos e a autorização dos alunos escolhidos para que o texto fique ainda melhor e mais 

bem escrito. As dicas de correção que forem dadas a determinado aluno devem ser 

observadas por todos. É importante que evitem repetições de palavras, utilizando 

substitutivos; devem ter cuidado para não iniciar todas as frases da mesma maneira, 

por exemplo, citando o ano (Em 1980..., Em 1988… Em 2005…) para não ficar 

repetitivo. Depois de revisados, organize o tempo para que todas as biografias sejam 

compartilhadas por todos.  
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PROTAGONISMO JUVENIL POR MEIO DO NARRAR: UMA PROPOSTA COM 

O GÊNERO CRÔNICA          
  

Betânia Rocha de Sousa (SEMED/SEDUC-PA)1  
 

Resumo: Este artigo apresenta uma proposta de trabalho com o gênero textual crônica 

narrativa, desenvolvida com adolescentes de uma turma de 7º ano (Escola Municipal 

Pedro Coelho da Mota). Estes, muitas vezes, encontram-se desmotivados para escrever 

na escola, tendo em vista que essa prática geralmente se configura como uma exigência 

formal escolar. Como motivá-los para uma escrita socialmente produtiva? Como fazê-

los protagonizar a escrita numa perspectiva autoral? Buscando responder a essas 

questões, este estudo pretende refletir acerca do protagonismo juvenil na produção 

textual, tendo como objetivo geral experimentar e analisar atividades pedagógicas, a 

fim de que os estudantes desenvolvam sua competência em produção escrita. Busca-

se, então, testar a hipótese de que o estudo dos Gêneros Textuais, associado ao 

dispositivo de Módulo Didático, coadunam-se com os pressupostos do ensino-

aprendizagem da escrita numa perspectiva autoral. A abordagem teórica desdobra-se 

em: educação emancipatória (FREIRE, 1987; 1996); abordagem interacional de ensino-

aprendizagem de língua (GERALDI, 2004; 2006; ANTUNES, 2006; 2009); avaliação 

formativa (CUNHA, 1992; 2008) como dispositivo de ensino-aprendizagem adequado 

às exigências da atividade redacional e ao desenvolvimento de um sujeito da 

aprendizagem autônomo. A metodologia se baseou na produção de crônicas, 

segmentada em módulos (LOPES-ROSSI, 2008), a fim de motivar os estudantes à 

elaboração de textos escritos a partir de situações reais do cotidiano, que culminaria 

com uma coletânea desses textos. Os resultados demonstraram que a sequenciação das 

atividades de leitura e escrita, no contexto de um projeto real de linguagem, motivou 

a escrita dos estudantes numa perspectiva autoral.  

Palavras-chave: Estudantes protagonistas. Gênero crônica. Módulos Didáticos. 
 

INTRODUÇÃO 

A leitura e a produção de textos escritos integram o espaço escolar como uma 

atividade constante, não somente nas aulas de português, mas também nas aulas das 

                                                 
1 Mestra em Linguística, ensino-aprendizagem, pela Universidade Federal do Pará (UFPA); professora 

de Língua Portuguesa da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Castanhal e da Rede Pública 

Estadual de Ensino. E-mail: betania.sousa@escola.seduc.pa.gov.br.  
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outras disciplinas. Diante dos “explique”, "justifique", “comente", muitos estudantes 

sentem dificuldade em desenvolver uma produção escrita que contemple o solicitado. 

“Ler é tão chato”, “Fazer redação é muito difícil”, “Eu não sei escrever”, são falas que 

ecoam nas salas de aula, fazendo crer que escrever “bem” é um “dom” que poucos 

podem ter. A ideia de que a escrita é um código quase indecifrável tem encontrado na 

escola um campo fértil para se desenvolver. Ratificada, muitas vezes, por práticas de 

leitura e de escrita que funcionam como instrumentos avaliativos puramente 

somativos.  

Nesse contexto, o público adolescente, muitas vezes, encontra-se desmotivado 

para escrever na escola, tendo em vista que essa prática geralmente se configura como 

uma exigência formal escolar. Como motivá-los para uma escrita socialmente 

produtiva? Como fazê-los protagonizar a escrita numa perspectiva autoral? Buscando 

responder a essas questões, este estudo pretende refletir acerca do protagonismo 

juvenil na produção textual, tendo como objetivo geral experimentar e analisar 

atividades, a fim de que os estudantes desenvolvam sua competência em produção 

escrita. Busca-se, então, testar a hipótese de que o estudo dos Gêneros Textuais, 

associado ao dispositivo da sequenciação modular (LOPES-ROSSI, 2008) coadunam-

se com os pressupostos do ensino-aprendizagem da escrita numa perspectiva autoral. 

Assim, a produção escrita será mediada por dispositivos formativos de aprendizagem, 

que visem à elevação qualitativa das habilidades escritoras dos estudantes.  

Nesse sentido, faz-se necessário um trabalho educativo que possibilite ao 

estudante o acesso significativo da escrita enquanto prática social que considere a 

língua em uso, como já foi amplamente discutido por estudiosos preocupados com a 

temática, como Antunes (2003; 2006; 2009) e Geraldi (2004; 2006), entre outros que 

trazem para o palco das discussões contribuições relevantes no sentido de situar a 

produção de textos escritos no contexto das práticas sociais.  

Para esse intento, este trabalho apresenta sucintamente uma pesquisa-ação na 

turma do 7º ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal do Ensino Infantil e 
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Fundamental Pedro Coelho da Mota, no município de Castanhal, na qual atuo como 

professora de Língua Portuguesa. Inserido, nessa pesquisa, foi desenvolvido o Projeto 

“Gêneros Textuais pra que te quero?”, cujo desdobramento culminou com a produção 

de uma coletânea de crônicas, intitulada “Crônica nossa do dia a dia”, produzida pelos 

estudantes. Essa coletânea foi apresentada à comunidade escolar na Feira de Línguas 

da referida escola, em novembro de 2019. 

A escolha da crônica narrativa justifica-se porque este gênero narra ocorrências 

cotidianas, frequentemente, de forma descontraída e bem-humorada. Os estudantes, 

então, foram desafiados a perceberem, no dia a dia de suas vidas, impressões, ideias 

ou visões da realidade e “eternizá-las” por meio da escrita, associando-as a posteriori a 

um texto não verbal (ilustração), produzido também por eles. Embora não seja uma 

regra, as crônicas costumam tratar de assuntos mais leves e de um modo humorístico. 

As crônicas produzidas pelos estudantes, de modo geral, atenderam a esse quesito. 

Dentro da abordagem qualitativa, optou-se pela pesquisa-ação (HADLEY, 

2004), pois ela se aproxima do referencial teórico deste trabalho no sentido de 

compreender que professor-pesquisador e estudantes-participantes são seres 

históricos que não existem fora da práxis enquanto prática de apropriação, reflexão e 

transformação da realidade (FREIRE, 1987; 1996).  

A sequência deste trabalho apresenta mais três seções: o referencial teórico que 

o embasa; a organização didática que orientou as atividades de leitura, a produção 

escrita do gênero e a divulgação ao público (LOPES-ROSSI, 2008); as considerações 

finais com uma breve reflexão sobre a realização desta pesquisa. 

 

2 OS PILARES DA PESQUISA 

 

A Base Nacional Comum Curricular BNCC (BRASIL, 2018) para educação 

básica defende a implementação de uma educação para a cidadania, assim como 

outros documentos oficiais para o ensino formal no Brasil, segundo a qual assume:  
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uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e 

do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover 

uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e 

desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades. Além disso, 

a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se 

fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e 

respeito às diferenças e diversidades (BRASIL, 2018, p. 14). 

 

No contexto dessa educação, a importância do protagonismo estudantil ganha 

destaque, já que a BNCC sugere a construção do conhecimento, em detrimento de sua 

transmissão puramente disciplinar, ou seja, propõe “o estímulo à sua aplicação na 

realidade, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e o 

protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de seu projeto de 

vida” (BRASIL, 2018, p. 15). 

 O protagonismo estudantil não é uma discussão nova no Brasil, muitos 

estudiosos já abordavam essa temática, mesmo que não utilizassem essas palavras. No 

âmbito da educação emancipatória, Freire (1987), questiona a educação bancária, 

caracterizada pela transmissão do conhecimento de um suposto sujeito que sabe ao 

outro desprovido de qualquer saber. Em Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire enfatiza 

a necessidade de fomentar “[...] as possibilidades de criação ou construção [...]” 

(FREIRE, 1996, p. 52) do conhecimento numa parceria entre educador e educando, 

sendo que este último deve se assumir enquanto sujeito ativo no processo de 

aprendizagem. Na esfera específica da língua portuguesa, Antunes (2009; 2006; 2003) 

e Geraldi (2006) compreendem o ensino além dos limites da gramática normativa 

tradicional. Nesse sentido, o ensino-aprendizagem de línguas configura-se em práticas 

de leitura, de produção de textos e de análise linguística. Práticas articuladas entre si 

para cumprir um único objetivo de criar nas próprias aulas, e a partir delas, as 

condições necessárias para que o estudante desenvolva as habilidades leitoras e 

escritoras, tendo em vista uma formação para a cidadania. 

 Assim, a linguagem é compreendida “[...] como lugar de constituição de 

relações sociais, onde os falantes se tornam sujeitos [...]” (GERALDI, 2006, p. 41) 

protagonistas de seu dizer. O sujeito que produz um texto, oral ou escrito, age por 
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meio da linguagem numa dada situação, com propósitos discursivos específicos, 

usando a língua nas interações sociais com outros sujeitos. Esses textos não estão 

isolados, descontextualizados de seu dizer, mas se materializam por meio dos gêneros 

textuais. Fica, então, evidente que o que se tem definido como gênero textual engloba 

aspectos para além dos elementos linguísticos e gramaticais, pois, conforme afirma 

Antunes, os gêneros textuais englobam “[…] normas e convenções que são 

determinadas pelas práticas sociais que regem a troca efetiva pela linguagem […]” 

(ANTUNES, 2006, p. 54). Estes, por sua vez, circulam nas esferas sociais e reforçam a 

ideia de que o texto, oral ou escrito, é o lugar comum onde os sujeitos dialogam e 

interagem entre si. 

Ao pensar em estudantes protagonistas que constroem conhecimento e não 

apenas o reproduzem, faz-se necessário refletir sobre o papel da avaliação no processo 

de aprendizagem desses estudantes. Avaliar para quê? Para atribuir notas ou corrigir 

“erros”? Quem deve avaliar? O professor isolado em suas perspectivas? Enfim, no 

contexto de um ensino que vise ao protagonismo estudantil, os dispositivos da 

avaliação formativa têm-se mostrado muito significativos.  

Para Cunha (1998, p. 234) “[...] a avaliação formativa aparece, nesse processo 

como a modalidade por excelência da autorregulação da aprendizagem, uma das 

condições para a formação do tão sonhado aprendente cidadão crítico, participativo e 

autônomo”. Ao atribuir ao sujeito da aprendizagem papel ativo na construção do 

conhecimento, a autora deixa evidente que a avaliação formativa está claramente 

relacionada com os princípios de educação emancipatória de Paulo Freire e ratifica o 

protagonismo estudantil. Ou seja, à medida que o estudante participa ativamente de 

todas as etapas do processo de construção do conhecimento, este é capaz de 

posicionar-se de forma crítica, reflexiva e autônoma face à própria aprendizagem.  

Autorregular a aprendizagem quanto à produção de textos escritos pressupõe 

aprender a escrever textos apropriados à situação de interação social; avaliar a 

relevância do dizer, a adequação da linguagem e os aspectos textuais para a correção 
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necessária desse texto. Assim, a avaliação é compreendida como ferramenta reflexiva 

de aprendizagem. O exercício da reflexividade não pode prescindir de alguns 

processos formativos como a autoavaliação que, segundo Cunha (1998, p. 45) “[...] não 

significa autonotação, mas implica que o aluno aprenda a refletir sobre sua ação, a 

partir das práticas pedagógicas apropriadas [...]”; a coavaliação professor x aluno; a 

avaliação mútua que pode materializar-se por meio das atividades em dupla ou em 

grupo; a utilização de rubricas como descritores de qualidade no sentido de objetivar 

o que se espera do estudante em determinada situação de aprendizagem (essas 

rubricas serão indicadas nos Quadros 6 e 7 em 3.2.4). Estes dispositivos auxiliam a 

(re)construir passo a passo o objeto alvo da aprendizagem, o que possibilita uma 

revisão e uma reescrita dos textos de forma mais segura. 

A proposta de módulos didáticos também pode ser considerada um dispositivo 

formativo para produção dos gêneros textuais, orais e escritos. Isso se justifica, uma 

vez que a proposta modular insere-se num ensino que se desenvolve em etapas, cujo 

objetivo desdobra-se em favorecer aprendizagens. Essa proposta será apresentada 

detalhadamente na 3ª seção deste artigo. 

 

3 A ORGANIZAÇÃO DA CAMINHADA 

 

 Lopes-Rossi (2008), acredita que a proposta metodológica ao se trabalhar com 

os gêneros discursivos deve compreender o nível de leitura global e central do gênero, 

assim como a sua produção deve inserir-se em projetos reais de linguagem. Desse 

modo, “[...] cabe ao professor criar condições para que os alunos possam apropriar-se 

das características discursivas e linguísticas de gêneros diversos em situações de 

comunicação real [...]” (LOPES-ROSSI, 2008, p. 62).  

Ancorada nesse princípio, foi desenvolvido com a turma do 7º ano o projeto 

“Gêneros textuais pra que te quero?”, cujo desafio foi produzir uma coletânea de 

crônicas. Para isso, esse projeto foi organizado em três módulos: leitura do gênero, 

produção escrita e divulgação ao público.  
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3.1 MÓDULO DE LEITURA 

  

As atividades de leitura envolveram seis crônicas: Notícia de Jornal, de Fernando 

Sabino; A outra noite, de Rubem Braga; E por falar em ladrões de galinhas, de Luís 

Fernando Veríssimo; Alta Velocidade, de Edilson Rodrigues; Sonhos, de Manoel Carlos. 

A leitura e compreensão das crônicas aconteceu em atividades individuais, em equipes 

e em roda de conversas. 

 

3.1.1 Oficina I 

Esta oficina teve como propósito promover a leitura de vários textos do gênero 

crônica para que o estudante pudesse conhecer suas propriedades discursivas e 

linguístico-textuais. A turma foi dividida em quatro equipes de acordo com a afinidade 

dos estudantes. A distribuição das crônicas por equipe deu-se por meio de sorteio, 

conforme discriminado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Relação Equipe & Crônicas 

Equipe Crônica 

1 Notícia de Jornal, de Fernando Sabino. 

2 A outra noite, de Rubem Braga. 

3 E por falar em ladrões de galinhas, de Luís Fernando Veríssimo. 

4 Alta Velocidade, de Edilson Rodrigues. 

Fonte: Elaboração da autora. 

As atividades em equipe organizaram-se em três etapas: 1) leitura da crônica e 

resolução de um roteiro de questões, conforme QUADRO 2;  2) socialização e discussão 

das respostas; 3) construção coletiva de um painel com as características comuns das 

crônicas estudadas. Este serviu de banco de dados para elaboração de roteiros de 

autoavaliação e avaliação colaborativa que subsidiaram o processo de escrita e 

reescrita nas oficinas de produção textual. 

Quadro 2 - Roteiro de questões para leitura das crônicas 

Roteiro de questões 

1. Com relação ao texto “Sonhos”, escolha a 

alternativa correta. 

a) Qual é o gênero textual? 

2) Com base na história, responda: 

a) Qual é o local onde a história acontece? 
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(  ) crônica jornalística 

(  ) crônica narrativa 

(  ) crônica descritiva 

 

b) o texto foi narrado em que pessoa? 

(  ) 1ª pessoa 

(  ) 3ª pessoa  

 

c) Qual é o tipo de narrador? 

(  ) narrador-personagem 

(  ) narrador-testemunha 

(  ) narrador-observador 

(  ) narrador-onisciente 

 

d) Em que tempo a história é contada? 

(  ) passado 

(  ) presente 

(  ) futuro 

b) Qual é o título da história? 

 

c) Em que sentido o enredo da história e o 

título se relacionam? 

 

 

d) O que você observou sobre a linguagem 

utilizada pelo autor? 

 

 

e) Em quais meios ou suportes, geralmente 

esses textos são publicados? 

 

 

f) O fato narrado pode ser relacionado a um 

fato da vida real? 

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 As questões 1 e 2, contidas no Quadro 2 foram produzidas com base em 

SANTOS (2019, p. 22-23) com algumas alterações.   

 

3.1.2 Oficina II 

 Nesta oficina, o estudo da crônica “Sonhos”, de Manoel Carlos (apresentada 

abaixo), foi organizado em quatro etapas: 1) Contexto de produção; 2) Compreensão 

do texto; 3) Construção composicional; 4) análise linguística.  

 

Sonhos 

Nunca tinha visto aquele sujeito na vida, juro, mas, como ele estava no Café Severino, eu considerei que 

fosse, no mínimo, um conhecido meu ou dos meus amigos. Sentei numa mesa próxima e logo percebi 

que ele queria conversar. 

— Sempre achei que sonhar é um milagre que se realiza todas as noites, quando dormimos — começou. 

— Às vezes dizemos de manhã: “Que belo sonho eu tive!”. E, nessa mesma noite, ao nos deitarmos, 

procuramos reencontrar o fio perdido da noite anterior. Sonhar em série, em capítulos, manter o enredo 

e os personagens, mas mudar, quem sabe?, os cenários da história principal. 

— Imagine então se fosse em Veneza… 

— Pois é. Nunca estamos satisfeitos. Nem mesmo com os mais belos sonhos. Queremos mais, queremos 

sempre mais. A noite é uma dama de negro cheia de vontades. Quer sempre mais. Caprichosa como 

toda mulher. Quando me ponho a maldizer a lua e as estrelas, eis que o sol nasce e tudo se modifica. E 

o que era assustador se transforma num céu de maio. Então acordo leve como uma pluma, pulo da cama 

e vou pelas ruas distribuindo notas de 50 reais aos pedintes e até sorrio para os insuportáveis lavadores 

de para-brisa. 

Preparei-me, então, para ouvir do desconhecido qualquer coisa. E, mesmo começando a me preocupar, 

continuei encarando-o. 
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— Pelo que diz, suas noites são infernais — comentei com leveza… 

— Mas não é só isso — disse ele. — Fico muito agitado com alguns sonhos e tenho manias e superstições. 

E escondo de mim mesmo alguns temores noturnos para não atrair morcegos, como os corvos de Edgar 

Allan Poe. 

— Consultou um médico? 

— Dezenas! 

E emendou sem respirar: 

— Tem mais: quando sonho que algum amigo morreu, aí é de enlouquecer. Se é de madrugada, fico 

esperando o dia nascer para ligar, saber como é que ele está, se aconteceu alguma coisa, entende? 

O homem suspirou profundamente e fechou os olhos, exausto. Esperou dois minutos e reanimou-se: 

— Enquanto não falo com o meu amigo, não sossego. Fico pensando se o pesadelo que me acordou no 

meio da noite não foi um sinal de que ele corre perigo, que naquele mesmo momento está sufocando na 

cama, nos estertores da morte. E ninguém se dá conta, ninguém percebe o que está acontecendo. 

E, com voz profunda e olhos cintilantes: 

— E por duas vezes perdi amigos depois de sonhar com eles. 

Não encontrei nenhum espelho para checar, mas tenho certeza de que a essa altura eu estava pálido e 

com olheiras, de tanta aflição. 

E o homem, com um suspiro puxado do fundo da alma: 

— Sofro muito, amigo! 

Aí, olhou firmemente para mim e falou num tom de sentença: 

— Hoje vou sonhar com o senhor! 

Entrei em pânico e tive uma saída no mínimo cômica: 

— Não, por favor, não faça isso. Eu agradeço a gentileza, mas… 

— Está decidido. Eu vou sonhar com o senhor! Me deixe seu endereço e telefone que eu me comunico, 

almoçamos juntos e eu lhe conto o sonho. Com licença. 

E desapareceu em direção ao banheiro. Paguei a conta e saí correndo, trombando com o vendedor da 

livraria que cruzava carregando uma pilha de livros. Saí, sumi, desapareci e até agora não tive coragem 

de voltar. 

 
Fonte: CARLOS, M. Sonhos. Disponível em: www.vejorio.abril.com.br/blog/manoel-carlos/sonhos-3. 

Acesso em: 4 de agosto de 2019. 

 

3.1.2.1 Questões de contexto de Produção 

1. O autor deste texto é o escritor Manoel Carlos Gonçalves de Almeida (87 anos), 

também conhecido simplesmente como Manoel Carlos, é um autor, escritor, diretor, 

produtor e ex-ator brasileiro. A partir da década de 1990 seus trabalhos se tornaram 

célebres por retratar a sociedade carioca contemporânea, principalmente no bairro do 

Leblon. Pesquise sobre a vida e obra do autor. 

2. Uma crônica é uma narração curta, leve e bem-humorada, baseada em fatos do 

cotidiano. Escolha a alternativa que expressa o objetivo da crônica “Sonhos”. 

(   )  Relatar uma tristeza. 

(   ) Defender uma opinião. 
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(   ) Provocar risos com situações do dia a dia. 

(   ) Apresentar informações importantes aos leitores. 

3. O texto “Sonhos” é uma crônica: 

(    ) narrativa 

(    ) jornalística 

(    ) descritiva 

(    ) reflexiva 

4. A que público essa crônica se destina? 

(   ) Ao público jovem. 

(   ) Às pessoas que gostam de literatura. 

(   ) A um grupo seleto de pessoas que leem jornais. 

(   ) Ao público jovem e adulto que preza por uma boa leitura. 

 

3.1.2.2 Questões de Compreensão do texto 

1. Observe a situação narrada, as personagens e os diálogos e indique o assunto 

abordado nessa crônica. 

 2. O que fez o narrador-personagem pensar que conhecia o homem que estava na 

cafeteria? 

3. Quem iniciou a conversa? Por quê? 

4. O homem relatou um problema em suas noites de sonho. Que problema foi esse? 

5.  Há no último parágrafo do texto, um trecho que contém humor. Transcreva-o. 

6. Com relação ao trecho abaixo, dê sua opinião: Por que o narrador-personagem teve   

essa atitude? 

“Paguei a conta e saí correndo, trombando com o vendedor da livraria que cruzava 

carregando uma pilha de livros. Saí, sumi, desapareci e até agora não tive coragem de 

voltar.” 

 

3.1.2.3 Questões referentes à construção composicional  

 As crônicas narrativas são histórias curtas que tratam de acontecimentos do 

cotidiano em determinada época e de maneira bem-humorada e, às vezes, até 
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inusitada. Possuem poucos personagens, apresenta cenário e um conflito. Com início 

(situação inicial), meio (conflito e clímax) e fim (desfecho), essas narrativas utilizam 

linguagem simples e direta para narrar vivências do dia a dia, entrelaçadas de humor 

e ironia. 

 No texto “Sonhos”, é perceptível essa estrutura, cuja sequência dos 

acontecimentos situa-se no tempo, organizados no enredo: situação inicial, conflito, 

clímax e desfecho.   

1. O enredo da narrativa: situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Preencha o 

quadro que segue, indicando esses elementos presentes na crônica “Sonhos”. 

 

Quadro 3 – Enredo da crônica “Sonhos” 

Partes do enredo Presentes na crônica “Sonhos”. 

Situação inicial  

Conflito  

Clímax   

Desfecho  

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

2. Nas narrativas, há uma voz que conta a história, o narrador. Qual é o tipo de 

narrador presente nesta crônica? Justifique sua escolha, transcrevendo um trecho da 

crônica.  

(  ) Narrador-personagem 

(  ) Narrador-testemunha 

(  ) Narrador-observador 

(  ) Narrador-onisciente 

3. As personagens expressam diretamente o que pensam por meio da própria fala ou 

o narrador interpreta o que elas querem dizer?  Transcreva um trecho da crônica para 

justificar sua resposta.  

 

3.1.2.4 Questões de análise linguística 

1. A crônica “Sonhos” apresenta em sua organização três tempos verbais: presente, 

passado e futuro composto.  
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a) Destaque no texto os verbos e as locuções verbais e indique qual o tempo que 

prevalece na crônica. 

b) Qual é a importância do uso desse tempo verbal na construção de sentido do texto? 

  

3.2 MÓDULO DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

 Este módulo organizou-se em quatro oficinas: planejamento, produção, 

reescrita e ilustração. 

 

3.2.1 Oficina I – O planejamento do texto 

 

  Antes da escrita do texto, é necessário planejá-lo. As dicas e questões abaixo 

orientaram o planejamento da crônica dos estudantes. 

 A primeira atividade, contendo três questões, conforme Quadro 4, orientou os 

estudantes a pensarem na crônica de modo geral, fazendo-os refletir na situação 

narrativa e no objetivo a ser alcançado por ela. 

 

Quadro 4 – Planejamento da crônica: atividade 1 

1 Relembre uma situação, pode ser engraçada ou não, que você vivenciou, ouviu ou leu sobre. 

Esta situação servirá de base para sua crônica narrativa. 

2 Crie trechos e diálogos entre os personagens que tornem interessante a história. 

3 Defina um objetivo: você quer envolver, entreter e/ou emocionar o leitor? 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

A segunda atividade, de acordo com Quadro 5, orientou os estudantes a 

planejar a crônica de maneira mais específica.  

 

Quadro 5 – Planejamento da crônica: atividade 2 

1 De acordo como deseja escrever no seu texto, escolha uma alternativa abaixo: 

a) Minha história será narrada em:     (    ) 1ª pessoa      (    ) 3ª pessoa 

b) O narrador da minha história será: (  ) Narrador-personagem    (  ) Narrador-testemunha 

                                                                   (  ) Narrador-observador      (  ) Narrador-onisciente 

2 De acordo como deseja escrever no seu texto, complete os itens abaixo: 

b) O tema da minha história é: ………………………………………………………………………. 

c) Os personagens que escolhi são: …………………………………………………………………. 

d) O tempo no qual minha história vai acontecer será: …………………………………………… 

e) O espaço onde minha história vai ser narrado será:  …………………………………………… 

f) O conflito da história será: …………………………………………………………………………. 

g) O Clímax da história será: …………………………………………………………………………. 

Fonte: Elaboração da Autora. 
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 As atividades de planejamento da crônica narrativa, contidas nos Quadros 4 e 

5, foram produzidas com base em Santos (2019, p. 27-28) com algumas alterações.   

 

3.2.2 Oficina II – A escrita da crônica 

 Após o trabalho de planejamento, os estudantes produziram em sala uma 

crônica narrativa. Para isso, mobilizaram os conhecimentos sobre o gênero em questão, 

construídos e internalizados no decorrer do módulo de leitura. Ao todo foram 

produzidas vinte e quatro crônicas narrativas. 

 

3.2.3 Oficina III – Ilustrações das crônicas 

 Momento em que os estudantes produziram um texto não verbal e/ou misto 

(linguagem verbal e não verbal) para ilustrar a história narrada nas crônicas.  

 

3.2.4 Oficina IV – O processo de reescrita 

O momento de reescrita dos textos oportunizou ao estudante situações de 

aprendizagens em que este assumiu papel de sujeito ativo nesse processo. Ao reler o 

registro de seu cotidiano, o aprendiz avaliou conscientemente o seu dizer, suprimindo, 

acrescentando, ponderando, complementando as lacunas outrora deixadas.  

As atividades de reescrita contemplaram questões quanto à forma textual (os 

parágrafos e margens adequados); à gramática normativa da língua (sinais de 

pontuação adequados, grafia correta das palavras, concordância verbal e nominal no 

texto); à estilística (clareza das frases e das orações, períodos no tamanho adequado, 

repetição de palavras); à estrutura narrativa (o foco narrativo, o envolvimento dos 

personagens no conflito, a adequação do título etc.). 

A reescrita foi mediada por roteiros de autoavaliação e de avaliação 

colaborativa, construídos ao longo das oficinas. Estas atividades foram realizadas, a 

fim de nortear a reescrita do estudante no sentido de fazê-lo refletir acerca das próprias 

habilidades escritoras referentes à forma textual, ao aspecto gramatical, à estilística e à 

composição estrutural do gênero proposto. Os roteiros para autoavaliação e avaliação 

colaborativa subsidiaram a reescrita final das crônicas, conforme os Quadros 6 e 7. 
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Quadro 6 - Roteiro para autoavaliação 

  Sim

Não 

Anotações/observações 

Eu consegui organizar meu texto em parágrafos?   

Usei os sinais de pontuação adequados?   

Acentuei as palavras corretamente?   

Usei a concordância verbal e nominal no texto de 

forma correta? 

  

Minhas frases e orações estão claras?   

Os períodos estão no tamanho adequado?   

Repeti as mesmas palavras muitas vezes?   

O foco narrativo da minha crônica é o mesmo do início 

ao fim da história? 

  

Meus personagens aparecem ativamente na história 

envolvendo-se no conflito? 

  

Em relação à fala dos personagens (se houver), eu 

utilizei a pontuação correta?  

  

Em relação à fala dos personagens (se houver), eu usei 

os verbos de forma correta? 

  

Minha crônica possui: situação inicial, conflito, clímax 

e desfecho?  

  

Meu texto é capaz de despertar o interesse do leitor?    

Meu título é interessante e adequado à história 

narrada? 

  

Minha história é original?   

Minha ilustração é compatível com a história?   

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Outro momento imprescindível foi a atividade de avaliação colaborativa em 

que a análise do texto se ampliou para além das asserções do professor, tendo em vista 

que outro estudante analisou se o texto do colega apresentava ou não os itens 

importantes que compõem as crônicas narrativas escritas. 

 

Quadro 7- Roteiro para avaliação colaborativa 

 Sim

Não 

Anotações/observações 

O texto está organizado em parágrafos?   

Os sinais de pontuação estão adequados?   

As palavras estão acentuadas corretamente?   

A concordância verbal e a nominal no texto estão 

corretas? 

  

As frases e orações estão claras?   

Os períodos estão no tamanho adequado?   

Há a repetição da mesma palavra muitas vezes?   

O foco narrativo foi o mesmo do início ao fim da 

história? 
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Os personagens aparecem ativamente na história 

envolvendo-se no conflito? 

  

Em relação ao discurso dos personagens (se houver), 

foi utilizada a pontuação adequada?  

  

Em relação ao discurso dos personagens (se houver), 

os verbos foram usados na forma correta? 

  

A crônica apresenta: situação inicial, conflito, clímax e 

desfecho?  

  

O texto é capaz de despertar o interesse do leitor?    

O título é interessante e adequado à história narrada?   

A história é original?   

A ilustração é compatível com a história?   

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Os roteiros para autoavaliação e para avaliação colaborativa, indicadas nos 

Quadros 6 e 7 apresentam rubricas com descritores de qualidade que orientaram a 

reescrita da crônica narrativa dos estudantes. Estes recursos formativos foram 

relevantes, para que os estudantes assumissem uma postura ativa na (auto)avaliação 

do processo da própria aprendizagem.  

 

 

3.2.5 Oficina V – Revisão coletiva e editoração final 

 Após a digitação das crônicas (realizada pela professora da turma, já que a 

escola não dispõe de um laboratório de informática para uso dos estudantes), houve a 

revisão coletiva final dos textos, em sala de aula. As crônicas foram projetadas no 

Datashow e a revisão pautou-se no roteiro de avaliação colaborativa, de acordo com o 

Quadro 7. A avaliação, nesse sentido, cumpriu seu papel como um processo regulador 

e autorregulador da aprendizagem, cujos sujeitos, professores e estudantes, 

analisaram juntos o objeto de conhecimento a fim de modificá-lo, caso fosse necessário. 

Enfim, esse processo ratifica que o conhecimento é um objeto sociocultural construído 

por muitas mãos.  

 Após a revisão coletiva em sala, houve a formatação do texto, inserção das 

ilustrações dos estudantes e a impressão da coletânea na escola com a colaboração do 

vice-diretor (vide anexo B). 
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 “Crônicas nossas do dia a dia, da turma do 7º ano, da Escola Pedro Coelho da 

Mota” foi o título da coletânea. O exemplar reuniu vinte e três crônicas. Apenas um 

estudante não finalizou o texto escrito, mas a ilustração de seu trabalho foi inserida na 

coletânea (vide anexo A). 

 

3.3 MÓDULO III – DIVULGAÇÃO AO PÚBLICO 

 

 No dia 05 de novembro de 2019, realizou-se na escola a Feira de Línguas com o 

tema “Todas as línguas em ritmos, gestos e tons.” Na oportunidade, houve a 

divulgação da coletânea de crônicas com uma sessão de leitura e autógrafos. Alguns 

exemplares foram doados para a sala de leitura.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ler e escrever, sem dúvidas, continua sendo um dos grandes desafios para a 

educação, principalmente nas escolas públicas. Contudo, na interface entre teoria e 

prática, é possível criar situações pedagógicas em que o estudante protagonize o 

próprio aprendizado, por meio da mediação do professor e dos objetos de ensino, 

historicamente construídos. 

 A realização dos módulos de leitura, de produção e de divulgação das crônicas 

foi muito significativa, uma vez que os estudantes se engajaram nas mais variadas 

atividades orais, escritas, individuais e coletivas. É necessário destacar ainda os 

dispositivos formativos que mediaram as atividades de leitura, de escrita e reescrita 

dos textos, os quais contribuíram para a aprendizagem dos alunos. Ao narrar seu 

mundo discursivo, os estudantes registraram por meio dessas crônicas, reforçadas pela 

imagem, fragmentos de suas próprias histórias. Assim, esses adolescentes assumiram-

se enquanto protagonistas conscientes de sua aprendizagem e de seu dizer. 

 Mas nem só de pétalas as rosas são formadas. Há também os espinhos. Houve 

alguns percalços durante a realização da pesquisa: falta de recursos didáticos, 

infraestrutura inadequada da sala de aula (falta de iluminação, de ventiladores e até 

de quadro branco), falta constante de alguns estudantes (fazendo com que 
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passássemos mais tempo em alguns módulos). Contudo, isso não inviabilizou as 

possíveis contribuições deste estudo para o ensino-aprendizado, pautado no gênero 

crônica narrativa. 
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ANEXO A - Índice da Coletânea de Crônicas 
 

 
 

ANEXO B - O brinquedo Martelo 
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26 
 

SE LIGA NA LÍNGUA: O LIVRO DIDÁTICO E AS CONCEPÇÕES DE 

LINGUAGEM 

 

 Nilssyanie de Assis Negrão (UFPA)1 

Inéia Damasceno Abreu (UFPA)2 

 

Resumo: O presente trabalho visa analisar uma seção de um livro didático do último 

ano do ensino médio e as concepções de linguagem presentes (ou não) nesta seção. O 

livro faz parte da série Se liga na língua e a seção selecionada tem como tema o Adjunto 

Adverbial, e contempla uma atividade de reflexão linguística. A pesquisa é de 

natureza bibliográfica com fundamentação teórica em Antunes (2003), Bakhtin (2009), 

Geraldi (1984), Perfeito (2005), Suassuna (2009), Travaglia (2005), Zanini (1999), entre 

outros.  Ao analisar a seção escolhida percebeu-se a presença predominante da terceira 

concepção de linguagem e que realiza uma breve abordagem acerca da temática 

apresentada. Observou-se, também, como a atividade de reflexão sobre a língua, 

mesmo estando ao lado da seção sobre adjunto adverbial, minoritariamente, abordou 

o tema. Notou-se que a atividade proposta prioriza a interpretação e a compreensão 

textual através de diferentes formas textuais e que almeja uma análise linguística 

contextualizada nos textos e situações expostas. 

Palavras-chave: Linguagem. Livro didático. Análise Linguística. 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O ensino de gramática no Brasil ainda é um tema que precisa ser debatido e 

estudado. E o livro didático, como um material auxiliar, deve ser também analisado. 

Ao iniciar uma pesquisa, independentemente do assunto, é necessário delimitar o 

objeto que será analisado. Para essa análise, o objeto em questão são as concepções de 

linguagem apresentadas (ou não) em um livro didático selecionado. Uma seção foi 

escolhida e analisada, e esta deveria contemplar uma atividade sobre a temática da 

seção. Vale salientar que a seleção ocorreu justamente pela atividade proposta neste 

                                                 
1 Graduanda do Curso de Letras da Universidade Federal do Pará (UFPA), Campus de Castanhal. 
2 Professora adjunta do Curso de Letras da Universidade Federal do Pará (UFPA), Campus de 

Castanhal. E-mail: ineia@ufpa.br. 
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livro didático e a forma como esta se relaciona com a abordagem temática da seção e 

como é apresentada cada questão desta atividade. 

   O livro didático faz parte do terceiro volume da série Se liga na língua, de 

Wilton Ormundo e Cristiane Siniscalchi, e é utilizado pelos alunos do terceiro ano do 

ensino médio, pelo período do triênio de 2018 a 2020, produzido no ano de 2016. A 

seção faz parte do capítulo 17, sobre “Predicado e Termos Associados ao Verbo”. Ela 

discorre sobre Adjunto Adverbial e é composta por uma atividade intitulada ‘Refletindo 

sobre a língua’, constituída por três blocos de questões. 

 A análise realizou-se com o objetivo de identificar a concepção de linguagem 

predominantemente presente no livro didático em questão. Embasado em Antunes 

(2003), Geraldi (1984), Perfeito (2005), Suassuna (2009), Travaglia (2005), Zanini (1999), 

entre outros. É uma análise comparativa e bibliográfica sobre as concepções de 

linguagem e pretende esboçar o que é evidenciado em uma pequena seção de um livro 

didático que ainda está em pleno vigor e utilização no ensino de língua portuguesa no 

Brasil. 

  Este artigo está organizado em três tópicos de desenvolvimento sobre a análise 

realizada. O primeiro, dividido em três seções, discorre sobre as orientações 

linguístico-filosóficas de Bakhtin e as três concepções de linguagem, as suas definições 

e o seu tratamento no ensino de língua materna no país. O segundo, dividido em duas 

seções, versará sobre a análise da seção selecionada e sobre os questionamentos e 

reflexões que foram despertados. Além disso, retrata a análise da atividade que propõe 

uma reflexão linguística e que se encontra ao lado da seção analisada.  E por último, 

serão realizadas as considerações finais sobre a análise realizada. 

 Iniciemos com as considerações acerca das orientações discutidas pelo círculo 

de Bakhtin e as considerações sobre as concepções de linguagem e a sua relação com o 

ensino de língua materna. 
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1 ORIENTAÇÕES LINGUÍSTICO-FILOSÓFICAS E CONCEPÇÕES DE 

LINGUAGEM 
 

Antes de começar a discorrer sobre as concepções de linguagem, é necessário 

comentar sobre as duas orientações linguístico-filosóficas discutidas pelo círculo de 

Bakhtin.  De acordo com Bakhtin (2009, p. 74), a primeira orientação discorre acerca do 

subjetivismo idealista e interessa-se pelo “ato de fala, de criação individual, como 

fundamento da língua”. Para essa tendência, a língua constitui um fluxo ininterrupto 

de atos de fala, onde nada permanece imutável, sofrendo constantes mudanças, sendo 

um ato individual, com uma criação linguística criativa. Ou seja, essa tendência estuda 

a parte expressiva da língua, isto é, a interação linguística. 

A segunda orientação versa sobre o objetivismo abstrato e diz que “o centro 

organizador de todos os fatos da língua [...], situa-se no sistema linguístico, a saber, o 

sistema das formas fonéticas, gramaticais e lexicais da língua” (BAKHTIN, 2009, p. 79). 

Para essa tendência, a língua é um arco-íris imóvel que domina o fluxo ininterrupto 

dos atos de fala.  Ela acredita que cada enunciação é de criação individual “única e não 

reiterável”, porém em cada enunciação “encontram-se elementos idênticos aos de 

outras enunciações no seio de um determinado grupo de locutores” (BAKHTIN, 2009, 

p. 79). Sendo justamente esse fator o que traz uma unicidade e normatização para a 

língua, ou seja, essa tendência trabalha com a gramática de uma língua. 

A partir dos apontamentos acerca dessas duas orientações que tem como objeto 

de estudo a língua e que mais adiante serão relacionadas com as concepções de 

linguagem, trataremos de outro fator muito importante para a compreensão e para o 

ensino de língua materna: a forma como a linguagem é concebida pelo professor e, 

consequentemente, trabalhada em sala de aula. Tendo maior destaque, nesse sentido, 

três concepções de linguagem. 

 

1.1 PRIMEIRA CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM E O CONCEITO DE GRAMÁTICA 

Conforme Travaglia (2005, p. 21), a primeira concepção “vê a linguagem como 

expressão do pensamento. Para essa concepção, as pessoas não se expressam bem 
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porque não pensam”. Em outras palavras, a expressão linguística de acordo com a 

gramática normativa é o que determina a capacidade cognitiva do indivíduo. Isto é, o 

falante ao fazer uso da língua portuguesa, seja na forma escrita ou na forma oral, só 

demonstrará a sua competência nesse ramo, se for um excelente reprodutor das regras 

gramaticais. 

E nesse momento, uma pergunta deve ser feita: mas o que seria a gramática? De 

acordo com Travaglia (2005, p. 24), ela apresenta três sentidos. O primeiro a concebe 

“como um manual com regras de bom uso da língua a serem seguidas por aqueles que 

querem se expressar adequadamente”. Ou seja, nesse sentido a fala/escrita é engessada 

e determinada por uma normatização fechada e imposta. E afinal, o que é norma? 

Segundo Callou (2009, p. 16) “consultando léxicos gerais, verifica-se que as acepções 

mais frequentes são a de ‘regraʹ, ‘função’, ‘modelo’, ‘princípio’, ‘leiʹ”. Todavia, “a 

norma linguística deve ser vista, no quadro mais amplo dos comportamentos sociais, 

sem desconsiderar o papel do prestígio e da correção linguística e as condições 

históricas que antecedem a constituição de uma norma explícita.” (CALLOU, 2009, p. 

17). 

O segundo sentido para o termo é conhecido por gramática descritiva, sendo 

gramatical “tudo o que atende às regras de funcionamento da língua de acordo com 

determinada variedade linguística” (TRAVAGLIA, 2005, p. 27). Isto quer dizer que a 

comunicação começa a ser levada em consideração, sem esquecer as regras essenciais 

para o seu funcionamento. O terceiro sentido “percebe a gramática como o conjunto 

das regras que o falante de fato aprendeu e das quais lança mão ao falar” 

(TRAVAGLIA, 2005, p. 28). É essa gramática internalizada a responsável pela 

competência linguística do usuário da língua, isto é, mesmo que o indivíduo nunca 

tenha estudado as regras gramaticais, ele consegue fazer uso delas, pois há regras que 

são internalizadas pelo usuário quando está começando a interagir linguisticamente. 

Ainda sobre a primeira concepção de linguagem, Travaglia (2005, p. 21) afirma 

que a expressão é construída no interior da mente, e dessa forma, ao exteriorizar essa 
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expressão realiza-se apenas uma tradução. Ao traduzir, seja o que for, alterações 

podem e são feitas, dificilmente permanece igual ao original, caso contrário não 

haveria necessidade de uma tradução. Ou seja, a expressão ao surgir reconhece que 

existe uma lei, uma organização linguística para que haja sentido, e sendo assim, a 

exteriorização desse pensamento será por meio de uma linguagem articulada e 

organizada.  

Segundo o autor, essa concepção se preocupa com o modo como o texto 

utilizado em cada situação de interação comunicativa é constituído, não levando em 

consideração quem é o destinatário, nem qual é a situação empregada e nem o motivo 

pelo qual se está falando. É algo superficial que elimina fatores fundamentais para uma 

compreensão adequada e desejada. Conforme Zanini (1999, p. 81), “isso implica na 

valorização da forma em detrimento do conteúdo, da estaticidade em detrimento da 

dinamicidade”. 

No Brasil, mais especificamente nos anos de 1960 (ZANINI, 1999), a primeira 

concepção determinou o ensino da língua materna, sendo obrigatório o seguimento 

encegueirado das regras, mesmo que isso deixasse de lado qualquer reflexão ou 

pensamento crítico sobre essa forma de ensino. A prática de decorar regras gramaticais 

foi muito utilizada, o que ocasionou em problemas sérios, já que ao decorar, o aluno 

apenas preenchia exercícios, mas não aprendia efetivamente. Percebe-se nesta 

concepção uma referência à segunda orientação filosófica de Bakhtin. 

 

1.2 SEGUNDA CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM E O LIVRO DIDÁTICO 

A segunda concepção vê a linguagem como instrumento de comunicação. 

Segundo Zanini (1999, p. 81), ela “previa um sujeito capaz de internalizar o saber, que 

estava fora dele, por meio da repetição, de exercícios que estimulam a resposta, de 

forma que ele seguisse o modelo”. É a época da expansão da utilização do livro 

didático, que determinava que os alunos realizassem a repetição de respostas padrões 

presentes nos manuais do professor. E fazia com que o professor não saísse de perto 

do seu mais novo aliado (ou será que o termo correto seria outro?). 
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Nesta concepção, a cobrança ainda estava sobre a forma, mas agora é através da 

repetição de modelos. Os professores “perderam” espaço para os livros didáticos, 

ficaram presos ao que estava sendo proposto neles, e não conseguiam planejar suas 

aulas de forma espontânea e pessoal. Assim como, os alunos também foram 

aprisionados pelas solicitações de competências e desempenhos que os livros didáticos 

estavam pedindo. Sendo que nem sempre a realidade condizia com o padrão proposto 

para o ensino de língua materna. 

Conforme Travaglia (2005, p. 22), para essa concepção “a língua é vista como 

um código, ou seja, como um conjunto de signos que se combinam segundo regras, e 

que é capaz de transmitir uma mensagem, informações de um emissor a um receptor”. 

Isto quer dizer que se o código não for convencionado, não há comunicação. O 

problema reside justamente no grau de convenção deste código e quais fatores são 

levados em consideração. É assim o caso do livro didático que é convencionado em 

suas perguntas e respostas, sendo assim, possibilitando variações em como esse código 

pode vir a ser percebido e recebido, dependendo do contexto vivenciado. Da mesma 

forma como a primeira, a segunda concepção também faz menção à segunda 

orientação filosófica de Bakhtin. 

 

1.3 TERCEIRA CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM: UM ENSINO INTERATIVO 

 A terceira concepção concebe a linguagem como forma de interação. De acordo 

com Perfeito (2005, p. 47), “conceber a linguagem como forma de interação significa 

entendê-la como um trabalho coletivo, portanto, em sua natureza sócio-histórica”. 

Dessa maneira, a linguagem deixa de ser analisada como algo imóvel e fixo, e cada 

componente do ato linguístico passa a ser levado em consideração. Aqui é perceptível 

uma alusão à primeira orientação linguístico-filosófica de Bakhtin.  

Como ressalta Zanini (1999), a linguagem se constitui através de um processo 

sociointeracionista, sendo inseparável do ser humano, já que sem linguagem não há 

pensamento, e estas atividades acontecem ao mesmo tempo. Essa concepção faz uma 

chamada para a responsabilidade de fazer o aluno perceber que a linguagem é um 
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produto da vida social, sendo a expressão de visões de mundo diferentes. No Brasil, 

essa concepção justifica-se perfeitamente, quando posto em voga a enorme variedade 

linguística e social que norteia o país. 

Sendo assim, “a linguagem, sob esse enfoque, é o local das relações sociais em 

que os falantes atuam como sujeitos. O diálogo, assim, de forma ampla, é tomado como 

caracterizador da linguagem” (PERFEITO, 2005, p. 47). Ou seja, as atividades baseadas 

nessa concepção devem levar o aluno a refletir sobre a língua, instigar o interesse pelos 

fatos linguísticos e despertar a curiosidade acerca dos elementos que constituem a 

linguagem como um todo. 

Em comparação às demais concepções, como apresenta Travaglia (2005, p. 23), 

o que o indivíduo faz ao usar a língua não é somente “traduzir e exteriorizar um 

pensamento”, como quer a primeira concepção, e muito menos “transmitir 

informações a outrem”, como se espera da segunda concepção. Trata-se de realizar 

ações, agir e atuar sobre o interlocutor, a linguagem transforma-se em um lugar 

propício para os humanos interagirem, em uma dada situação e contexto sócio-

histórico e ideológico.  

Geraldi (1984) vem nos dizer que o usuário da língua não segue rigidamente as 

normas propostas nem salta de um produto a outro, fragmentando-se e alienando-se 

neles. Isso respalda a terceira concepção e a apresenta como a mais coerente no 

tratamento da linguagem e do ensino de língua materna. Ou seja, como ensinar para o 

aluno uma gramática normativa que cada vez mais vem se tornando antiquada 

quando comparada às diversas mudanças que a língua portuguesa veio e vem 

sofrendo? E como ensinar depositando toda a confiança e responsabilidade em 

modelos ou livros didáticos que na maioria das vezes foge da realidade dos alunos e 

de seu aprendizado? Apostar na interação para conceber a linguagem acaba por nos 

parecer o mais adequado nesse caso.  
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Sendo assim, tendo em vista o que cada concepção apresenta e a sua forma de 

tratamento do objeto de estudo desta análise, passaremos para a análise da seção do 

livro didático selecionado e da atividade correlata. 

 

2 ANÁLISE DA SEÇÃO E ATIVIDADE SELECIONADA 

 Neste momento, abordaremos como a seção analisada é apresentada e as 

reflexões levantadas. O livro didático é constituído por três grandes blocos temáticos: 

Literatura; Produção de texto e Linguagem. A seção selecionada está localizada no 

bloco temático Linguagem, na Unidade 9: Período Simples e faz parte do 17º capítulo, 

intitulado “Predicado e Termos Associados ao Verbo”. A seção nomeada Adjunto 

adverbial, ocupa somente uma página e a maneira como está organizada será exposta 

no decorrer desta seção. Além desta breve seção, também será analisada a atividade 

Refletindo sobre a língua. 

 

2.1 UMA BREVE SEÇÃO ANALISADA 

Logo no início da seção é apresentada uma definição para o objeto que será 

trabalhado, o adjunto adverbial, que será transcrito, a seguir, exatamente como é 

apresentado no livro: “Diferentemente do objeto, que é essencial, o adjunto adverbial 

é um termo acessório da oração. Ele integra o sentido geral de um enunciado, mas não 

é previsto pelo verbo.” (ORMUNDO; SINISCALCHI, 2016, p. 292). Nesta definição, há 

uma ênfase para as palavras ‘adjunto adverbial’ e ‘acessório’, e indica que para os 

autores essas são as palavras-chave da seção. 

 Entretanto, ao utilizar essa visão do que seria um ‘adjunto adverbial’ percebe-

se uma clara visão da gramática que está voltada para a nomenclatura e classificação 

das unidades, criticada por Antunes (2003, p. 32), que afirma que por ser superficial, o 

que irá “desenvolver nos alunos é apenas a capacidade de ‘reconhecer’ as unidades e 

de nomeá-las corretamente”. Suassuna (1995, p. 37) também afirma que um dos 

problemas do ensino de gramática é o “ensino de terminologias, de metalinguagem e 

não da língua propriamente dita”. 
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  Além disso, a definição de Ormundo e Siniscalchi (2016) apresenta um possível 

equívoco ao apresentar o adjunto adverbial como um termo “acessório”, como salienta 

Duarte (2009, p. 199), “adjuntos adverbiais podem ocorrer em número ilimitado e não 

devem ser vistos como termos ‘acessórios’. Afinal, para que se compreenda tudo o que 

o usuário quer comunicar, nada é dispensável numa oração”. E como na definição os 

autores tratam do adjunto adverbial como um termo não “essencial”, isto pode levar 

o aluno a uma visão equivocada do assunto, como ficará mais evidente a seguir. 

 Logo após a apresentação da definição, como forma de familiarização com o 

tema, é exposta a seguinte tira do personagem Hagar, retirada do livro: 

 

Figura 1 - Hagar 

 

Fonte: Ormundo e Siniscalchi (2016, p. 292). 

 

 Em seguida, é apresentado um comentário sobre o que a tira retrata e indica 

uma possível interpretação dela. Ao relacionar a tira com a temática da seção, os 

autores afirmam que para a produção do humor da tira, empregou-se a utilização do 

termo ‘permanentemente’ que especifica o tempo do verbo ‘usar’ no segundo 

quadrinho. No excerto a seguir, será transcrito o comentário acerca desse recurso 

empregado: 

Esse termo, que é um advérbio de tempo, exerce a função sintática de adjunto 

adverbial e é fundamental para o efeito de humor pretendido pelo cartunista, 

embora não seja necessário para a estrutura sintática da oração em que se 

insere. Nesta, o verbo usar exige apenas o complemento você (ORMUNDO; 

SINISCALCHI, 2016, p. 292).  

 

 Nesse momento, fica um pouco mais evidente a razão dos autores afirmarem 

que o adjunto adverbial é um termo acessório, todavia, percebe-se que os próprios 
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autores reconhecem a necessidade desse adjunto para a concretização do sentido 

pretendido, mesmo que a sua ausência não prejudique a estrutura sintática, somente 

o sentido. Ou seja, não é tão dispensável como parece ser no início, ao dizer que não é 

“essencial”, e talvez só nesse momento ficará um pouco mais claro para o aluno a razão 

de ser um acessório, só que sintaticamente. 

 Em seguida, outro adjunto adverbial presente na tira é comentado, os autores 

afirmam que “o adjunto adverbial acrescenta circunstâncias ao processo verbal ou 

intensifica ideias expressas por outras classes gramaticais, especialmente o adjetivo ou 

outro advérbio. Na fala de Helga, por exemplo, o advérbio tão intensifica os adjetivos 

limpo e arrumado”. E afirmam que “o adjunto adverbial pode, ainda, alterar todo o 

enunciado” (IDEM). E para exemplificar, refazem a fala da personagem adicionando 

o adjunto adverbial “inacreditavelmente” no início da oração dita por Helga, 

caracterizando todo o enunciado e traduzindo a opinião do falante a respeito do 

conteúdo que enuncia, demonstrando a importância desse termo “acessório” em uma 

oração. 

 Além disso, os autores também apresentam a análise sintática da frase 

modificada da Helga, a saber: “Inacreditavelmente, você está tão limpo hoje!”. Eles 

classificam inacreditavelmente, tão e hoje como adjuntos adverbiais, você como o sujeito 

da oração, está como verbo de ligação e limpo como predicativo do sujeito (adjetivo). E 

apresentam setas indicando com qual termo o adjunto adverbial faz relação. O 

advérbio inacreditavelmente, como já mencionado, relaciona-se com todo o enunciado, 

modificando-o. O advérbio tão se relaciona com o adjetivo ‘limpo’. E o advérbio hoje se 

relaciona com o verbo de ligação ‘está’. Essas setas auxiliam a compreensão e 

identificação das relações entre os termos da oração, sendo uma ótima ideia a sua 

utilização pelos autores. 

 E é assim que essa breve seção, e bem breve mesmo, é encerrada. Não há mais 

exemplos, nem comentários. Como informado anteriormente, ela ocupa somente uma 

página, e sendo que a tira de humor ocupa quase metade dessa seção, o que diminui 
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ainda mais o conteúdo que poderia ter sido trabalhado. A utilização da tira foi 

equivocada? Evidentemente que não. E que se deixe isso bem claro, contextualizar o 

assunto temático da seção foi um dos pontos altos dos autores. A crítica reside 

justamente na falta de mais exemplos, e não somente um ou dois (se considerarmos a 

reformulação da frase de Helga como outro exemplo).  

 E critica-se, também, a ausência de um desenvolvimento mais extenso. Será que 

a temática foi suficientemente trabalhada? Será que o aluno irá compreender tudo o 

que poderia compreender acerca do tema a partir do que foi exposto? Será que 

possíveis dúvidas serão sanadas pelo que foi apresentado? Eis aqui o problema 

quando o professor fica preso à segunda concepção de linguagem e refém do livro 

didático e das informações que este fornece. O livro didático, apesar de muito haver 

melhorado na forma como apresenta os conteúdos, ainda apresenta muitas 

deficiências por si só, que necessitam de serem adaptadas e comple(men)tadas pelo 

professor. 

 Neste momento, passaremos a análise da atividade Refletindo sobre a língua, 

apresentada logo após o fim da seção, isto é, na página seguinte desta que foi 

comentada neste tópico.  

 

2.2 EXERCITANDO UMA REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA 

 Na página seguinte da seção Adjunto adverbial, Ormundo e Siniscalchi (2016) 

apresentam uma atividade intitulada Refletindo sobre a língua, composta por três blocos 

de questões, e cada bloco é baseado e trabalhado através de um tipo textual com 

perguntas relativas ao seu tema retratado. O primeiro bloco dessa atividade, composto 

por seis questões, utiliza um anúncio publicitário para fazer a elaboração das 

perguntas relacionadas ao tema do anúncio, que será retratado exatamente como 

aparece no livro: 
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Figura 2 - Anúncio 

Fonte: Ormundo e Siniscalchi (2016, p. 293). 

 

 Os autores ampliaram o texto presente no canto superior direito, texto este 

fundamental para a compreensão da linguagem não-verbal e para a interpretação da 

mensagem implícita. E a primeira questão é sobre qual seria o objetivo desse anúncio, 

e dialoga com a segunda pergunta que pretende descobrir se o aluno compreendeu 

como a imagem foi construída para obter o efeito persuasivo que este tipo textual 

apresenta. Essas duas questões iniciais buscam instigar a leitura e interpretação da 

mensagem que o autor do anúncio quis passar, uma atividade relacionada à terceira 

concepção de linguagem. 

 A terceira questão solicita uma análise sintática da parte verbal do anúncio, isto 

é, o texto ampliado. Já a quarta questão relaciona a estrutura dessa oração e questiona 

como ela também é um recurso de persuasão. Nesse momento, a análise sintática não 

é a “análise pela análise” criticada por Suassuna (1995, p. 37), ela está contextualizada, 

discute regras de construção e busca uma interação com o aluno, instigando-o a refletir 

sobre a língua que ele utiliza. Mais um vislumbre da terceira concepção de linguagem. 

  A quinta questão solicita que o aluno reescreva a oração trocando o termo 

famílias por um pronome que faça referência aos personagens que estão no anúncio. 

Uma espécie de atividade de “siga o modelo”, presente na segunda concepção de 

linguagem e que também está presente nesta atividade. Em contrapartida, a sexta 

questiona, levando em consideração a opinião do aluno, qual das duas construções 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

477 

causaria mais impacto e por qual motivo isso aconteceria. Mais uma vez, tentando 

instigar a reflexão linguística no aluno e a interação com a análise linguística proposta. 

 Em seguida, é apresentado o segundo bloco, constituído por cinco questões, que 

faz uso de uma tira de humor de Fernando Gonsales, que será retratada, a seguir, 

exatamente como é apresentada no livro. 

 

Figura 3 – Níquel Náusea 

 

Fonte: Ormundo e Siniscalchi (2016, p 293). 

 

 A primeira questão desse bloco questiona como a primeira fala da tira explica a 

última fala, uma questão que busca a interpretação e reflexão do aluno. A segunda 

questiona acerca dos termos que substituem jegue para evitar a repetição e pede que o 

aluno os identifique, é uma questão de análise linguística e compreensão das relações 

entre palavras que podem ocorrer em determinadas situações, como a exposta na 

tirinha, e que muitas vezes, o próprio aluno necessita fazer uso desse recurso, sendo 

assim, uma tentativa de envolver o aluno em uma situação usual e familiar.  

 Na terceira questão, aparece pela primeira vez uma alusão à norma-padrão ao 

questionar qual das substituições contraria as orientações sintáticas normativas e por 

qual razão. Admite-se que nesta questão levou-se um tempo a mais tentando-se 

encontrar a “resposta”, pois é algo quase imperceptível ao ler a tira, trata-se de uma 

posição normativamente inadequada. Todavia, a quarta questão é o ponto alto dessa 

atividade, pois questiona se essa construção rebelde seria inadequada no contexto da 

tira. Eis a questão: Qual a resposta correta? Existe só uma ou várias? E como é solicitada 
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uma justificativa, cabe à subjetividade de cada aluno responder a essa interessante 

questão. Aqui está nitidamente uma alusão à concepção interacionista de linguagem. 

 Ademais, como o livro didático não pode abandonar a formalidade, a quinta 

questão solicita que o aluno reescreva a construção rebelde, adaptando-a ao contexto 

formal. Temos nesta questão que abrir dois parênteses: o primeiro diz respeito a essa 

solicitação de reescrita que remete um pouco a primeira concepção de linguagem e 

belisca a segunda concepção. O segundo diz respeito à escolha de palavras utilizadas 

na elaboração da questão, os autores não afirmam que a construção estava “errada”, 

mas sim que contrariava uma regra e que por isso não era necessária uma “correção” e 

sim uma adaptação quando fosse passada para outro contexto, contexto esse que solicita 

essa mudança. 

 Em seguida, no último exercício dessa atividade, composto por cinco questões, 

os autores utilizam outra tira de humor, neste caso do gato Garfield, para 

contextualizar as questões trabalhadas, que será apresentada a seguir: 

 

Figura 4 - Garfield 

 

Fonte: Ormundo e Siniscalchi (2016, p. 293). 

  

A primeira questão desse bloco apresenta uma contextualização sobre a relação 

que as personagens têm entre si e o motivo da conversa que estão tendo, para só então 

realizar o questionamento. Jon é sempre ridicularizado pela sua vida amorosa por 

Garfield e por isso ele age da forma como é apresentada na tirinha, provocando o 

Garfield, e a primeira questão busca saber como isso é sugerido na tira, sendo assim, é 
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uma questão interpretativa e de compreensão dos elementos utilizados pelo autor da 

tira. 

 E finalmente, após tudo isso, aparece pela primeira vez uma questão sobre a 

seção anteriormente analisada. A segunda questão pergunta sobre quais seriam os 

adjuntos adverbiais presentes na primeira e segunda fala de Jon. Ou seja, além de ainda 

não ter sido realizada nenhuma atividade acerca de uma seção recentemente 

trabalhada pelos autores do livro didático, quando é finalmente proposta uma 

atividade, essa atividade nem proporciona ao aluno uma dúvida sobre qual(is) 

sentença(s) da tirinha poderia(m) ter um “adjunto adverbial”, já que afirma onde e 

quem utilizou. Onde está a reflexão sobre a língua? 

 E a terceira questão também aborda os adjuntos adverbiais, indagando como eles 

foram utilizados para reforçar a ideia de provocação. Novamente, os autores 

direcionam a possível e pretendida resposta que o aluno irá produzir. Na quarta e 

quinta questão, os autores mudam a temática. Isto é, de todas as questões trabalhadas 

nesta atividade, apenas duas fazem referência ao adjunto adverbial. Obviamente, esta 

atividade não era exclusivamente da seção analisada, todavia, como a seção não 

apresentava nenhuma atividade sobre o assunto, os autores, possivelmente, 

“encaixaram” esse espaço para realizá-la, no entanto, é apenas uma possibilidade 

levantada. 

 Logo após, na quarta questão solicita-se que seja observada a disposição dos 

balões de fala e pensamento no último quadrinho e é questionado o que essa 

disposição está sugerindo, ou seja, é uma questão interpretativa.  Em contraste, a 

última questão vem instigar novamente a reflexão linguística ao indagar o motivo do 

Garfield utilizar o verbo comer, que é intransitivo, sem complemento. Uma questão 

interessante e que, como afirma Antunes (2003, p. 97), leva “o aluno a confrontar-se 

com circunstâncias de aplicação das regularidades estudadas”. Isto é, a realização de 

primeiramente uma contextualização, para só depois fazer a análise linguística, 
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proporciona caminhos bem mais envolventes e com maior reconhecimento despertado 

no aluno. 

Dito isso, podemos perceber a presença da segunda e terceira concepção de 

linguagem, predominantemente da concepção interacionista, e quase não é 

apresentada a primeira concepção de linguagem nesta atividade. Além disso, destaca-

se o papel fundamental da formulação das questões de forma contextualizada em 

situações e textos diferentes, buscando uma familiaridade e despertando o interesse 

no aluno. Ademais, elogia-se algumas e critica-se outras abordagens realizadas pelos 

autores na elaboração das questões. Sendo assim, passemos às considerações e 

reflexões acerca do que foi exposto neste trabalho. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Tendo em vista as três concepções de linguagem que aqui foram comentadas e 

que foram, com o auxílio das duas orientações linguístico-filosóficas de Bakhtin, 

fundamentação e embasamento teórico para a análise da seção e atividade selecionada, 

evidenciou-se a presença predominante da terceira concepção de linguagem neste 

livro didático. E isto já demonstra a mudança que vem ocorrendo no modo como os 

livros didáticos estão sendo produzidos e apresentados. 

Destacou-se, também, a breve abordagem que os autores utilizaram ao retratar 

a temática da seção, levantando alguns questionamentos que já foram anteriormente 

realizados e vale aqui resumi-los. Será que a abordagem do tema foi suficiente para 

um adequado processo de ensino-aprendizagem? Será que a forma como foi realizada 

esta abordagem foi a mais coerente e clara? A ausência de mais exemplos não iria 

ajudar numa melhor compreensão do tema? E por último, não era necessária uma 

atividade sobre o tema finalizando essa seção? 

Além disso, ao analisar a atividade que pretendia realizar uma reflexão 

linguística no aluno, percebeu-se que nesta atividade aparecem apenas duas questões 

sobre o tema da seção analisada e que essas questões poderiam ter sido mais bem 

elaboradas. Ademais, nesta atividade, algumas questões, e a forma como estas foram 
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elaboradas, são bem interessantes e instigantes, enquanto outras são mais comuns e 

previsíveis. 

Dito isso, acreditamos que o ensino de língua materna precisa ser mais 

dinâmico, abrangendo o máximo possível das várias facetas que a língua portuguesa 

no Brasil apresenta. E defendemos que um ensino que aborda a concepção 

interacionista da linguagem, sem necessariamente excluir as demais e sim explorá-las 

da melhor forma, é a abordagem mais adequada. Como afirma Geraldi (1984, p. 44), 

estudar a língua é “tentar detectar os compromissos que se criam através da fala e as 

condições que devem ser preenchidas por um falante para falar da forma que fala em 

determinada situação concreta de interação”. Ou seja, a linguagem é um processo 

interacionista por natureza, e o processo de ensino-aprendizagem também deve assim 

ser. 

 Dessa forma, o livro didático deve ser um material auxiliar para o professor e 

não exclusivamente o método de ensino, afinal sem o manuseio pelo docente, este 

material praticamente perde a sua função. O livro didático precisa do professor, já o 

professor não é dependente e nem deve ser deste objeto de ensino. Como ficou 

evidente na seção analisada, o livro didático sozinho fornecerá informações que, para 

um ensino-aprendizagem eficaz, deverão ser complementadas pelo professor. Sendo 

assim, é necessário perceber que o livro didático não deve aprisionar o professor e 

muito menos o aluno, mas sim proporcionar mais um meio, mais uma forma para a 

efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 

Sendo assim, apesar de ser apenas uma análise de uma pequena seção de um 

livro didático, reconhecemos que os resultados poderiam ser distintos dependendo do 

livro analisado em questão. Também ressaltamos que os resultados explicitam uma 

mudança considerável no modo como o livro didático apresenta questões e propostas 

de atividades que buscam instigar uma reflexão linguística exercida pelo aluno. 

Todavia, o desenvolvimento acerca da temática da seção necessita ser mais bem 

apresentado e formulado, assim como as questões referentes ao assunto proposto na 
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seção. Dito isso, reafirmamos a necessidade de conceber e apresentar a linguagem de 

forma interativa, adaptando as demais, para assim realizar um ensino-aprendizagem 

eficaz e efetivo. 
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Resumo: Este trabalho apresenta a primeira parte da Sequência Didática (SD) 

“Trabalhando o gênero lenda no 7º ano”, elaborada na disciplina Ensino e Aprendizagem 

do Português II. O recorte citado se refere a um momento de primeiro contato com o 

gênero, contendo a Apresentação da situação, a Discussão da temática, a Produção inicial, o 

Reconhecimento do gênero, a Leitura global de textos do gênero e a Sistematização das 

características do gênero. Dessa forma, tem o intuito de auxiliar professores de Língua 

Portuguesa no trabalho com alunos da série citada, de forma sistematizada, 

contextualizada e reflexiva, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento da 

leitura e da escrita dos estudantes. Além disso, a temática escolhida aponta para a 

necessidade da valorização do folclore local, no caso, o da região amazônica. O 

trabalho pauta-se na perspectiva teórica do Círculo de Bakhtin e na proposta 

metodológica de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). A SD ainda não foi 

implementada em sala de aula, mas se espera que contribua para um ensino mais 

produtivo de ensino da Língua Portuguesa e, consequentemente, para o 

desenvolvimento dos alunos.  

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem. Gênero lenda. Sequência Didática. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, com os estudos da Linguística Aplicada, percebeu-se que o 

ensino de Língua Portuguesa não se resumia ao trabalho com a instrução repetitiva de 

regras.  Entretanto, como aponta Zanini (1999), o ensino da língua materna foi por 

grande parte do tempo perpassada por uma supervalorização da forma em detrimento 
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do uso, consequentemente “[...] não havia uma reflexão que permitisse ao aluno, em 

situações concretas, entender e utilizar a língua [...]” (ZANINI, 1999, p. 80). Assim, este 

trabalho surgiu a partir da necessidade do ensino contextualizado com um formato 

prático, dinâmico e crítico. 

A metodologia utilizada envolve as práticas de linguagem leitura, escrita e 

análise linguística, a partir do trabalho com o gênero. De acordo com a proposta de 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), essas práticas precisam ser trabalhadas ao longo 

de várias aulas, formando um ciclo de aprendizagem cujas etapas seguintes sempre 

dependerão das anteriores. 

Importa ressaltar que o artigo aborda apenas a primeira parte da Sequência 

Didática, contendo: a Apresentação da situação, a Discussão da temática, a Produção inicial, 

o Reconhecimento do gênero, a Leitura global de textos do gênero e a Sistematização das 

características do gênero.  

Assim, o objetivo deste trabalho é demonstrar uma possibilidade de ensino 

dialógico, intertextual e crítico, de modo que os alunos possam passar pelo processo 

de aprendizagem do gênero da maneira mais imersiva possível.  

Outro aspecto relevante é a necessidade do trabalho da cultura local além da 

superficialidade e dos aspectos festivos. Na Amazônia, em especial, por vezes os 

alunos só têm contato com o folclore regional durante as séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Ao entrar na adolescência, eles têm contato com a supervalorização da 

cultura estrangeira em meios de informação, não se reconhecendo, assim, em todos os 

aspectos épicos que também existem na cultura regional. 

Desse modo, esta pesquisa apresenta uma proposta que contribui para: a) a 

melhoria da leitura e da escrita dos alunos da escola básica; b) a formação inicial e 

continuada do professor de Língua Portuguesa, ao apresentar uma série de atividades, 

organizadas e sistematizadas, com adaptações a partir da metodologia idealizada por 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) e ao levar à reflexão sobre novas maneiras de 

ensinar e aprender. 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

485 

O artigo está organizado em duas seções principais. Na primeira, apresentamos 

os pressupostos teóricos que norteiam a pesquisa. Em um segundo momento expomos 

um recorte da Sequência Didática elaborada, apresentando trechos da mesma e os 

conceitos que nortearam a construção do trabalho.  

   

1 DOS GÊNEROS DISCURSIVOS AO TRABALHO COM O GÊNERO LENDA EM 

SALA DE AULA 

 

Esta pesquisa tem como base teórica os pressupostos do Círculo de Bakhtin e os 

autores que seguem esta vertente.  Nesta seção, apresentamos uma breve discussão 

teórica sobre: os gêneros do discurso, sua didatização por meio da SD, o gênero lenda. 

 

1.1 OS GÊNEROS DO DISCURSO 

A noção de gênero pode ser observada desde Platão, a partir dos gêneros 

literários: lírico, épico e dramático. Posteriormente, Aristóteles propôs o estudo de três 

gêneros retóricos (deliberativo, judiciário e epidítico) e explorou a produção poética, 

especialmente a tragédia e a epopeia (FARACO, 2009). 

 De acordo com Faraco (2009), esses estudos davam enfoque somente às 

propriedades formais dos gêneros, motivo que, provavelmente, tenha desencadeado a 

crise em que houve um abandono dos gêneros com a crítica do romantismo à estética 

clássica. Contudo, o tema volta à discussão pelo Círculo de Bakhtin, no contexto russo, 

entre os anos de 1952-1953, com a primeira publicação no texto O problema dos gêneros 

do discurso, em 1979, a partir de uma coletânea de manuscritos inacabados. 

 A teoria dos gêneros do discurso, proposta pelo Círculo de Bakhtin, 

diferenciava-se das teorias tradicionais do gênero, estudadas até então, uma vez que 

“Os gêneros não são enfocados apenas pelo viés estático do produto (das formas), mas 

principalmente pelo viés dinâmico da produção” (FARACO, 2009, p. 126). Dessa 

forma, há uma estreita relação dos gêneros com suas funções na interação social e 

verbal, havendo um forte vínculo entre o uso da linguagem e a atividade humana. 
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 Isso significa dizer que falamos por meio de enunciados (gêneros discursivos), 

a partir dos quais moldamos nosso discurso (BAKHTIN, 2016 [1979]). Assim,  

 

A heterogeneidade funcional como se pode pensar, torna os traços 

gerais dos gêneros discursivos demasiadamente abstratos e vazios. A 

isso provavelmente se deve ao fato de que a questão geral dos gêneros 

discursivos nunca foi verdadeiramente colocada; O que mais se 

estudava eram os gêneros literários (BAKHTIN, 2016 [1979], p. 13). 

 

 De fato, os gêneros literários foram por muito tempo o foco dos estudos, porém, 

devido a esta mesma heterogeneidade tratada por Bakhtin, é que a discussão acerca 

dos gêneros não poderia se limitar ao plano da escrita, pois todos “[...] os campos da 

atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. Compreende-se perfeitamente 

que o caráter e as formas desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da 

atividade humana [...]” (BAKHTIN, 2016 [1979], p. 11).  

Desse modo, observamos a heterogeneidade dos gêneros do discurso, tanto 

orais, quanto escritos, que são definidos como “tipos relativamente estáveis de 

enunciados” (BAKHTIN, 2016 [1979], p. 12). Trata-se, portanto, de enunciados 

concretos, orais e escritos, que têm certas regularidades, as quais não são fechadas, 

podem se modificar, de acordo com seu contexto de produção.  Isso porque, conforme 

Bakhtin (2016 [1979]), eles refletem as características, as finalidades discursivas do 

campo da atividade humana em que estiver inserido, por meio do conteúdo temático, 

do estilo e da construção composicional. 

Bakhtin (2016 [1979]) classifica os diversos campos da atividade humana como 

esferas de comunicação. Cada uma dessas esferas possui gêneros específicos que são 

utilizados em determinadas situações. Algumas destas esferas são: jornalística, de 

consumo, artística, literária, científica, escolar e cotidiana.  

Por conta dessa dimensão tão ampla do objeto de estudo, e no intuito de 

perseguir uma definição geral para a questão dos gêneros discursivos, Bakhtin (2016 

[1979]) apresenta uma divisão simples: gêneros discursivos primários e secundários. 

Os primários representam, sobretudo, a modalidade oral da língua, sendo algumas 
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delas: a conversa informal, a anedota etc. Já os secundários representam a modalidade 

escrita da língua, enunciados mais complexos como: o artigo científico, as notas oficiais 

de governo, o romance etc. 

 Destaca-se, porém, que a classificação em primários e secundários nada tem a 

ver com um juízo de valor sobre os gêneros enquadrados em qualquer uma das duas 

classificações, mas apenas são assim divididos por grau de complexidade de sua 

estrutura e reprodução. Isso porque, como aponta Bakhtin (2016 [1979]), o aprendizado 

dos gêneros primários se dá de forma natural durante a infância ao longo do processo 

de domínio da língua. Em contrapartida, os gêneros secundários necessitam de uma 

atenção especial para que sejam dominados, um artigo científico, por exemplo, possui 

características e organização próprias que precisam ser formalmente ensinadas. 

 

1.2 O ENSINO DOS GÊNEROS  

O ensino dos gêneros não é uma tarefa simples, especialmente no ambiente 

artificial da escola, onde as situações reais de comunicação são apenas simuladas para 

os alunos. Esse cenário dificulta o processo de aprendizagem dos alunos, já que o 

ensino dos gêneros chamados secundários perpassa, assim como o aprendizado 

espontâneo dos primários, por uma necessidade comunicativa. Nesse sentido afirmam 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 97): “Em situações semelhantes escrevemos 

textos com características semelhantes, que podemos chamar de gêneros de textos, 

conhecidos de e reconhecidos por todos, e que, por isso mesmo, facilitam a 

comunicação [...]”. 

Para efeito de organização, os autores enquadram os gêneros que podem ser 

ensinados na escola, no que chamam de agrupamentos, sendo eles: narrar, relatar, 

argumentar, expor e descrever ações. Estes grupos de gêneros serviriam para nortear 

um ensino gradual, não necessariamente na ordem em que estão postos, mas de acordo 

com a metodologia utilizada pelo docente e o progresso apresentado pelos alunos, a 

série em que se enquadram etc. 
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 Dessa forma, o papel do professor na situação de ensino do gênero é justamente 

garantir que os alunos dominem os diversos tipos de enunciado para que tenham um 

maior arcabouço de comunicação nas situações intra e extraescolares. Para tanto, Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004) apontam uma proposta para ensinar a língua a partir do 

trabalho com os gêneros, da maneira mais contextualizada possível, possibilitando 

assim uma maior imersão na situação: a Sequência Didática (SD). 

 A SD é definida como “um conjunto de atividades escolares organizadas, de 

maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 96), além disso, a SD é pautada num gênero 

específico, escolhido pelo professor. O objetivo da sequência é proporcionar uma 

experiência de imersão no gênero a ser trabalhado de forma a garantir o aprendizado 

da maneira mais contextualizada possível.  

 Conforme os autores, a SD é composta de basicamente quatro partes: a) 

apresentação da situação, na qual o gênero, a proposta do tema e objetivo serão 

apresentados aos alunos; b) produção inicial, que consiste numa primeira tentativa de 

reprodução do gênero por parte dos alunos; c) módulos (n), nesta etapa o gênero será 

destrinchado, no trabalho com as atividades diversificadas de leitura e produção 

textual, e os alunos realizarão, de acordo com a orientação do professor, a revisão e 

reescrita de seus textos; d) produção final, nesta última etapa os alunos irão desenvolver 

passo a passo a versão final de seus textos, atentando para a proposta apresentada pelo 

professor, de forma a inserir o gênero em uma situação real de comunicação, 

motivação essa que moverá todo o trabalho com a sequência. 

 

1.3 O TRABALHO COM O GÊNERO LENDA 

Para iniciar a reflexão sobre o gênero lenda, é importante estabelecer a 

diferenciação entre o mito e a lenda. Segundo Coelho (2003, p. 09), “tanto o mito quanto 

a lenda podem ser classificados como ‘narrativas míticas’ que se propõem a explicar a 

origem ou a razão de um fenômeno”. Desse modo, possuem características básicas que 

os tornam semelhantes, mas outras que tenuamente as distinguem. 
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Como explica a autora, essencialmente, o mito é originado a partir de um 

questionamento que o homem faz para o universo a respeito da origem das coisas, 

logo, é a resposta que uma determinada sociedade dá para a pergunta “como surgiu 

isso?” em uma perspectiva não científica. Em geral, envolve deuses, heróis, o 

sobrenatural e o épico. 

Este trabalho adota a perspectiva do mito não como mentira ou ficção que deve 

ser inteiramente desprezada, mas como patrimônio cultural e sagrado de um 

determinado povo. De fato, ao longo da história, a antropologia e as ciências humanas 

em geral demonstram a importância que os povos de várias origens dão a seus mitos, 

utilizando-os para “fortalecer suas origens, unir suas comunidades e afirmar sua 

identidade” (COELHO, 2003, p. 14). 

Com efeito, a mitologia é algo que, ao longo da história, não só se acreditava ou 

se sabia de forma distante, mas fazia parte do estilo de vida dos indivíduos (KERÉNYI 

apud Coelho, 2003, p. 13). Além disso, surge como primeira resposta aos 

questionamentos a respeito da origem das coisas, ou seja, ainda na infância, o 

indivíduo recebe a influência do mito em sua vida. Assim, o mito fixa-se não só em 

aspectos históricos, mas no inconsciente e na afetividade de um coletivo. 

Por fim, segundo Jabouille (apud COELHO, 2003, p. 14): 

 

o mito é uma narrativa (com ação e personagens memoráveis), cujo 

autor não é identificável (porque pertence ao patrimônio cultural 

coletivo), que tem como tema o fundo lendário, étnico e imaginário 

(com base na tradição), e que, ao ser geralmente aceito, se integra num 

sistema, na maior parte dos casos religioso, e, muitas vezes sob forma 

literária (oral ou escrita), agrupa-se e constitui-se em mitologia. 

 

Já a lenda, não tem uma relação tão próxima com a religião ou com a 

participação de deuses em momentos cruciais da criação do universo, mas é 

transmitido enquanto folclore de um povo.  

O termo lenda deriva do latim legenda, ou seja, “o que deve ser lido” ou também 

pode ser traduzido como “história da vida de santo”. Daí deduz-se seu caráter de 
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transmissão oral, de geração em geração, enquanto história que não só relata 

acontecimentos, mas ensina algo a quem está escutando. 

Importa diferir os relatos de pessoas que dizem ter visto um personagem 

lendário do que é considerado o gênero utilizado aqui. A Lenda contém aspectos 

sobrenaturais, presença de seres míticos, mas está ligado à história que explica como 

dado ser surgiu ou explica algum fenômeno da natureza. Pode-se exemplificar através 

das lendas amazônicas: a Lenda do Boto explica como um animal transforma-se em 

pessoa para seduzir moças em festas e engravidá-las. Pode sofrer uma ou outra 

alteração dependendo de quem a conta. Já os relatos trarão a presença do ser lendário 

em vários momentos e com pessoas diferentes. 

Outro aspecto da lenda, segundo Coelho (2003), é seu intuito de explicar 

fenômenos da natureza que não puderam, em determinado momento da história, ser 

explicados cientificamente. Na Lenda do Guaraná, por exemplo, tem-se a presença de 

seres humanos e deuses que, em suas ações, fizeram surgir o fruto. Em outros 

momentos, as lendas podem aparecer para explicar o surgimento de cidades, 

mesclando-se até com a história de um determinado povo. 

Assim, a lenda pode 

 

[...] ser considerada como um produto inconsciente da imaginação popular e 

a ser reconhecida como uma narrativa na qual um personagem, sujeito a um 

determinado contexto histórico, sintetiza os anseios de um segmento social ao 

incorporar em sua conduta ações ou idéias compartilhadas por esse grupo 

(COELHO, 2003, p. 18). 

 

Ademais, as lendas “são o patrimônio cultural de um povo e se                                                                                                                                                                                     

constituem num elemento de coesão social, de agregação e de formação da identidade 

e do comportamento social de seus membros” (COELHO, 2003, p. 18-19). 

Para concluir, importa esclarecer que esta pesquisa classifica o gênero lenda na 

esfera literária, pois se trata primeiramente de um texto literário do tipo narrativo, que 

se enquadra no agrupamento do “narrar” proposto por Dolz, Noverraz e Schneuwly 
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(2004). E como texto narrativo, possui todos os elementos próprios da narrativa: 

personagens, enredo, narrador, tempo e espaço.  

Cada um desses, é claro, adquire significado e funções próprias dentro do 

gênero. Dentre elas destacam-se o tempo, personagens e enredo. O tempo da lenda é 

necessariamente passado, pois, como já foi destacado, uma de suas funções é perpetuar 

a memória de um povo ou comunidade, logicamente, a memória precisa ser algo 

marcado no passado da história.  

Da mesma forma, por ser uma ferramenta de construção da memória, 

consequentemente, também o é da identidade da comunidade, portanto, os 

personagens que dão forma a narrativa, devem ser figuras positivas, já que são 

representantes de sua comunidade. Logo, os personagens da lenda precisam ser 

retratados como exemplo a ser seguido e admirado pelos membros da comunidade. 

Por fim, o enredo também precisa se adequar ao objetivo central do gênero, 

tendo que apresentar algum acontecimento marcante na história da comunidade a que 

pertence, a criação de algo que antes não existia, como no caso da fruta guaraná, da 

planta vitória régia, assim por diante. 

 

2 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA DO GÊNERO LENDA: ETAPAS INICIAIS 

 

Como apontado anteriormente, neste momento serão apresentados trechos da 

Sequência Didática do Gênero Lenda acompanhados dos principais conceitos que 

nortearam a construção do trabalho e de comentários que se fizeram necessários. 

Ressalta-se que o recorte aqui apresentado se detém nas seis primeiras etapas da 

Sequência didática do gênero lenda: a Apresentação da situação, a Discussão da temática, 

a Produção inicial, o Reconhecimento do gênero, a Leitura global de textos do gênero e a 

Sistematização das características do gênero. Esta SD foi estruturada de acordo com a 

proposta de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), com adaptações, a partir do roteiro 

apresentado por Abreu, Paiva e Ohuschi (2013). 
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Apresentação da situação 

Neste momento da SD é apontado de forma breve o que será trabalhado e qual 

a importância tanto acadêmica quanto social para a vida do aluno em relação ao 

aprendizado do gênero escolhido: 

 

Na seguinte Sequência Didática (SD), temos um trabalho desenvolvido a partir da 

Teoria dos Gêneros discursivos, trabalhando todas as práticas de linguagem: leitura, 

escrita e análise linguística. O gênero escolhido para esta SD foi a Lenda. Um fator 

crucial para a escolha deste gênero foi a forte presença do mesmo em nosso contexto 

amazônico, lugar de convívio social do público que esperamos alcançar: alunos do 7º ano 

do Ensino Fundamental.  
 

Além disso, de acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), a apresentação 

da situação é também “´[...] o momento em que a turma constrói uma representação 

da situação de comunicação e da atividade a ser executada”. Para esta sequência, 

escolhemos, como conteúdo de análise linguística, o estudo dos adjetivos, pois além 

de ser conteúdo da grade curricular do 7º ano, é um elemento importante para a 

construção de sentidos do texto que será trabalhado em outra etapa da SD, 

denominada leitura aprofundada4. Quanto à circulação final, a SD sugere a confecção 

de um livreto de lendas: 

 

Concomitantemente ao trabalho com a temática, nesta SD também serão trabalhados os    

adjetivos, tendo em vista que estes possuem recursos linguísticos com usos específicos 

dentro do gênero lenda [...] 

Em seguida ao trabalho com o gênero, teremos a proposta de produção final. Nesta etapa, 

propomos que você incentive seus alunos a fazer a coleta dessas narrativas orais, e que a 

partir delas eles construíram suas próprias lendas. Esses textos comporão um livro que 

terá como público toda a comunidade circunvizinha da escola, incluindo pais, familiares, 

amigos e vizinhos. O livro será distribuído para o público em uma cerimônia de 

autógrafos. 
 

Por ser a abertura da SD, consiste no primeiro contato dos (as) alunos (as) com 

o gênero e as etapas, portanto é importante que entendam o que irão realizar para 

chegar até a produção final da proposta, para que se engajem em todo o processo. 

                                                 
4  O texto integral não será apresentado neste trabalho, pois não faz parte do recorte aqui exposto, 

encontrando-se na segunda parte da Sequência Didática. 
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Discussão da temática 

 

Nesta etapa, o (a) professor (a) situará seus (suas) alunos (as) no tema escolhido 

para acompanhar o gênero da SD, enfatizando a importância deste, pois “essa temática 

deve propiciar o desenvolvimento da criticidade dos alunos sobre questões 

relacionadas, por exemplo, à realidade em que os alunos estão inseridos, valores 

morais e éticos [...]” (ABREU; PAIVA; OHUSCHI, 2013, p. 1).  

Várias formas de apresentar a temática e iniciar a discussão sobre sua 

importância podem ser utilizadas. Para esta SD, utilizou-se um vídeo5 de animação 

intitulado “Folclore Brasileiro em Animação Infantil” em que lendas folclóricas do 

contexto amazônico, temática escolhida para a SD, são apresentadas. Algumas lendas 

apresentadas no vídeo são: Curupira, Saci, Caipora, Lobisomem, Iara, Mula sem 

cabeça, Boto e o Boitatá. Em seguida é indicado que o (a) professor (a) dê início a uma 

discussão com base no conteúdo apresentado: 

 

Apresentando algumas destas lendas e o vídeo, você, professor (a), poderá perguntar aos 

alunos de maneira clara e objetiva o que acham das lendas, se elas vêm sofrendo 

desvalorização com o passar dos anos, qual a importância ao longo do tempo e qual a 

relevância dela para a nossa cultura. As lendas folclóricas vêm sendo desvalorizadas, 

pois estão se implantando estigmas negativos sobre estas, sendo alguns deles advindos 

de pensamentos como: 

- O folclore são apenas mitos e histórias que só existem em comunidades rurais  

Produção inicial 

 

A primeira produção é outra etapa muito importante para todo o conceito da 

sequência em si, ela servirá de diagnóstico para o (a) professor (a) a respeito dos 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o gênero que será trabalhado. Assim, o (a) 

professor (a) poderá pautar sua metodologia levando em consideração essa bagagem 

já apresentada pelos alunos.  

                                                 
5 O vídeo utilizado pode ser encontrado no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=eCLPV-

uc5sw. 
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Por ter função diagnóstica a “[...] produção inicial pode ser simplificada, ou 

somente dirigida à turma, ou ainda a um destinatário fictício” (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p. 101). Na SD em questão, o destinatário é a própria turma: 

 

Depois de escutar as histórias dos seus familiares e amigos é a sua vez de escrever a que 

você mais gostou. Tenha o cuidado de ser o mais fiel possível ao que você ouviu. Lembre-

se de escolher uma lenda bem legal, porque você irá compartilhá-la com seus 

amigos em sala de aula. E não se esqueça de que estamos aprendendo sobre o folclore 

amazônico, então sua lenda deverá pertencer a cultura da Amazônia. Boa sorte!  

  

Logo após a apresentação da primeira proposta de escrita, a SD sugere uma 

ficha diagnóstica para que o (a) professor (a) possa tomar notas das características do 

gênero que já estão presentes nos textos e das que ainda não fazem parte do 

conhecimento dos alunos. Desse modo, o trabalho poderá prosseguir a partir do que a 

turma, de fato, precisa entrar em contato para compreender o gênero. Segue a ficha: 

 

Quadro 1 - Ficha diagnóstica 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

INS. REG. BOM EXC. 

O texto é uma narração?     

O texto está escrito no tempo passado?     

Apresenta elementos característicos do gênero? 

(Personagens, é relacionado a cultura de algum 

povo específico, explica algum fato) 

    

Apresenta um enredo heroico com explicações de 

elementos da natureza ou coisas do cotidiano? 

    

Apresenta elementos folclóricos típicos da 

Amazônia? 
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A história é filiada a alguma cultura amazônica?     

A construção gramatical do texto condiz com a 

norma padrão da língua portuguesa? 

    

Fonte: Elaboração dos Autores. 

 

Reconhecimento do gênero 

Após a primeira produção dos alunos, o professor identifica quais são as 

principais dúvidas e desvios do gênero Lenda nos textos. Dado o fato de que estes 

ainda não tiveram um contato com as características esquematizadas da lenda, esta 

etapa servirá para ajudá-los a reconhecer o gênero lenda, diferenciando-o de outros 

gêneros. 

Assim, esta etapa consiste na leitura e comparação de diferentes gêneros que se 

assemelham com a lenda. É um dos modos de trabalho que os ajudará gradualmente 

a reconhecer e futuramente conseguir produzir a atividade final. É classificado por 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) como atividades de observação e de análise de textos, 

podendo “[...] ser realizadas a partir de um texto completo ou de uma parte de um 

texto; elas podem comparar vários textos de um mesmo gênero ou de gêneros 

diferentes etc.” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 104). No caso desta SD, 

optou-se por comparar uma fábula, uma lenda e um conto de fadas. 

É necessário salientar que o reconhecimento do gênero será dividido em duas 

etapas: primeiramente “[...] uma atividade que apresente aos alunos textos de 

diferentes gêneros, para que eles reconheçam o gênero que será trabalhado” e, em 

seguida, “[...] uma discussão oral, para o levantamento dos conhecimentos prévios dos 

alunos a respeito do gênero em questão” (ABREU; OHUSCHI; PAIVA, 2013, p. 02). 

Sugere-se que tudo isso seja feito em uma aula, para que a discussão em turma não 

seja limitada pelo fato de os alunos esquecerem o que leram. 

Sob esse viés, apresenta-se ao professor a seguinte sugestão: 
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Professor (a), é importante que você exponha para os alunos os mais variados gêneros da 

Língua Portuguesa, inclusive o gênero lenda, com a finalidade de o aluno diferenciá-la 

de fábulas, contos, crônicas etc. Além do mais, ressalte que as lendas podem estar 

presentes em inúmeros suportes, como em websites, em histórias em quadrinhos, livros, 

jornais e outros.  

 

Nesse momento da SD, são apresentados os três textos: a fábula de Esopo A 

Lebre e a Tartaruga6, a amazônica Lenda da Mandioca7 e o conto de fadas de Perrault 

Chapeuzinho Vermelho8. O professor pode imprimir, expor em slide, ou no quadro, e 

propiciar um momento de leitura, individualmente ou em grupo. 

A segunda etapa consiste em uma socialização oral do que foi lido. Para tanto, 

a SD sugere um roteiro que pode ser colocado a vista dos alunos ou apenas oralizado: 

 

1. O que você sabe a respeito de lenda? 

2. Você já viu este gênero antes? Se sim, onde? 

3. Para você, como surgiram as lendas? 

4. O que mais chama sua atenção nas lendas?  

 

Podem ser acrescentados outros questionamentos, conforme o tempo que o 

professor dispuser. O importante nesta fase é deixar os alunos à vontade e ouvindo o 

que têm a dizer e, principalmente, conduzi-los para a diferenciação entre os gêneros 

apresentados.  

Por fim, sugere-se que o professor finalize com uma reflexão sobre o que foi 

discutido e quais as dificuldades enfrentadas durante a aprendizagem do gênero 

lenda, nesse processo inicial. 

Leitura global de textos do gênero 

                                                 
6 O texto pode ser encontrado no endereço: https://pt.slideshare.net/marisaseara/a-lebrree-e-a-tartaruga. 
7 O texto pode ser encontrado na fonte: COELHO, Maria do Carmo Pereira. As narrações da cultura 

indígena da Amazônia: Lendas e histórias. São Paulo, 2003. 206f.. Tese (Doutorado em Linguística 

Aplicada e Estudos Da Linguagem) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
8 O texto pode ser encontrado no endereço: 

https://play.google.com/books/reader?id=sYyMAgAAQBAJ&pg=GBS.PT1.  

https://play.google.com/books/reader?id=sYyMAgAAQBAJ&pg=GBS.PT1
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Esta etapa também parte do princípio de atividades de observação e de análise de 

textos, onde os alunos terão contato com outras lendas, por meio de outra atividade de 

leitura.  A sugestão, nesse momento, é a apresentação de várias lendas em diversos 

contextos, não se limitando ao âmbito local, pois 

 

A seleção dos textos deve ser a mais diversificada possível de forma a 

propiciar ao aluno o conhecimento mais abrangente acerca de outras 

realidades diferentes da sua. Por exemplo: ao trabalhar com a lenda, o 

professor deverá abordar lendas não só do lugar onde o estudante vive, mas 

também de outros estados e/ou de outros países. (ABREU; OHUSCHI; 

PAIVA, 2013, p. 02). 
 

Desse modo, as aulas possibilitam a visão de outras culturas, outros lugares e 

os farão até reconhecer que há semelhanças entre a produção de outros países e a local. 

Nessa perspectiva, a SD sugere os seguintes textos: A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça9, 

originária da Escócia; a lenda amazônica da Matinta Perera10; Aka Manto11, lenda urbana 

japonesa; a Lenda da Cobra Grande12, também da Amazônia; e, por fim, a lenda urbana 

do País de Gales Nora, A Freira (Loira do Espelho13).  

Em seguida, há a sugestão de uma atividade em grupos de 4 ou 3 alunos, em 

que cada grupo receberá um dos textos, para a realização da leitura e análise das 

características do gênero, que pode ser pautada no seguinte roteiro: 

 

1. Qual o personagem lendário se encontra no texto?   

2. Existe, no texto, algo da história do povo ao qual pertence a lenda?   

3. O que há de sobrenatural e de fatos?   

4. Na história, o sobrenatural explica algum acontecimento natural?   

5. Você já ouviu alguma narrativa onde a lenda do texto compareceu?  
 

                                                 
9 Texto disponível no endereço: https://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/a-lenda-do-cavaleiro-

sem-cabeca.html.  
10 Texto disponível no endereço https://www.sohistoria.com.br/lendasemitos/matinta.  
11 Texto disponível no endereço https://br.toluna.com/opinions/3469453/Lenda-Japonesa-de-Aka-

Manto.  
12 Texto disponível na fonte: COELHO, Maria do Carmo Pereira. As narrações da cultura indígena da 

Amazônia: Lendas e histórias. São Paulo, 2003. 206f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada e Estudos 

Da Linguagem) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
13 Texto disponível no endereço: https://www.topmelhores.com.br/cultura/16-as-5-maiores-lendas-

urbanas-da-historia.  

https://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/a-lenda-do-cavaleiro-sem-cabeca.html
https://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/a-lenda-do-cavaleiro-sem-cabeca.html
https://www.sohistoria.com.br/lendasemitos/matinta
https://br.toluna.com/opinions/3469453/Lenda-Japonesa-de-Aka-Manto
https://br.toluna.com/opinions/3469453/Lenda-Japonesa-de-Aka-Manto
https://www.topmelhores.com.br/cultura/16-as-5-maiores-lendas-urbanas-da-historia
https://www.topmelhores.com.br/cultura/16-as-5-maiores-lendas-urbanas-da-historia
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Sugerimos também que, após a leitura, o professor estimule os alunos a 

discutirem em que meios as lendas circulam, para que não os conduza a crerem que se 

limitam ao meio oral. 

Note-se que a SD tem uma progressão de atividades. Partindo desse princípio, 

a próxima atividade levará os alunos de volta a seus lugares para uma discussão com 

toda a turma.  As respostas da atividade anterior devem ser discutidas e, em seguida, 

serem propiciados alguns questionamentos para avaliar a percepção da turma sobre 

as características estruturais da lenda:  

1. Quais elementos compõem uma lenda?  

2. Que tipos de texto encontramos neste gênero?  

3. Quais as marcas linguísticas presentes? (Modo e tempos verbais, etc.)  

4. Quais são os elementos essenciais para compor uma lenda?  

 

Estas discussões baseiam-se na proposta de Abreu, Ohuschi e Paiva (2013, p. 

02), cujo texto afirma que: 

O professor deverá instigar os alunos a analisar os textos e, a partir deles, 

procurar fazer um levantamento das suas características (aquilo que eles têm 

em comum ou aquilo que os diferencia), o suporte em que foram divulgados 

(se revista, jornal, internet...), o contexto de produção (quem escreveu, para 

quem escreveu, com que finalidade). 

 

Sistematização das características do gênero 

Dada a característica mais intrínseca da SD – a progressão, esta etapa levará os 

alunos e o professor a um arranjo das principais características do gênero até aqui 

trabalhado. De forma a sistematizar as primeiras impressões que os alunos já tiveram, 

por meio da análise realizada na etapa anterior, e acrescentar outras, apresentadas pelo 

docente. 

Assim, a SD objeto desta pesquisa reserva também um espaço para explicar o 

que é a lenda, a etimologia da palavra, seu uso ao longo da história e sua diferença 

com relação ao mito. Este dado não será aprofundado aqui, pois já foi mais bem 

explanado na Seção 2, mais especificamente no tópico “O trabalho com o gênero lenda”. 
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Dolz, Noverraz, Schneuwly (2004) explicam que, ao longo de todo o processo 

da SD, os alunos acumulam conhecimento sobre o gênero a ponto de adquirir uma 

“linguagem técnica” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 105), ou até 

absorverem inconscientemente as regras para a construção do texto proposto. Esta 

parte da SD refere-se ao momento em que esses conhecimentos serão sistematizados e 

apresentados aqueles que ainda não haviam sido reconhecidos. Nesta perspectiva, 

“esta lista pode ser construída ao longo do trabalho ou elaborada num momento de 

síntese, antes da produção final; ela pode ser redigida pelos alunos ou proposta pelo 

professor” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 106). 

A SD aqui exposta, optou-se pela apresentação de uma lista retirada do site 

Infoescola: 

-as com a realidade dos fatos. 

 

fatos e históricos para dar suporte às histórias, mas junto com eles 

envolvem a imaginação para “aumentar um ponto” na realidade. 

 

explicáveis pela ciência ou pela lógica. Essas explicações, porém, são mais 

facilmente aceitas, pois apesar de serem fruto da imaginação não são 

necessariamente sobrenaturais ou fantásticas. 

receberem a impressão e interpretação daqueles que a propagam. 

(Fonte: https://www.infoescola.com/redacao/mito-ou-lenda) 

 

Desta feita, o professor conclui a primeira etapa da SD expondo aos alunos 

características gerais da lenda, podendo incluir aspectos mais estruturais (como 

personagens, espaço, narrador, tempo e enredo) e outros sugeridos. Assim, como 

afirmam Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), 

 

Independentemente das modalidades de elaboração, cada sequência é 

finalizada com um registro dos conhecimentos adquiridos sobre o gênero 

durante o trabalho nos módulos, sob forma sintética de lista de constatações ou 

de lembrete ou glossário (grifo dos autores). 
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Vale ressaltar que, na continuidade desta SD, há outros módulos e atividades 

que auxiliarão o aluno no desenvolvimento da leitura e da escrita. As demais etapas 

não apresentadas neste artigo, são: Leitura aprofundada, Contexto de produção, Conteúdo 

temático, Compreensão e interpretação, Construção Composicional, Análise linguística, 

Proposta de produção textual e escrita e Proposta de Divulgação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O trabalho com os gêneros, apesar do avanço nas pesquisas acadêmicas, ainda 

se configura como um desafio em sala de aula. Especialmente quando se fala dos 

métodos tradicionais que ainda vigoram nesse ambiente. Este estudo se propôs, desse 

modo, a demonstrar um trabalho que vincula o gênero ao ensino na sala de aula de 

modo a proporcionar um contato mais próximo do seu uso real, contribuindo, assim, 

para o melhor desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita dos estudantes. 

Ademais, esta pesquisa procurou se deter no gênero lenda, com foco nos textos 

presentes na realidade amazônica. Dessa forma, espera-se que a cultura local seja 

legitimada no ambiente escolar, levando os alunos a reconhecer, preservar e 

valorizarem a cena cultural em que estão inseridos. Isso vai ao encontro de um dos 

objetivos propostos pela SD, o desenvolvimento de uma postura crítica diante da 

realidade. 

Por fim, apesar de ainda não ter sido implementada, o recorte da Sequência 

Didática apresentado neste artigo pretende somar com os trabalhos já produzidos na 

área, com o intuito de contribuir para o trabalho desenvolvido pelo professor em sala 

de aula. Assim, esperamos que as atividades propostas possam suscitar trabalhos 

significativos com o gênero lenda, que colaborem para a constituição do leitor crítico 

e do produtor competente de textos. 
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28 
 

O “MITO INDÍGENA” DA FORMAÇÃO SOCIAL DA AMAZÔNIA NO CONTO 

“O REBELDE”, DE INGLÊS DE SOUSA 

Alef Monteiro (UFPA)1 
 

Resumo: Neste artigo, analiso o conto “O rebelde”, de Inglês de Sousa, com foco 

naquilo que estudiosos das populações afroamazônicas chamam de “mito indígena”, 

qual seja, a ideia de que na “Amazônia só tem índio”. Essa ideia, que reforça o 

preconceito de lugar contra nortistas e desrespeita as identidades dos reais indígenas, 

possui uma complexa formação histórica que perpassa o discurso religioso, estatal, 

científico e que também está presente nas mais diversas produções artísticas, como é o 

caso da literatura. Nesta feita, tomo como objeto de análise o referido conto de Inglês 

de Souza, com o objetivo de apontar como se dá a presença do “mito indígena” na 

estrutura do texto. A metodologia que utilizo é a análise dialética do texto literário, 

conforme propõe George Lukács (1965). O principal conceito que utilizo é o “mito 

indígena”, categoria que indica a falácia tanto das representações sobre “o indígena”, 

quanto sobre as narrativas acerca da formação das populações amazônicas. As 

conclusões a que cheguei são: em primeiro lugar, no conto “O rebelde”, não há 

diferença substancial entre indígenas e caboclos que são, segundo Inglês de Sousa, a 

maior parte da população amazônica de seu tempo; o caboclo nada mais é que um 

indígena destribalizado. Em segundo lugar, Inglês de Souza, no conto, não rompe com 

as representações que compõem o imaginário romântico acerca do indígena e da 

Amazônia, mas apenas as reforça com uma linguagem histórica e cientificista típica do 

Naturalismo. “O rebelde” é fundamentado no / e fundamenta o “mito indígena”. 

Palavras-chave: “Mito indígena”. Amazônia. Inglês de Sousa. Teoria da Literatura. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Como estudioso das populações afroamazônicas, tenho dedicado parte do meu 

tempo à tentativa de compreender a diáspora africana na região, bem como as suas 

heranças sociais e culturais na contemporaneidade. Sobre esta tarefa, um entrave que 

outrora já foi muito forte entre nós, estudiosos das populações afro-brasileiras, e que 

permanece ainda perene no imaginário social do país, é o silêncio sobre a presença 

africana na Amazônia. 

                                                 
1 Graduado em Ciências Sociais (UFPA), é graduando em Filosofia (UFPA) e mestrando no Programa 

de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFPA. E-mail: alefmonteiro1@gmail.com.  

mailto:alefmonteiro1@gmail.com
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Na atualidade, esse silêncio está sendo desconstruído em várias frentes por 

diversos estudiosos. As principais áreas que aglutinam pesquisadores são a História e 

as Ciências Sociais, especialmente a Antropologia e a Sociologia. Desde a década de 

1980 está sendo realizado um considerável levantamento de documentação histórica 

sobre a presença africana na região, bem como etnografias e estudos que discutem a 

condição social da população negra local. 

Neste universo, volto-me para documentos importantes que revelam a 

mentalidade nacional sobre a formação social da Amazônia; documentos esses que não 

são apenas testemunhas de uma época, mas catalizadores de certas ideias tanto no 

passado quanto no presente. Falo da literatura produzida sobre a Amazônia e 

difundida Brasil afora.       

Meu interesse pela literatura se justifica pelo papel que ela desempenhou (e 

ainda desempenha) na construção das imagens sobre a Amazônia que permanecem 

vivas na mente dos brasileiros. Uma dessas imagens é aquilo que os estudiosos das 

populações afroamazônicas chamam de “mito indígena”, isto é, a ideia de que, além 

do branco europeu, o contingente populacional da Amazônia é quase exclusivamente 

indígena, de sorte que outros grupos sociais, ainda que presentes, são inexpressivos 

na região (CONRADO; CAMPELO; RIBEIRO, 2015).  Nesta feita, tomo como objeto de 

análise o conto “O rebelde”, de Inglês de Souza, que foi um dos fundadores da 

Academia Brasileira de Letras e um dos mais importantes escritores que tiveram na 

Amazônia o seu foco.    

O lugar social de Herculano Marcos Inglês de Sousa revela muito sobre o modo 

como o autor via a Amazônia. Ele nasceu em 28 de dezembro de 1853, na cidade de 

Óbidos, atual estado do Pará.  Seu pai, Marcos Rodrigues de Sousa, era 

desembargador, e sua mãe, Henriqueta Inglês de Sousa, descendia de uma família da 

aristocracia algarvia. A família de Inglês de Sousa, de ambos os lados, era muito rica e 

branca. Se a família materna era aristocrata, a família paterna, portuguesa, acumulou 

muita riqueza criando gado em Óbidos desde o séc. XVIII. O avô paterno de Inglês de 
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Sousa, Silvestre José Rodrigues de Sousa, era um fazendeiro e político local que se 

casou com Carlota Dolzani, uma das filhas da rica família Dolzani, originária do norte 

da Itália, e que também criava gado há quase um século em Óbidos (CORRÊA, 2003). 

Inglês de Sousa passou a infância em Óbidos e desse período retirou toda a 

inspiração para suas obras que têm como cenário as fazendas de cacau, a criação de 

gado e o cotidiano amazônico escravocrata e racista2 adaptado aos rios e florestas do 

Médio Amazonas. Estudou em sua cidade natal, no interior do Pará, e na capital Belém; 

em 1867 foi para o Rio de Janeiro e nunca mais retornou à Amazônia. Sua vida de 

estudos e sua carreira como jurista e político o fez passar alguns períodos também em 

Pernambuco, Paraíba, Espírito Santo e São Paulo. 

No conto “O rebelde”, esse eminente intérprete da Amazônia narra o trágico 

cumprimento da promessa que o negro Paulo da Rocha, um pernambucano que lutou 

na revolta de 1817, fez ao Juiz de Paz Guilherme da Silveira, “O Marinheiro”. O 

personagem negro jurou, pela vida de sua filha, proteger Luís, o filho do juiz de paz, 

da fúria dos cabanos que intentavam matar toda a família Silveira. No conto, Inglês de 

Sousa apresenta o que entendia da Amazônia e difunde uma série de imagens 

preconceituosas e racistas, bem como a falácia do “mito indígena”. 

A análise que faço desse conto está calcada no método de análise dialética do 

texto literário, conforme propõe George Lukács (1965). Assim como o autor húngaro, 

considero que “a gênese e o desenvolvimento da literatura são parte do processo 

histórico geral da sociedade” (LUKÁCS, 1965, p. 13). Por esse motivo, a gênese, a 

essência, a existência e a eficácia da literatura só podem ser compreendidas e 

explicadas dentro do quadro histórico geral. Como ainda observa o autor, “a essência 

e o valor estético das obras literárias, bem como a influência exercida por elas, 

constituem parte daquele processo social geral e unitário através do qual o homem faz 

seu o mundo pela sua própria consciência” (LUKÁCS, 1965, p. 13). 

                                                 
2 Um forte racismo contra negros e índios. 
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Com essa concepção, Lukács (1965) não reduz a análise literária à compreensão 

histórica. Como marxista, ele não nega a existência de certa autonomia dos campos 

particulares das produções humanas, o que ele rejeita é que se possa compreendê-los 

de modo completo considerando exclusivamente as suas conexões e princípios 

internos. 

A produção artística e, portanto, a literatura, constitui uma forma de reflexo do 

mundo que insere nos princípios próprios da linguagem artística os dados da história. 

Assim, as produções artísticas não são independentes da realidade, a perfeição artística 

não é absolutamente um fim em si mesmo. Por haver a existência de princípios 

próprios da linguagem artística e a existência de dados históricos empregados no fazer 

artístico, há pelo menos duas maneiras de analisar uma obra literária: pode-se julgar 

os princípios e as formas estéticas e/ou os dados históricos que são conteúdo e objetos 

de relação da obra literária.   

Neste trabalho, não me interesso pela forma estética do trabalho de Inglês de 

Sousa, não discuto diretamente como ele constrói a literariedade do seu texto 

articulando as representações sociais de sua época, o que quero realmente é apenas 

identificar e descrever as representações de Inglês de Sousa sobre a formação social da 

Amazônia no conto “O rebelde” (dados históricos) e apontar nelas a presença ou a 

ausência do “mito indígena”. 

Nesta feita, início pela apresentação do conceito de “mito indígena” e, em 

seguida, cotejo o conto de Inglês de Sousa com esse conceito e com o imaginário social 

do Brasil do séc. XIX para, por fim, extrair algumas conclusões.   

 

 

2 O “MITO INDÍGENA” DA FORMAÇÃO SOCIAL DA AMAZÔNIA  

 

O “mito indígena” é um mito fundador3 da região amazônica que agencia uma 

imagem falsa e estereotipada dos povos indígenas reais. Como explicam Conrado, 

Campelo e Ribeiro (2015), essa falácia consiste na crença da presença quase exclusiva 

                                                 
3 No mesmo sentido trabalhado por Chauí (2000, p. 5-7). 
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do indígena na gênese da composição social e, por isso, na atual identidade cultural 

da região amazônica. É uma ideia amplamente difundida nas regiões Centro-Sul do 

país e engendra um preconceito de lugar contra nortistas. Sua síntese pode ser 

verificada, por exemplo, na máxima preconceituosa: “Na Amazônia só tem índio! ”. 

Quem acredita em tal narrativa não necessariamente nega que outros povos 

tenham se fixado na Amazônia, mas supõe que esses números migratórios foram 

irrisórios quando comparados ao contingente indígena. Exatamente por isso se 

presume que as heranças fenotípicas e culturais de outros grupos humanos, para além 

dos indígenas, são quase inexistentes: a população amazônica, que nasceu do 

“encontro” entre portugueses e uma multidão de indígenas originários, é 

eminentemente indígena ou “cabocla”, sendo o “caboclo” o sujeito nascido da 

miscigenação entre índios e brancos4.  

No cenário nacional e local há inúmeros estudiosos que puseram o “mito 

indígena” à frente. Para citar alguns, destaco Darcy Ribeiro que foi um dos mais 

importantes brasilianistas e indigenistas cujos escritos carregam esse equívoco. No seu 

livro “O povo brasileiro”, o autor dedicou uma seção para falar da Amazônia (terra de 

dizimados índios e seus descendentes), que a chamou de “O Brasil caboclo” (RIBEIRO, 

2006, p. 278-305).  

Em âmbito local, Leandro Tocantins aparece como um dos mais eminentes 

partidários do “mito indígena”. Na interpretação freyreana que fez da Amazônia, na 

virada dos anos 1950 e 1960, ao discorrer sobre as três raças (branco, negro e indígena) 

que teriam formado o Brasil, o autor afirma que na Amazônia apenas o branco e o 

indígena são significativos devido ao “número verdadeiramente irrisório” de negros 

introduzidos na região durante a era pombalina, e conclui: “aliás, o elemento negro, 

                                                 
4 Existe uma enorme discussão sobre a construção histórica do termo “caboclo” e seu uso tanto no 

vernáculo quanto na academia. Aos que se interessarem, indico a leitura da tese de Deborah de 

Magalhães Lima Ayres (1992) e/ou o bom resumo de sua tese publicado na Revista Novos Cadernos 

NAEA (LIMA, 1999). Outra leitura indispensável é o Artigo de Carmen Izabel Rodrigues (2006). Não 

retomarei a argumentação das autoras para não fugir do tema a que me proponho. Não pretendo 

discutir a construção da definição “caboclo”, mas tão somente falar do “mito indígena” no conto “O 

rebelde”.  
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que proveio, em maior parte, dos portos africanos Cacheu e Bissau, e de algumas 

capitanias do Brasil, não chegou a preponderar culturalmente em nenhum ponto da 

Amazônia” (TOCANTINS, 1985, p. 13).   

Contudo, desde o pioneiro trabalho de Vicente Salles (2005) sobre o negro no 

Pará, publicado no início da década de 1970, essa interpretação falaciosa tem sido 

meticulosamente criticada e rejeitada no meio acadêmico5. A partir de documentos 

históricos, Salles (2005) demonstrou que, mesmo sendo inferior, em comparação ao 

Nordeste, o número de africanos introduzidos na Amazônia de longe não é irrisório, e 

os reflexos culturais e fenotípicos da presença africana na Amazônia não são 

inexpressivos. 

Basta olhar para os censos do período colonial. Em 1789, a Freguesia da Sé, área 

central de Belém, tinha a sua população composta por mais de 50% de negros 

escravizados; seis anos depois, em 1793, dos 8.573 habitantes da capital do Grão-Pará, 

3.051 (35,6%) eram pretos escravizados, lembrando que muitos senhores de escravos 

costumavam sonegar o número total de escravizados para pagar menos impostos à 

Coroa. Na região do Marajó e Baixo Tocantins, em 1823, a média populacional era de 

12% de pretos escravizados; nesse mesmo ano, no Médio Amazonas (Santarém, Monte 

Alegre, Alenquer, Óbidos, Faro e Outeiro), os negros escravizados correspondiam a 

21,7% da população, enquanto em algumas cidades, como é o caso de Óbidos, esse 

percentual chegava a 30,2% (ACEVEDO; CASTRO, 1998).    

Ao vasculhar os documentos do Arquivo Público do Pará, Anaíza Vergolino-

Henry e Arthur Napoleão Figueiredo (1990) reuniram densa documentação sobre a 

presença africana na Amazônia no período colonial, chegando até mesmo a identificar 

cada uma das levas oficiais de escravizados que chegaram às cidades amazônicas. 

Nesse mesmo estilo de pesquisa documental, a coletânea organizada por Patrícia 

                                                 
5 É importante observar que o trabalho de Vicente Salles se destaca principalmente pelo momento 

histórico em que foi produzido, ele coincidiu com o auge e declínio da ditadura militar e serviu como 

instrumento de luta para o Movimento Negro da região. Mas antes de Vicente Salles já tinham sido 

produzidos trabalhos sobre populações afroamazônicas, um exemplo disso é o trabalho de Nunes 

Pereira (1980 [1950]).  
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Sampaio (2011) demonstra forte presença negra africana também na Província do Rio 

Negro, atual estado do Amazonas. E, subindo o vale amazônico, os trabalhos reunidos 

por Teixeira e Lima (2016a, b, c) destacam a presença africana e sua descendência até 

ao Rio Madeira e seus afluentes.  

Em todos esses trabalhos, assim como em vários outros dos referidos autores, 

principalmente nos produzidos por Vicente Salles, uma miríade de heranças africanas 

é identificada nas culturas dos povos da Amazônia. Para citar alguns bens culturais 

cuja marca africana é indelével, há o carimbó, o lundu, a maniçoba (que é uma versão 

brasileira da matapa), a religiosidade essencialmente banta e o vocabulário local, 

enfim, em todos a “africanidade” está impregnada. 

Por outro lado, a população amazônica possui ainda outras importantes raízes. 

Na região se fixou a segunda maior colônia judaica do Brasil (BENCHIMOL, 2009; 

HELLER, 2010). Esses judeus, que eram marroquinos e norte-africanos, foram os 

grandes agentes dos regatões e marcaram a culinária local com o cominho, a chicória 

e a alfavaca tão usados na alimentação dos amazônidas. 

No período da borracha, vindo aos milhares, os nordestinos se tornaram a 

principal mão de obra nos seringais (BENCHIMOL, 2009). Foram eles que também 

deram substância ao projeto de colonização idealizado por Lauro Sodré para a região 

Nordeste no Pará, nos povoados às margens da Estrada de Ferro de Bragança 

(WEINSTEIN, 1993). Em todos os lugares que se fixaram, os nordestinos estabeleceram 

seu típico modo de vida e contribuíram de modo ímpar com a formação fenotípica e 

cultural da população amazônica. 

Após a Guerra de Secessão, a Amazônia recebeu também inúmeros imigrantes 

estadunidenses que se estabeleceram principalmente em Belém, Santarém e Manaus 

(BENCHIMOL, 2009). Importa também lembrar que, no Pará, está a segunda maior 

colônia japonesa do Brasil que se fixou em 1929 e, dois anos depois, em 1931, outra 

colônia japonesa se fixou em Manaus (HOMMA, 2016). No início do séc. XX, também 
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chegou à Amazônia uma leva considerável de imigrantes barbadianos que se 

estabeleceram principalmente em Belém, Manaus e Porto Velho (LIMA, 2013).  

Há ainda mais evidências que contrariam o “mito indígena”. 

Contemporaneamente, no censo 2010 do IBGE, 76,7% da população paraense se 

declarou preta ou parda, então, ¾ da população desse estado é negra6. Por sua vez, 

Belém está entre as seis capitais do Brasil com o maior percentual populacional negro. 

O Estado do Pará é a terceira unidade da federação com o maior número de 

comunidades quilombolas, oficialmente reconhecidas, e o maior em número de 

comunidades quilombolas tituladas (GOMES, 2015).           

Diante de todos esses indícios que contrariam a suposta quase exclusividade 

indígena ao lado do colonizador branco na formação social e na cultura da população 

amazônica, fica a pergunta: por que, no imaginário brasileiro, do qual não está 

excluído o imaginário local, o Brasil amazônico é visto como indígena ou, no mínimo, 

“caboclo”? A resposta pode ser encontrada no próprio processo histórico de fundação 

(não confundindo com formação7) da Amazônia pelos colonizadores e pelas elites que 

herdaram o butim colonial após a independência do Brasil. A estratégia executada 

pelos dominadores para esconder a presença africana obliterou a presença de todos os 

povos que também constituem o contingente populacional e cultural amazônico e que 

chegaram ao território da Amazônia após os africanos.  

Devido a algumas circunstâncias, o imaginário colonial – e friso imaginário e não 

a realidade – se mostrou menos duro para com os indígenas do que para com os 

africanos negros. A religião cristã, que chancelou a colonização, chegou a identificar 

os negros ora como descendentes de Cain, ora como descendentes de Cam (MOORE, 

2007), enquanto os indígenas foram interpretados através da lente idílica e foram 

infantilizados. Era como se estivessem tal qual Adão e Eva no paraíso vivendo em 

                                                 
6Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/sociedade-e-economia/15963-

distribuicao-espacial-da-populacao-segundo-cor-ou-raca-pretos-e-pardos.html?=&t=acesso-ao-

produto. Acessado em 06 mai. 2020. 
7 “O registro da formação é a história propriamente dita [...] Diferentemente da formação, a fundação se 

refere a um momento passado imaginário” (CHAUÍ, 2000, p. 6). 
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inocência e, por isso, necessitavam de reta instrução para se tornarem servos da Cruz 

e do Rei. Já os negros não passavam de amaldiçoados (CHAUÍ, 2000). 

As teorias sociais iluministas foram catalizadoras da reificação dos indígenas 

operada pelo imaginário religioso. Os povos indígenas foram identificados com o 

“bom selvagem” rousseauniano enquanto, na contramão, levantou-se a hipótese de os 

negros africanos terem se originado a partir do cruzamento entre seres humanos e 

macacos – eram quase inumanos, cogitou Montesquieu (BIERSTEDT, 1980).       

A representação distorcida dos indígenas chegou ao seu ponto máximo no 

século XIX com o Romantismo, que idealizou o indígena herói nacional, o qual, 

infelizmente, não teve nenhuma utilidade para o respeito dessas populações que foram 

sempre duramente massacradas. O heroico indígena romântico serviu apenas aos 

dominadores que, não podendo negar suas origens indígenas, deram um jeito de 

explicar por que também eram “heróis”: é que eles descendiam dos heroicos indígenas. 

Mas, ao contrário do índio que era uma espécie de herói defeituoso (preguiçoso e 

incivilizado), os brasileiros eram heróis melhorados, pois vinham da mistura 

complementar entre o herói indígena e os conquistadores europeus que no amálgama 

lhes redimiu da preguiça e da incivilidade. Os brasileiros, segundo o discurso 

romântico, eram a melhor cepa de heróis humanos.   

Esse imaginário do séc. XIX que romantizou os indígenas foi totalmente cruel 

para com os negros. O séc. XIX foi o século das teorias raciais via ciência. Nesse 

momento, uma figura muito influente no Brasil foi o racialista francês Arthur de 

Gobineau, que defendia a inferioridade do negro que, segundo ele, era naturalmente 

degenerado e propenso ao crime. Tal concepção foi assumida pela elite e pelos 

intelectuais do país, como Nina Rodrigues, Oliveira Viana, e só foi substituída por 

outro discurso racista, porém menos flagrante, na década de 1930, com Gilberto Freyre 

(SCHWARCZ, 1993).  

A fundação da Amazônia brasileira coincide com esse percurso significativo do 

indígena e do negro no imaginário social do país. Após a adesão da região à 
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independência do Brasil, em 1823, surgiu uma enorme tarefa para as elites locais: criar 

um sentimento nacionalista e fundar uma história memorável para a Amazônia, haja 

vista que sua história de horror composta de genocídios e etnocídio não servia para 

criar orgulho, comoção e o sentimento de pertença. 

A versão romântica foi comprada e os dois heróis foram eleitos: o conquistador 

português e o incompleto herói indígena. A memória da população negra foi apagada 

da fundação, afinal, ninguém da elite queria ter listada em sua ascendência uma raça 

degenerada. A ausência de trabalhos historiográficos sobre o tráfico de escravos para 

a Amazônia, nesse momento, serviu como uma luva. E o número menor de africanos 

escravizados na região, em comparação ao Nordeste, tornou-se subterfúgio para 

embasar o suposto vazio humano negro no vale amazônico.  

Com o passar do tempo, essa falácia ganhou ainda mais força e, na medida em 

que as populações indígenas foram varridas no Centro-Sul do país permanecendo em 

maior número na Amazônia, graças à hoje frágil imensidão da floresta, o imaginário 

brasileiro consolidou a Amazônia como “terra de índio” e os vários povos que 

migraram para a região em seguida aos grupos da diáspora africana (judeus; ingleses; 

nordestinos; japoneses e barbadianos), foram também ofuscados pelo “mito indígena”.    

 

 

3 O “MITO INDÍGENA” NO CONTO “O REBELDE” 

 

Como homem branco elitizado de seu tempo, Inglês de Sousa acreditou e 

reproduziu o “mito indígena” em seus trabalhos. Particularmente, no conto “O 

rebelde”, esse mito fundador da Amazônia pode ser verificado em pelo menos dois 

elementos: 1) a composição social dada à Amazônia, segundo os personagens e pelo 

narrador-personagem do conto; e 2) nas imagens acionadas pelo autor para 

caracterizar esses grupos sociais, com destaque para as formas de expressão 

empregadas: adjetivos e categorias.    

No que diz respeito à composição social dada à Amazônia, a fala do herói-

trágico do conto, Paulo da Rocha, é paradigmática. Para ele, o país estava dividido 
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entre “o negro no Sul e o tapuio no Norte” (INGLÊS DE SOUSA, 2012, p. 118). Esse 

“tapuio”, entretanto, não é necessariamente o indígena. Paulo da Rocha, diferente de 

outros personagens, distingue muito bem o “negro” (preto?) do “pardo”, o “caboclo” 

do “índio”. Isso fica muito evidente no seu discurso sobre a revolta pernambucana de 

1817 e seu malogrado fim: “[os revoltosos] queriam a liberdade do negro e a 

reabilitação do caboclo, [mas] foram abatidos pelos pardos [mulatos?] do Penedo e 

pelos índios do Atalaia [que se uniram aos colonizadores]” (INGLÊS DE SOUSA, 2012, 

p. 104, grifo meu). 

Mas ao falar sobre os grupos sociais da Amazônia, a diferenciação de Paulo da 

Rocha se estreita e se iguala a de todos os demais personagens do conto. Excetuando 

os negros escravizados, sempre chamados de “negros” ou “mulatos”, os demais 

habitantes locais são chamados por ele e pelos demais integrantes do conto, ora de 

“tapuios”, ora de “caboclos” – lembrando que essa alternância ocorre para designar as 

mesmas pessoas (INGLÊS DE SOUSA, 2012, p. 99; 118; 119; 120; 122; 123; 124; 125; 126; 

127; 131; 132; 135).  

Na fala de todos, sejam brancos ou não, “tapuio” e “caboclo” são a mesma coisa. 

O “caboclo” não passa de uma espécie de indígena destribalizado e essa é, no conto, a 

maior parte da população local. Luís, o narrador-personagem, quando fala dos 

trabalhadores de Vila Bela que saiam pela manhã para suas atividades laborais, diz 

que sempre via uma multidão de “tapuios sonolentos, caminhando pesadamente para 

o serviço” (INGLÊS DE SOUSA, 2012, p. 99). 

Quanto aos que compunham a Cabanagem, eles “eram na totalidade caboclos e 

negros, cabanos todos”. Ao avistar canoas de cabanos, Luís diz que dentro das 

embarcações estavam “caboclos, na maior parte, negros e mulatos muito poucos” 

(INGLÊS DE SOUSA, 2012, p. 132). Seguindo o mesmo padrão classificatório usado 

para os moradores de Vila Bela, a despeito de distinções étnico-raciais, quando o 

narrador-personagem ou os personagens se referem aos cabanos em geral, eles 

também os chamam tanto de “caboclos” (INGLÊS DE SOUSA, 2012, p. 102; 108), 
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quanto de “tapuios” (INGLÊS DE SOUSA, 2012, p. 122; 123). Isso ocorre porque o 

contingente de “negros” e “mulatos” que enfileiravam a cabanagem é considerado 

muito pequeno pelo autor. É como se não houvesse negros em quantitativo 

considerável na região que, por isso, é “tapuia” / “cabocla”.  

No entanto, no período em que se passam os episódios de “O rebelde”, nos 

núcleos urbanos e cacauais das adjacências de Óbidos, cenário do conto, havia um total 

de mais de 30% da população composta por negros escravizados já na década anterior 

(ACEVEDO; CASTRO, 1998). E o próprio narrador-personagem dá a entender que a 

posse de escravos era comum para aqueles que tinham condições. Assim, só não tinha 

escravaria aqueles que “eram muito pobres para ter escravos” (INGLÊS DE SOUSA, 

2012, p. 98). A própria Velha Andressa, dona do sítio onde os protagonistas da saga se 

esconderam dos cabanos, que não estava no rol dos ricos locais, tinha escravos 

(INGLÊS DE SOUSA, 2012, p. 107), e os negros, supostamente poucos no contexto do 

conto, aparecem em várias cenas. 

No que tange à caracterização dos tipos sociais, em Inglês de Sousa não há 

diferença fundamental daquelas representações fixadas no imaginário social de sua 

época. Corrêa (2003, p. 155) diz que Inglês de Sousa foi um opositor do romantismo 

“combatendo as pieguices de A moreninha, de Macedo, e o indianismo de Alencar”, 

mas esse combate, caso tenha existido, foi apenas estilístico. Como naturalista, Inglês 

de Sousa associava os gêneros descritivo e narrativo e usava linguagem cientificista 

nos seus escritos, mas as representações do indígena - “tapuio” - e sua versão 

destribalizada, o “caboclo”, também chamado de “tapuio”, continuam as mesmas dos 

românticos: esses sujeitos são heróis defeituosos, pois são ferozes, incivilizados e 

preguiçosos, apesar de heroicamente rebeldes, isto é, lutadores aguerridos pelo fim da 

opressão. 

Os “tapuios” / “caboclos”, o “mulato” Paulo da Rocha e mesmo o menino Luís 

são todos rebeldes. Essa é a característica heroica-trágica que os iguala. Por excelência, 

o conto é uma narrativa trágica da rebeldia. O narrador caracteriza Paulo da Rocha 
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como “um dos rebeldes de 1817” e o próprio mulato responde à pergunta de um 

“tapuio” cabano – “você já foi um rebelde?” – dizendo “já fui rebelde” (INGLÊS DE 

SOUSA, 2012, p. 94 -125).  

Quando o Padre João se refere aos cabanos, ele diz: “os rebeldes acabaram de 

entrar em Óbidos” (INGLÊS DE SOUSA, 2012, p. 101). E Luís, ao explicar por que tinha 

tanta afeição por Paulo da Rocha, afirma: “gostava do que os outros não queriam, e tal 

era a predisposição malsã do meu espírito rebelde e refratário a toda disciplina” 

(INGLÊS DE SOUSA, 2012, p. 95).  

Todavia, se a rebeldia os iguala, as características peculiares de seus grupos 

sociais os diferenciam e afirmam as estereotipias do imaginário racista e 

preconceituoso da época, cujas reminiscências perduram até hoje. Logo no primeiro 

parágrafo do conto está a representação do indígena preguiçoso que, em maior ou 

menor grau, legou tal preguiça aos seus descendentes amazônidas, inclusive a Luís: 

“eu não passava de um curumim de onze anos, curioso e vadio como um bom filho do 

Amazonas” (INGLÊS DE SOUSA, 2012, p. 94). 

Na obra, o “caboclo” – “tapuio boçal”, era “ignorante” e “supersticioso” 

(INGLÊS DE SOUSA, 2012, p. 118), além de esbanjador e sem higiene. Júlia, filha de 

Paulo da Rocha - mulata nordestina, contrasta com a caboclagem feminina de Vila 

Bela: “excelente dona de casa. Era admirável de previdência, de asseio e de economia 

[...] virtudes caseiras tão raras entre as mulheres do povo” (INGLÊS DE SOUSA, 2012, 

p. 98). 

Os cabanos – a massa rebelde de “tapuios”/”caboclos” e uns poucos negros e 

mulatos – são figuras mal-educadas e bestiais. Eles não possuem qualquer respeito e 

etiqueta durante sua estadia no sítio da Velha Andressa (INGLÊS DE SOUSA, 2012, p. 

123-127) e durante toda a obra, quando apenas faziam aos brancos o que sempre fora 

feito a eles, são classificados como “corja de bandidos” que “levam a todas as 

povoações o morticínio e o roubo não respeitando velhos, crianças nem mulheres” 

(INGLÊS DE SOUSA, 2012, p. 103; 106).  
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Em suas lembranças, o narrador-personagem diz que as mulheres cabanas eram 

“horrendas mulheres, ébrias de independência e de cachaça”. Os homens eram um 

bando de “tapuios bêbados”, diz Paulo da Rocha. E todos, homens e mulheres, tinham 

aparência “bestial e feroz” (INGLÊS DE SOUSA, 2012, p. 122; 123; 122). As 

estereotipias, que por muito tempo foram chamadas de “meticulosas” e “precisas” 

descrições do estilo naturalistas, mas que, na verdade, são afirmações racistas e 

preconceituosas, que não param no descrito até aqui. Como se não bastasse toda 

depreciação já emitida sobre os amazônidas pobres, cabanos ou não (os tais “tapuios” 

/ “caboclos”), Inglês de Sousa prossegue com o vilipêndio: em “O rebelde”, os cabanos 

ainda são adjetivados como “multidão de semisselvagens de tapuios ferozes” com 

sede de assassínio e de roubo; “multidão de bandidos [...] os cabanos, os fanáticos 

caboclos” (INGLÊS DE SOUSA, 2012, p. 123). 

Como se pode perceber, os cabanos são a síntese do selvagem feroz que precisa 

ser pacificado, um preconceito dominante no pensamento social brasileiro da época 

acerca dos indígenas e seus descendentes diretos. Matias Paxiuba – líder cabano - é o 

ápice desse ideário preconceituoso, ele é descrito como “tapuio viciado e feroz”. Em 

outro momento “feroz, sanguinário e altivo”. Um “cruel desapiedado” possuidor de 

“rosto horrendo” que encarnava a “ignorância, a superstição, o fanatismo, a rebelião 

do pobre contra o rico, o longo sofrimento da plebe sempre esmagada e sempre 

insubmissa”. Sem dúvidas, Paxiuba era “um dos mais ferozes tapuios da cabanagem” 

(INGLÊS DE SOUSA, 2012, p. 106; 128; 131; 107; 135). 

Mas esse selvagem que carece de pacificação ainda vive em harmonia com a 

natureza. Não seria exagero dizer que ele não é muito mais do que um de seus 

espécimes: “sou filho da onça, neto do tamanduá e mano do jacaré”, declara Matias 

Paxiuba a respeito de si (INGLÊS DE SOUSA, 2012, p. 132). 

O branco herdeiro do butim colonial contrasta com as bestas nativas. Padre 

João, um branco português, é descrito como “alto, gordo, alentado, de cores sadias e 
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de sorriso afável, de cabelos da cor da noite e de tez de cor de leite, de caráter bondoso 

e modos francos” (INGLÊS DE SOUSA, 2012, p. 99).  

O Arqui-inimigo de Matias Paxiuba, o Juiz de Paz Guilherme da Silveira, o 

Marinheiro, pai de Luís, “representava a civilização, a ordem, a luz, a abastança”. É 

certo que ele “desenvolvera grande atividade contra os movimentos populares”, 

reconhece o narrador que logo em seguida o defende: apesar de suas atitudes 

impiedosas e violentas contra o povo, ele, o Marinheiro, “nada mais fazia do que 

cumprir o seu dever, porque era homem de rija têmpera, severo executor da lei, e tendo 

em muita conta o princípio da autoridade” (INGLÊS DE SOUSA, 2012, p. 107; p. 106), 

Inglês de Sousa o retrata como um virtuoso cumpridor da lei. 

Esse discurso do narrador-personagem (em última instância, de Inglês de 

Sousa) é falacioso. Guilherme da Silveira realmente era cumpridor da lei, mas de leis 

injustas. Como lembra Thoreau (2017), leis injustas existem, e, considerando o contexto 

de barbárie colonial da obra, esse é o caso. No contexto de exploração e massacre do 

povo pobre da Amazônia, a postura do Juiz de Paz Guilherme da Silveira não difere 

daquela desempenhada em realidade por Eichmann no holocausto nazista (ARENDT, 

1999). É claro que Inglês de Sousa não tinha o repertório necessário para fazer esse tipo 

de crítica sobre o seu trabalho literário – ele era um homem de seu tempo, mas isso não 

torna a sua obra menos preconceituosa e racista, e cúmplice do genocídio e etnocídio 

a que ainda estão sujeitados indígenas e os negros no Brasil. 

Com efeito, o que quero deixar claro é a participação de Inglês de Sousa na 

construção do “mito indígena” da formação social da Amazônia. No conto “O 

rebelde”, que foi amplamente publicado na capital do país (na época, o Rio de Janeiro), 

em várias capitais provinciais e que, ainda hoje, é lido e estudado na educação básica 

em todo o território nacional, a Amazônia é retratada como sumariamente 

“tapuia”/”cabocla”, a presença negra africana é desconsiderada e as representações 

sobre os tais “tapuios”/”caboclos”, que contrastam com o branco, são as mesmas que 

imperavam no séc. XIX e que também substanciaram o indianismo dos românticos: o 
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“tapuio” é um selvagem que precisa ser pacificado / civilizado, mas que é um herói 

rebelde e insubmisso.      

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As obras de Inglês de Sousa, na maioria das vezes, são lembradas pelas 

descrições que o autor naturalista fez da vida amazônica no séc. XIX. Exemplo disso 

são os trabalhos de Mauro Barreto (2000; 2003). Entretanto, a abordagem que faço dos 

trabalhos do autor obidense segue outro caminho, não tenho a ingenuidade de 

acreditar que esse autor faz uma descrição fidedigna da sociedade amazônica de seus 

dias. Tendo como chave de leitura a colonização / colonialidade, percebo o lugar de 

fala do autor e a interferência desse lugar em sua produção literária.  

Nesse sentido, encerro minha fala com uma pergunta que não pretendo 

responder agora. É uma provocação que visa às possíveis conexões que ainda podem 

ser feitas tanto com os dados deste trabalho, quanto com a crítica de outras obras do 

autor obidense: em que medida os escritos de Inglês de Sousa são descrição de um 

cotidiano e/ou uma projeção do imaginário colonizado no cotidiano amazônico de sua 

época? 

Parte da resposta dessa pergunta pode ser vislumbrada em “O rebelde”. No 

conto, Inglês de Sousa não rompe com as representações que compõem o imaginário 

colonizado do séc. XIX acerca do indígena e da Amazônia. Essas representações estão 

presentes no Romantismo e no conto naturalista “O rebelde”, tendo sido apenas 

reforçadas com uma linguagem histórica e cientificista típica do Naturalismo. “O 

rebelde” é fundamentado no / e fundamenta o “mito indígena”. 
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Resumo: Cada período da história esteve marcado por transformações em todas as 

áreas do conhecimento, mas foi no início do século XX que ocorreram as maiores 

mudanças voltadas para o meio feminino e foi neste contexto que Florbela Espanca 

expressou sua poética. Mesmo vivendo em uma sociedade conservadora, ela defendeu 

o surgimento desta nova mulher e não teve receio em expressar abertamente 

sentimentos como a dor, a solidão e a elucidação do erotismo sem a implicância do 

abuso sexual. A forma como ela escreveu poemas sobre assuntos tidos como 

indecentes e a maneira como ela conduziu sua vida e obra foram de grande relevância 

e admiração, pois ela enfrentou o preconceito e não teve medo de colocar no papel o 

que pensava. Florbela conseguiu eternizar nos anais da literatura assuntos tão difíceis 

de serem abordados, principalmente, para uma mulher na sociedade em que ela estava 

inserida. Percebemos que, por muito tempo, as mulheres foram estereotipadas na 

visão masculina como “donas do lar”, e Florbela veio juntamente com outras autoras 

do seu tempo revelar estas mulheres dotadas de liberdade e capazes de manifestar 

suas intimidades, desejos, dores e lástimas e disposições em assumir o seu papel na 

sociedade contemporânea independentemente da sua cor, idade ou religião. Muda-se 

assim a imagem que contrapõe a mulher sedutora e a mulher submissa, uma 

representação muito comum nas produções literárias da época, ressaltando que eram 

em sua maioria escritas masculinas. A partir dessas mudanças, as mulheres passaram 

a lutar por seus direitos com mais veemência, exigindo seu espaço, fazendo com que 

suas produções sejam apreciadas tanto quanto as do sexo oposto. Para tal esta pesquisa 

objetiva projetar a forma de representação feminina inserida em sua poética, 

contextualizando com outros autores temas como o erotismo e a opressão feminina 

vivida por séculos. 

Palavras-chave: Florbela Espanca. Independência Feminina. Erotismo 
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INTRODUÇÃO 

Ao ser apresentada e motivada na universidade a realizar uma pesquisa sobre 

Florbela Espanca (1894/1930) e suas produções literárias, foi perceptível que, devido à 

pouca valorização das mulheres na literatura no decorrer dos séculos e à luta delas por 

uma maior notoriedade, faz-se necessário o aprofundamento nesta pesquisa. E, para 

isso, nos embasaremos em suas criações a respeito da dor, da angústia, da liberdade, 

do poder exercido pela mulher e do erotismo em suas produções. Ao falarmos de 

Florbela, podemos despertar outras mulheres para tais estudos, pesquisas e possíveis 

elaborações literárias. Além disso, exploraremos um pouco esse “tabu”, vivido por 

Florbela Espanca, que foi e ainda é para muitas mulheres uma barreira, como afirma 

Maria Lúcia Dal Farra: 

 

Num conto só recentemente difundido, Florbela se ocupa em implicitar a 

marginalidade da mulher e o caráter de exceção conferido à condição 

feminina pela nossa sociedade. Sem dúvida, a experiência que lhe permite 

assim se manifestar sobre essa questão não pertence estritamente ao âmbito 

intelectual e ficcional. Flor Bela D’Alma da Conceição Espanca testemunhou 

durante sua curtíssima existência, e experimentou, na sua própria pele, as 

reservas que são dirigidas à mulher que se quer em posição de igualdade junto 

ao parceiro masculino (DAL FARRA, 1985, p. 111). 

 

Dispomos por objetivo anunciar através da poesia de Florbela Espanca o quanto 

as mulheres desde os tempos mais antigos foram silenciadas. A intenção é de levá-las 

a um reconhecimento da sua capacidade de lutar e alcançar seus propósitos com 

eficácia e excelência, falar o que pensa sem medo de retaliações. Para elas falta a 

importante descoberta de entender que os sonhos vão além de quatro paredes e de 

saber que o medo nos engessa. Ser mulher vai além de procriar, ser mulher é ter o seu 

papel e lugar ocupados em meio a uma sociedade machista e patriarcal. A poesia de 

Florbela Espanca nos leva a refletir sobre os problemas que enfrentamos, sabendo que 

a mulher não é só amor, é luta e decisão. É saber que quando se há sonho e atitude, as 

intempéries, dores e angústias fazem parte do percurso, fazem parte da trajetória e que 

no final estão ali para nos ensinar. Florbela nos mostra esse outro lado do ser mulher, 
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e ela deve ser reconhecida e venerada pelo talento que tinha em colocar no papel da 

forma mais intensa os seus sentimentos. 

 Não há como delimitar o tempo, o espaço, as fronteiras, o sexo, a raça quando 

se trata de discurso amoroso, pois sentimentos como a dor, a angústia, o poder 

feminino e o erotismo foram e continuam sendo temas centrais de debates não só na 

literatura, como em outras áreas do conhecimento, não há como descartar sua 

importância na construção do discurso literário. E com uma retórica passional na sua 

linguagem marcadamente pessoal, Florbela as centraliza nas suas dores, frustrações e 

anseios sendo muitas vezes de um sensualismo erótico. Embora a maioria dos críticos 

tente dissociar as análises entre a vida e a obra de cada autor, nas obras de Florbela 

isso ocorre de maneira contrária, é necessário conhecer a vida da escritora para 

entender suas produções, pois elas são diretamente influenciadas pelas mazelas as 

quais movimentam a sua vida, mesmo nas obras que foram publicadas postumamente. 

Para tal, nos dispomos das teorias de Georges Bataille, Maria Lúcia Dal Farra, Michelle 

Vasconcelos Oliveira do Nascimento, entre outros. Para Georges Bataille, o erotismo se 

articula em torno de dois movimentos opostos: a busca de continuidade dos seres 

humanos - a tentativa de permanência além de um momento fugaz - em oposição ao 

caráter mortal dos indivíduos, a impossibilidade de superar a morte. 

O poder do feminino se encontra expresso nos mitos como revelaremos no 

contexto desta pesquisa: dos pagãos aos cristãos. A Bíblia traz exemplos inesgotáveis 

da necessidade de regular, de “proteger” as mulheres e de se proteger delas, que, 

silenciosas e passivas, “ameaçam” os preceitos e a assepsia da humanidade, sobretudo 

durante a menstruação e a gravidez, estados considerados impuros e impróprios, que 

as remete naturalmente à conexão erótica. O erotismo deriva de impulsos sexuais, mas 

é capaz de ultrapassá-los se revelando mesmo em contextos nos quais é grande a 

repressão à sexualidade. Já a pornografia deriva do impulso agressivo onde somente 

um dos parceiros consente e usufrui do desejo. E é nesta temática inserida na figura 

feminina, nas dores sofridas por conta do seu histórico de vida, na sua relação com o 
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erotismo e o poder e na sua entrega à paixão, que exploraremos este artigo. Para mais, 

tentaremos nos aproximar da reflexão que a análise de seus poemas pode nos trazer.        

 

1 A ESCRITA FEMININA DE FLORBELA ESPANCA 

 

Sabemos que a poesia é a expressão de sentimentos abstratos e concretos, e por 

intermédio dela a escritora demonstra as emoções que tocam sensivelmente a alma do 

ser humano e o comovem. As poesias de Florbela são carregadas de erotização e tem 

como principal característica uma escrita especificamente feminina devido ao seu forte 

lirismo e grande pesar emocional. Conhecida como a poetisa dos exageros e muitas 

vezes chamada de “mito”, Florbela Espanca é considerada a grande figura feminina 

das primeiras décadas da literatura portuguesa do século XX.  

Sua poesia se destaca na história literária portuguesa não por estar ligada a uma 

estética em específico, neste caso o Modernismo, mas por ser uma das primeiras 

mulheres a falar abertamente sobre temas polêmicos como o erotismo. Porém, nos leva 

a pensar por quais motivos ela não quis tal filiação, teria sido o fato da literatura de 

cunho feminino cair com muita facilidade no apagamento? Críticos afirmam que 

Florbela foi incluída entre os poetas menores, sendo possível falar da poesia literária 

portuguesa sem ao menos mencionar seu nome. Somente após o esforço na divulgação 

pelos estudiosos florbelianos o seu nome ganhou notoriedade, sendo possível estudar 

e reconhecer todos estes complexos sentimentos abordados em sua escrita.  

 

1.1 A DOR, A SOLIDÃO E A DEPRESSÃO  

 

A solidão enraizou um sentimento de depressão com sintomas variados, que 

vão desde uma tristeza leve a pensamentos negativos e de angústia. A depressão se 

distingue da tristeza na vida de Florbela pela duração de seus sinais e pelo contexto 

em que ocorreu. Tratou-se de uma experiência cotidiana associada a várias sensações 

de sofrimento psíquico e físico que atrapalhou nos seus relacionamentos pessoais, 

porém inspirou positivamente a sua escrita. O motivo para isso se deve à sociedade 
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em que ela estava inserida, pois não compreendiam e igualmente não correspondiam 

aos seus anseios, como pode se observar nas palavras de Michelle Nascimento. 

 

A história de vida de Florbela é marcada por uma sucessão de experiências 

vitais que fizeram com que a autora inscrevesse uma matriz que veio a 

projetar-se como um processo mítico transnacional. Como figura à frente do 

seu tempo, Florbela Espanca alcançou esferas para além da sua condição 

literária. Como mulher, trouxe à luz aspectos categorizados como 

transgressores, sobretudo no contexto da época vivida. Entretanto, esta 

condição transgressora extrapola o seu ambiente cultural, tornando-a um mito 

(NASCIMENTO, 2018, p. 19). 

E mesmo Florbela transparecendo ser essa mulher forte e decidida, sua vida foi 

marcada por alguns episódios que estimularam consideravelmente e de maneira 

pessimista seu estado psicológico, um deles foi a convivência e perda precoce de seu 

irmão Apeles. Eles eram de uma cumplicidade enorme que chegaram a especular um 

incesto e provavelmente a relação entre os irmãos foi um dos vínculos mais 

duradouros da sua vida. A sua morte foi a precursora da publicação do livro de contos 

“Às Máscaras do Destino”, em sua memória.  

Tê-lo perdido precocemente foi devastador e juntamente a esse fato houve 

também os casamentos malsucedidos. Como ela foi casada três vezes, cada casamento, 

por sua vez, trouxe marcas irreparáveis em Florbela, era incompreendida e quase 

nunca tinha o apoio do seu companheiro em suas produções. Assim, estes episódios 

desencadearam várias tentativas (sem êxito) de suicídio, até que uma delas foi “bem-

sucedida”, se assim podemos dizer. E com receio de que o suicídio dela pudesse 

influenciar a sociedade da época, assim como ocorreu no século XVIII, com a 

publicação do livro “O Sofrimento do Jovem Werther” - um romance de Johann Wolfgang 

von Goethe, marco inicial do romantismo -, a causa da sua morte foi mascarada por um 

“edema pulmonar”. Dessa forma é divulgado até os nossos dias. Corroboramos as 

informações com as análises dos poemas.  

O primeiro quarteto do poema Meu mal, dedicado ao seu irmão, deixa claro que 

o eu lírico entende a sua própria dor, sabe por que está sofrendo o luto. A notícia lhe 

atingiu de forma indescritível, mesmo a morte sendo a única certeza que temos, 
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quando ela nos atinge, é como se estivéssemos sendo engolidos por uma avalanche e 

é difícil aceitar que alguém que amamos se foi para nunca mais voltar. No segundo 

quarteto o mundo do eu lírico era colorido, feliz, tudo era consoante, a beleza do lírio, 

do cisne, da águia... Estava tudo bem e em plena harmonia! No primeiro terceto o eu-

lírico deslumbra da vida, no entanto, no último verso começa a dar indícios da 

amargura e continua o segundo terceto mostrando que as coisas mudaram 

desfavoravelmente, tudo desmoronou e o mundo no qual vivia parece ter deixado de 

existir, tudo em sua vida se tornou obsoleto e a superação parece ainda distante. 

Finaliza com a agonia da saudade enlouquecida e a montanha russa de emoções. 

 

Meu mal/A meu irmão/Eu tenho lido em mim, sei-me de cor,/Eu sei o nome 

ao meu estranho mal:/Eu sei que fui a renda dum vitral,/Que fui cipreste, 

caravela, dor!/Fui tudo que no mundo há de maior:/Fui cisne, e lírio, e águia, 

e catedral!/E fui, talvez, um verso de Nerval,/Ou um cínico riso de 

Chamfort.../Fui a heráldica flor de agrestes cardos,/Deram as minhas mãos 

aroma aos nardos.../Deu cor ao eloendro a minha boca.../Ah! De Boabdil fui 

lágrima na Espanha! /E foi de lá que eu trouxe esta ânsia estranha, /Mágoa 

não sei de quê! Saudade louca! (ESPANCA, 2016, p. 180).                                       

Não podemos e nem pretendemos imaginar a imensidão da dor de perder 

alguém a quem queremos tanto bem, o desejo de estar conectado a este alguém de 

qualquer e de todas as formas possíveis. No poema a seguir - Hora que passa - a tristeza 

é tanta que o eu-lírico se sente abandonada e amargurada. No segundo quarteto o 

coração do eu poético anda errante, inclusive faz referência aos Judeus que 

atravessaram o Mar Vermelho e caminharam como nômades e em círculo por 40 anos 

no deserto como se ninguém ao redor se importasse com suas mazelas. No final do 

primeiro terceto é difícil entender por que uma vida tão jovem e cheia de sonhos foi 

interrompida, é difícil acreditar que tudo acontece por uma razão, só com muita 

sabedoria para compreender que o luto é uma viagem diferente e única para todos. 

Como dizer para quem está sofrendo que tudo vai passar? É como falar ao vento, é 

como falar para quem não quer ouvir. O poema se esvai em tristeza e finaliza com o 

lamento e súplica na evocação de Deus.  
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Hora que passa/Vejo-me triste, abandonada e só/Bem como um cão sem dono 

e que o procura/Mais pobre e desprezada do que Job/A caminhar na via da 

amargura!/Judeu Errante que a ninguém faz dó!/Minh'alma triste, dolorida, 

escura,/Minh'alma sem amor é cinza, é pó,/Vaga roubada ao Mar da 

Desventura!/Que tragédia tão funda no meu peito!.../Quanta ilusão morrendo 

que esvoaça!/Quanto sonho a nascer e já desfeito!/Deus! Como é triste a hora 

quando morre.../O instante que foge, voa, e passa.../Fiozinho d'água triste... A 

vida corre... (ESPANCA, 2016, p. 202). 

Quanta ilusão e vulnerabilidade são vivenciadas pelo eu lírico, ser aberto e 

honesto com o que sente talvez seja fundamental para o processo de cura da alma, 

entendendo que as coisas são transitórias. A morte de um irmão é acompanhada de 

pensamentos e sentimentos únicos, podendo ser uma situação complicada e confusa, 

seja qual for a idade. Não que Florbela Espanca tenha sido especialista em dor, mas 

com certeza tentou compartilhar, através dos seus poemas, situações que pudessem de 

alguma forma trazer esperança em tempos difíceis. No poema Este livro, o pesar 

emocional do eu lírico fica ainda maior, a dor é profunda e no primeiro quarteto a 

compreensão que tudo acontece por uma razão fica bem complexa. O poema foi escrito 

e destinado aos que sofrem, com a intenção de amenizar a dor de quem o lê.  Perceba 

nos dois tercetos que o eu lírico se sente só, pois foram muito próximos em todas as 

situações vividas, alegrias e tristezas desde a infância. O poema é finalizado com um 

convite ao leitor a fazer um passeio pelo incógnito mundo da saudade, consciente que 

a saudade é a dor da alma e a ausência de experiências prazerosas já vividas.  

 

 

Este livro.../Este livro é de mágoas. Desgraçados/Que no mundo passais, 

chorai ao lê-lo! /Somente a vossa dor de Torturados/Pode, talvez, senti-lo ... e 

compreendê-lo./Este livro é para vós. Abençoados/Os que o sentirem, sem ser 

bom nem belo! /Bíblia de tristes ... Ó Desventurados,/Que a vossa imensa dor 

se acalme ao vê-lo!/Livro de Mágoas ... Dores ... Ansiedades!/Livro de 

Sombras ... Névoas e Saudades!/Vai pelo mundo ... (Trouxe-o no meu 

seio...)/Irmãos na Dor, os olhos rasos de água,/Chorai comigo a minha imensa 

mágoa,/Lendo o meu livro só de mágoas cheio! ... (ESPANCA, 2016, p. 137). 

 

O vazio deixado após tanto sofrimento pelo luto, desilusão e confusão na alma 

é o que ocorre na mente do eu poético, crises depressivas batem à sua porta. Os 

quadros de depressão podem ser leves e às vezes confundidos com questões de 

personalidade. Todas as dores, tristezas e mudanças ocorridas na vida de Florbela 
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Espanca foram de influência e fundamental importância para o enriquecimento de sua 

escrita, mesmo estas lhe trazendo consequências desastrosas, Florbela não cedeu e nem 

desistiu. Foi uma mulher de fibra que soube se impor na sociedade em que vivia, ela 

ousou ser uma mulher à frente do seu tempo, pois não tinha nada a perder embora 

tivesse como consequência o fim de sua vida, o que nos possibilitou ver o reflexo de 

sua vida na sua obra com bastante veemência. E, para finalizarmos tal afirmação, 

ratificamos com esta citação de Michelle Nascimento. 

 

Por escrever versos livres com o enfoque no desejo erótico feminino e sem 

demonstração de autocensura, Florbela, além de ter tido uma vida fora dos 

padrões socialmente aceitáveis, foi julgada e condenada pelos mais 

conservadores (NASCIMENTO, 2018, p. 32). 

 

1.2 OS SENTIMENTOS FEMININOS  

 

Após refletirmos um pouco sobre a dor, a angústia e a solidão, veremos Florbela 

Espanca falando da sua postura como mulher. O eu lírico se mistura com a vida da 

escritora, deixando o leitor em dúvida se ela falava de si mesma ou de outrem.  

Além da dúvida, temos a vaidade, um sentimento presente em todas as 

mulheres. No primeiro quarteto do poema Vaidade, vemos a nítida imagem de Florbela, 

note que o eu lírico é destacado no nome Poetisa com iniciais maiúsculas, causando 

similaridade com a história da escritora. No segundo verso ainda do primeiro quarteto, 

a voz lírica diz tudo o que pensa e sabe sobre tudo, e dizer o que pensa é mesmo uma 

atitude de risco, pois trata-se de uma exposição, ou seja, é o tipo de coisa que traz ou 

afasta as pessoas. Florbela continua destacando a intelectualidade da mulher escritora, 

assim, fez com que o mundo voltasse seus olhos para ela, que de maneira visceral e 

verdadeira escreve sobre sua realidade e vaidade poética. O interessante de ouvir sua 

poética é poder abrir novos caminhos se estivermos atentos a eles, se tivermos a 

sensibilidade de tentar entendê-los, pois até os mais intelectuais precisam de novas 

visões e de desprendimento do velho pensamento.  
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No primeiro terceto, o eu lírico se vangloria do saber que tem e da coragem 

avançada para o seu tempo, e, com ousadia, diz que a terra está curvada aos seus pés, 

um orgulho exagerado com opinião satisfatória de si mesma é manifestado pelo eu 

lírico, adotando uma postura de superioridade. Vemos que no segundo terceto ela dá 

uma erguida no eu poético, adotando um tom angelical de quem anda pelas nuvens 

com os pensamentos aéreos, mas tudo não passa de um sonho e logo desmorona na 

sua realidade, diminuindo o seu valor quando diz que não é nada e que quanto mais 

ela sonha, mais ela tem noção da realidade e percebe que não é nada. Para tal, vejamos: 

 

Vaidade/Sonho que sou a Poetisa eleita, /Aquela que diz tudo e tudo sabe, 

/Que tem a inspiração pura e perfeita, /Que reúne num verso a imensidade! 

/Sonho que um verso meu tem claridade/Para encher todo o mundo! E que 

deleita/Mesmo aqueles que morrem de saudade! /Mesmo os de alma 

profunda e satisfeita! /Sonho que sou alguém cá neste mundo.../Aquela de 

saber vasto e profundo, /Aos pés de quem a terra anda curvada! /E quando 

mais no céu eu vou sonhando, /E quando mais no alto ando voando, /Acordo 

do meu sonho... E não sou nada!... (ESPANCA, 2016, p. 138).    

                  

A vaidade é um dos “sete pecados capitais” e pode se apresentar através da 

soberba e da arrogância. A pessoa vaidosa se sente superior ao próximo, seja do ponto 

de vista intelectual ou físico. De modo sequente a esses sentimentos podemos observar 

também em sua poética o otimismo. Tal como a dúvida e a vaidade, o otimismo é 

retratado no poema “Abre os olhos...”, em outras palavras: Desperta! Viva! Cumpre o 

teu chamado! Desta vez ela incentiva a mulher a se levantar mesmo depois de uma 

dolorosa queda, a lama simboliza a sujeira na qual esteve envolvida, porém, deve 

levantar-se e fazer tudo de novo de uma forma diferente, usufruir da vida e das 

oportunidades que a ela são proporcionadas. No segundo quarteto a mulher é 

incentivada a não perder tempo, a envolver-se em um amor sem medo de assumir os 

riscos, algo muito ousado para sua época, veja que ela não está preocupada com as 

consequências dos seus atos, atitude marcadamente florbeliana.  

Em contrapartida, no primeiro terceto, é demonstrado o desejo de morte do eu 

lírico. Somente uma mulher corajosa pode cavar a própria cova. Ela decide até quando 
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pretende usufruir de sua vida, uma difícil decisão. O segundo terceto finaliza o poema 

romantizando o seu enterro, podemos ver a escritora poetizar o fim da vida, a 

admiração pelo mistério que a morte envolve, pois está chegando o momento da sua 

vida ser interrompida. Uma grande contradição, já que a morte sempre foi renegada. 

 

A uma rapariga/ “Abre os olhos e encara a vida! A sina/Tem que cumprir-se! 

Alarga os horizontes! /Por sobre lamaçais alteia pontes/Com tuas mãos 

preciosas de menina. /Nessa estrada da vida que fascina/Caminha sempre em 

frente, além dos montes! /Morde os frutos a rir! Bebe nas fontes!/Beija aqueles 

que a sorte te destina!/Trata por tu a mais longínqua estrela,/Escava com as 

mãos a própria cova/E depois, a sorrir, deita-te nela!/Que as mãos da terra 

façam, com amor,/Da graça do teu corpo, esguia e nova,/Surgir à luz a haste 

duma flor!...” (ESPANCA, 1971, p. 132). 

E enquanto a ciência luta para alongar a vida, o epidêmico suicídio é o trágico 

fenômeno que atravessa séculos, e quanto mais o tempo passa, mais ele ganha força e 

arrasta milhares de adeptos. A morte, num contexto geral, reprime, porém o suicídio 

é liberdade na mente de muitas pessoas. A vida só tem significado porque um dia 

termina. A Morte é o fim da vida! A interrupção definitiva da vida humana, animal e 

vegetal, faz-se notória e ganha destaque especial ao ocorrer em seres humanos. Ela faz 

os homens lamentarem e questionarem as instituições que a adoram, como a igreja, o 

governo, a sociedade em geral. Não há evidência científica de que a consciência 

continue após a morte, no entanto, existem várias crenças em diversas culturas e 

tempos históricos que acreditam em vida após a morte. Ela é um trágico destino 

reservado a todos sem pedir licença para entrar. O eu lírico sofre e tem o direito de 

sofrer, Florbela mostra o lado arrebatador e otimista, mas também mostra a fragilidade 

e o sentimentalismo, a mulher perdida e sem esperança.  

Em um mundo onde sempre predominou o patriarcado, ser mulher é um 

grande desafio, seja qual for o ambiente. Sentimentos como a dúvida, a vaidade, o 

otimismo e o pessimismo se misturam, tornando insociável qualquer tentativa de 

compreensão desse universo, pois é preciso dar conta de tanta coisa, mesmo estando 

machucada. E quando essa mulher precisa falar de sentimentos eróticos e sexo, o 
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quadro fica ainda mais difícil, nunca foi fácil, mas houve mulheres na história 

universal que tornaram mais suave o “ser mulher”.  

 

2 A DISSOCIAÇÃO ENTRE A POESIA ERÓTICA E A OBSCENIDADE E ENTRE 

A OPRESSÃO E A LIBERDADE 
 

 

 

No presente contexto a manifestação dos aspectos e reflexões eróticas serão 

como função libertadora na visão feminina de Espanca, assim como, para Bataille, o 

erotismo é uma comunicação entre os corpos, caso contrário torna-se obscenidade, ou 

seja, se o outro não consente e é tomado à força, torna-se algo ofensivo, indecente e 

grosseiro e até mesmo um crime, e o obsceno, diferentemente do erotismo, traz 

mudanças na lógica e nas regras de conduta em relação à sexualidade. O erotismo nos 

acompanha do nascimento até a morte. Bataille (1987) discute questões que saem do 

óbvio e são estas questões associadas às convenções sociais que nos distanciam de 

outros animais e nos tornam seres eróticos: “Do erotismo é possível dizer que ele é a 

aprovação da vida até na morte. Para falar a verdade, isto não é uma definição, mas eu 

penso que esta fórmula dá o sentido do erotismo melhor que uma outra” (BATAILLE, 

1987, p. 11).  

Na literatura, o erotismo e o obsceno estão ligados às mudanças nos sintomas 

de determinada época, em alguns momentos era comum e até aceito, mas em outros 

foi tido como errado e proibido. Essa realidade, dependendo do seu contexto histórico, 

é transformada em fantasia. Assim, podemos perceber que a literatura e o erotismo 

estão interligados pela imaginação. Quem nunca rompeu as barreiras da imaginação e 

viajou nesse mágico mundo do erotismo? Saiu do extremo entre o acanhado e o 

assanhado? Segundo a mitologia: Eros (origem da palavra Erotismo) - deus do amor 

ou cupido - mexia com o coração e com a mente das pessoas. Daí termos como 

consequência a aceitação ou simplesmente a concordância, distinguindo assim o 

erótico do obsceno.  
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2.1 PECULIARIDADE ERÓTICA: DA CONCORDÂNCIA À ACEITAÇÃO  

 

As mulheres são indiretamente violentadas quando tomam atitudes de 

emancipação, muitas vezes são xingadas, difamadas, caluniadas e desvalorizadas. 

Logo, mostraremos a especificidade do erotismo sem a implicância do abuso sexual 

nos poemas de Florbela. A liberdade de se falar de erotismo leva-nos a ver aquilo que 

nem teríamos imaginado dada a nossa dificuldade de abordar tal assunto. O silêncio 

tem sido a base para não se dizer o maior vilão de todos os “tabus”. Florbela foi aquela 

mulher à frente do seu tempo, uma das primeiras mulheres a expressarem o seu desejo 

erótico através das poesias, como afirma Michelle Nascimento no trecho a seguir.  

 

O que vem distinguir Florbela como marco divisório na história da literatura 

portuguesa é, certamente, o ser a primeira mulher, em conjunto com Judith 

Teixeira, a expressar o seu desejo erótico... uma mulher canta o amor-erótico 

sem a imposição das temáticas que seriam condizentes com a virtuosidade 

feminina (NASCIMENTO, 2018, p. 30). 

 

É importante deixar claro que erotismo difere da pornografia, pois esta é 

literalmente uma violência absurda que ainda impera contra a mulher, que por sua 

vez, é reduzida à condição de objetos sexuais, sem nem ao menos ter o direito de dizer 

não. A pornografia e a obscenidade transformam o desejo em prazer dotado de formas, 

e as mulheres, em conteúdos descartáveis. E elas são as que mais sofrem com essa 

deserotização que a pornografia provoca, pois esta violência traz consequências 

irreversíveis na vida da vítima, como afirma George Bataille (1987) 

 

Na vida humana, ao contrário, a violência sexual abre uma ferida. Raramente 

a ferida se fecha sozinha: é preciso fechá-la. Mesmo sem uma constante 

atenção, que a angústia cria, ela não pode permanecer fechada (BATAILLE, 

1987, p. 68). 

 

O silêncio e a impunidade imperaram e foram difundidos por séculos. Por 

exemplo, temos, na Bíblia Sagrada, a história de Tamar, que foi escrita por volta de 1180 

anos a.C. A filha do Rei Davi foi envolvida em um enredo sedutor, quando seu meio 

irmão Amnom se apaixona por ela e traça um plano para que ela vá até seu quarto, 
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(ato extremamente proibido naquela época), quarto de um príncipe, um homem acima 

de qualquer suspeita, mas ele tinha dentro dele algo chamado paixão, o tipo de paixão 

que leva ao abuso e cria relacionamentos de prisão dos quais a mulher não consegue 

sair. Amnom ordena que todos saiam do quarto e comete incesto, sua irmã não 

consegue fugir da situação em que foi colocada e chega ao ponto de desejar a morte.  

 

E chegando-lhes, para que comesse, pegou dela, e disse-lhe: Vem, deita-te 

comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, 

porque não se faz assim em Israel; não faças tal loucura. Porque, aonde iria eu 

com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, 

peço-te que fales ao rei, porque não me negarás a ti. Porém ele não quis dar 

ouvidos à sua voz; antes, sendo mais forte do que ela, a forçou, e se deitou 

com ela. (SAGRADA, Bíblia. II Samuel 13:11-14). 
 

Ao falarmos de erotismo, não necessariamente precisamos associar com 

obscenidade, pornografia ou abuso sexual. George Bataille (1897-1962), que era 

contemporâneo de Florbela Espanca (1894-1930), fala de várias situações, inclusive a 

que aconteceu com Tamar, em que a mulher, por séculos, não teve direito à defesa e 

muito menos à escolha. Na Antiguidade, não havia e nem era possível um diálogo 

aberto sobre tais situações de abuso, Bataille fala de como essa possibilidade de diálogo 

e piedade era distanciada do cristianismo, e mesmo a sua escrita sendo recente, ele 

também sentiu dificuldades em se expressar sobre o interdito global porque tocar no 

proibido não é fácil, pois é algo que incomoda a sociedade, as questões sobre 

sexualismo estão diretamente ligadas ao profano, e colocar tais assuntos no papel só é 

possível porque, como Bataille diz: A decência é aleatória e varia constantemente.  

Assim como Bataille, Florbela Espanca também se utiliza do interdito para 

descrever em seus poemas situações de erotismo sem esse abuso sexual, pois a poesia 

possibilita este passeio pelo proibido, pelo mistério e pelo encantamento. Ficar 

sozinha, à noite, com alguém do sexo oposto (se não fossem casados) era algo 

totalmente proibido no final século XIX, mesmo assim, podemos ver, nos dois 

primeiros quartetos do poema Realidade, que o eu lírico une-se ao amante entre beijos 

e carícias nesse enredo sedutor que fala de embriagar-se em teus beijos até o 
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amanhecer, notemos que existe um brilho diferente em seus olhos. Seus lábios e 

cabelos são utilizados como forma de sedução, delírios de amor que se iniciam com 

um beijo são comparados com o sabor do vinho e seus cabelos são jogados aos pés do 

amante, fascinando lhe e abrindo caminho para esse momento de encantamento.  

Os dois tercetos mostram essa linguagem da autolibertação feminina em que ela 

declara seu amor e desejo, fala do amor, do amante e das suas formas físicas com 

detalhes, cor dos olhos e da pele. Expressa abertamente a paixão, o sentimento humano 

intenso e profundo marcado pela grande atração do eu lírico com relação ao seu 

amante, essa paixão que altera o comportamento, traz impulso, desespero, inquietação 

e a intensa atração sexual somada ao desejo de estar com o amante. O poema termina 

com as dúvidas do eu lírico se o romance terá prosseguimento após o desempenho, 

abrindo assim as portas da imaginação do leitor, haverá ou não continuidade? O 

retorno do amante é incerto, porém foi tudo demasiadamente gratificante.  

 

Realidade/“Em ti o meu olhar fez-se alvorada,/E a minha voz fez-se gorjeio 

de ninho,/E a minha rubra boca apaixonada/Teve a frescura pálida do 

linho./Embriagou-me o teu beijo como um vinho/Fulvo de Espanha, em taça 

cinzelada,/E a minha cabeleira desatada/Pôs a teus pés a sombra dum 

caminho./Minhas pálpebras são cor de verbena,/Eu tenho os olhos garços, sou 

morena,/E para te encontrar foi que eu nasci.../Tens sido vida fora o meu 

desejo,/E agora, que te falo, que te vejo,/Não sei se te encontrei, se te perdi...” 

(ESPANCA, 1971, p. 92).                                          

Florbela tentou apagar essa imagem da mulher virginal, assumindo em sua 

escrita o eu lírico na condição de amante, de sujeito feminino revestido de prazer 

envolta de jovialidade e usufruindo os momentos intensamente, sem se importar com 

o que o futuro reserva. Neste farto manancial de poemas, a natureza é quase sempre 

descrita como forma de ambientação perfeita para a núpcia amorosa e para os delírios 

de amor. E, apesar da dúvida se o amante voltaria ou não, no poema Passeio ao campo, 

vemos já na primeira estrofe do primeiro quarteto um convite explícito para uma visita 

noturna, ou seja, vem ao meu encontro usufruir das delícias do amor, com todo vigor 

de uma jovem mulher. No segundo quarteto, mais uma vez, ela se autodescreve como 

forma de seduzir o amante, fala das suas formas físicas, detalhando seu corpo e 
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expondo o entusiasmo da juventude. O eu lírico está vivendo um momento de 

arrebatamento sedutor e discorre em todo o poema o prazer do amor na juventude. 

Mesmo duvidando se estes momentos acontecerão, o poema é finalizado com 

momentos de muito prazer, nesse interdito e vago sonho de andar no campo, tomar 

banho de cachoeira, apreciar e desfrutar das belezas naturais com seu amor, um 

ambiente perfeito para um casal de apaixonados usar e abusar da imaginação.  

  

Passeio ao Campo/ “Meu Amor! Meu Amante! Meu Amigo! /Colhe a hora 

que passa, hora divina, /Bebe-a dentro de mim, bebe-a comigo! /Sinto-me 

alegre e forte! Sou menina! /Eu tenho, Amor, a cinta esbelta e fina.../Pele 

doirada de alabastro antigo.../Frágeis mãos de madona florentina.../— Vamos 

correr e rir por entre o trigo! —/Há rendas de gramíneas pelos 

montes.../Papoilas rubras nos trigais maduros.../Água azulada a cintilar nas 

fontes.../E à volta, Amor... Tornemos, nas alfombras/Dos caminhos selvagens 

e escuros, /Num astro só as nossas duas sombras!...” (ESPANCA, 1971, p. 96).                                                                  

No interdito existem obstáculos que procuram impedir a formação do casal e 

tudo parece ficar imensurável. A obsessão é o que nutre o eu lírico nesse inconsciente 

desejo de possuir seu amado. O próximo poema que analisaremos é um clássico de 

Florbela Espanca que traz por título Charneca em flor, título também dado a uma de 

suas obras, um clássico, pois talvez seja o poema que mais retrata o erotismo em sua 

escrita. No primeiro quarteto, o eu lírico enche o peito de deleite num bramido cheio 

de sedução em que da dor nasce o prazer, dos olhos as lágrimas apagam dando lugar 

ao brilho do prazer. No segundo quarteto, vemos o momento em que toda ansiedade 

é saciada quando finda a espera de seu amado, em um território demarcado pelos 

gestos e expressões do eu lírico que está de “asas abertas”, ou seja, o corpo à sua 

disposição, sendo estimulada por palavras que lhe satisfazem sexualmente e são 

sussurradas ao ouvido em um ápice de afago.  

No primeiro terceto, vemos o clímax do prazer, em um momento frenético e 

acalorado de delícias que a invade, o eu lírico já não se importa com o fato de ser 

mulher, de ser religiosa, já não é mais saudade, pois seu amado está junto dela 

satisfazendo todos os seus desejos eróticos. Ela se despe de tudo que a impede de 

aproveitar este espaço de tempo. E, no último terceto, o enredo instiga todo êxtase do 
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amor, o eu lírico está pronto a somente se satisfazer, sua boca, seu corpo estão 

preparados para receber o toque delirante do seu amado e finaliza com a referência da 

genitália feminina quando diz “Sou a charneca rude a abrir em flor!”  

 

Charneca em flor/Enche o meu peito, num encanto mago, /O frêmito das 

coisas dolorosas.../Sob as urzes queimadas nascem rosas.../Nos meus olhos as 

lágrimas apago.../Anseio! Asas abertas! O que trago/Em mim? Eu oiço bocas 

silenciosas/Murmurar-me as palavras misteriosas/Que perturbam meu ser 

como um afago! /E nesta febre ansiosa que me invade, /Dispo a minha 

mortalha, o meu burel, /E, já não sou, Amor, Sóror Saudade.../Olhos a arder 

em êxtases de amor, /Boca a saber a sol, a fruto, a mel:/Sou a charneca rude a 

abrir em flor! (ESPANCA, 1971, p. 89).                    

  

O erotismo foi muito bem explorado no século I da Era Cristã por Ovídio, em 

Amores e Arte de Amar. Em seus poemas sobre a arte da sedução, da manutenção do 

amor, do prazer e da infidelidade, Ovídio também é referência no que tange ao 

erotismo e aborda temas atuais como o ideal de beleza masculino e feminino, o ciúme, 

a rotina, as melhores posições sexuais, a obtenção do prazer máximo, porém tudo 

ainda na visão e escrita de um homem, o próprio Ovídio. Reforçamos o poder do 

erotismo baseando-nos em Ovídio. Segue trecho da sua obra: “Se alguém das nossas 

gentes não conhece a arte de amar, leia este canto; e, depois de o ter lido, entregue-se, 

com sabedoria, ao amor” (Ovídio, 2011, p. 264).  

 

2.2 ANÁLISE DA FIGURA FEMININA E AS DIFICULDADES ENRAIZADAS EM 

UMA SOCIEDADE MACHISTA: DA OPRESSÃO À LIBERDADE 

  

Florbela sempre deixou clara essa personalidade infratora, que não tem medo 

de falar o que pensa e não se importa se está doendo. Ela segue sua escrita em meio às 

adversidades que a vida lhe impôs.   

Nos dois quartetos do poema Versos de orgulho, o eu lírico se exalta e faz emergir 

a personalidade da mulher que desdenha do papel passivo e apropria-se das diversas 

faces femininas. Por exemplo, no primeiro quarteto, ela declara-se um ser superior a 

tudo. Qual mulher teria essa ousadia e coragem de assumir as consequências de suas 
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falas, tomar posse de seu amado movida de prazer, sem medo de ser recriminada? 

Mas, é nos dois tercetos que ela demonstra abertamente o desejo ardente de estar em 

outros braços, onde a relação amorosa exige essa percepção de recíproco e assim fica 

mais fácil entender que essa relação nasce do sentimento mútuo, quando já tornam 

evidentes ser consequências de uma realização amorosa onde a liberdade e o desejo 

caminham juntos. Relacionamento é a troca e a reciprocidade suprindo a carência 

emocional.  

 

Versos de orgulho/ “O mundo quer-me mal porque ninguém/Tem asas como 

eu tenho! Porque Deus/Me fez nascer Princesa entre plebeus/Numa torre de 

orgulho e de desdém!/Porque o meu Reino fica para Além!/Porque trago no 

olhar os vastos céus,/E os oiros e os clarões são todos meus!/Porque Eu sou Eu 

e porque Eu sou Alguém!/O mundo! O que é o mundo, ó meu amor?!/O 

jardim dos meus versos todo em flor,/A seara dos teus beijos, pão 

bendito,/Meus êxtases, meus sonhos, meus cansaços/São os teus braços dentro 

dos meus braços:/Via Láctea fechando o Infinito!”(ESPANCA, 1971, p. 90).    

                                             

Com palavras de dor e arrependimento, inicia-se o poema “Ambiciosa”, 

rapidamente o eu lírico entendeu que não deveria correr atrás de quem não vale a 

pena, de quem não a merecia. O fato de ser mulher em um mundo de homens a 

empurra a essa condição, mesmo que de antemão não se perceba assim, ela deixa claro 

seu desprezo pelos homens sem caráter que passaram em sua vida e não lhe deram o 

devido valor. Infelizmente para o eu lírico, o término de cada relação foi sinônimo de 

tortura psicológica, as experiências passionais tiveram efeitos catastróficos em sua 

vida. No segundo quarteto, o eu lírico define o quanto estava presa a esse 

relacionamento escravocrata, quantas vezes teve de ceder, quantas vezes teve de 

aceitar imposições só para manter esse “amor” sem ao menos ter indícios de que isso 

valeria a pena. Todos os sacrifícios resultaram em tristeza, solidão, melancolia e 

decepção. Ao findar, não perdeu as esperanças e continuou a sonhar com um homem 

que a completasse inteiramente.  

 

Ambiciosa/“Para aqueles fantasmas que passaram,/Vagabundos a quem jurei 

amar,/Nunca os meus braços lânguidos traçaram/O vôo dum gesto para os 

alcançar.../Se as minhas mãos em garra se cravaram/Sobre um amor em 
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sangue a palpitar.../— Quantas panteras bárbaras mataram/Só pelo raro gosto 

de matar!/Minha alma é como a pedra funerária/Erguida na montanha 

solitária/Interrogando a vibração dos céus!/O amor dum homem? — Terra tão 

pisada! /Gota de chuva ao vento baloiçada.../Um homem? — Quando eu 

sonho o amor dum deus!...” / (ESPANCA, 1971, p. 114). 

 

Quando uma mulher se orgulha por algum motivo justificado e sem nenhum 

ânimo pretensioso, considera-se que sua avaliação é justa e equilibrada. Embora a 

simplicidade, humildade e modéstia sejam virtudes que se apresentam em oposição à 

vanglória, é quase impossível não as ligar ao exemplo de mulher apresentado por 

Florbela Espanca. Todas temos a peculiaridade do erotismo, todas temos nossas dores 

e confusões. E tentamos pormenores exemplificar a diferença entre concordar e aceitar, 

procuramos mostrar através de Florbela essas várias faces que a mulher pode 

incorporar, ela pode ser solidão, angústia, poder, sofrimento, erotismo, amor e amante. 

No amor e no desejo, a mulher não é culpa, ela é decisão.  

Florbela sabia que sempre teria alguém apontando nossos erros e duvidando de 

nossa capacidade de evoluir pelo simples fato de ser mulher. Mas mesmo que não seja 

possível encontrar um modelo de perfeição feminina que se encaixe em todos os 

parâmetros exigidos pela sociedade, é provável que haja mulheres que se aproximam 

de tudo que foi dito nesta pesquisa, mulheres que lutam pelo bem comum, que sentem 

dor, angústia, que conseguem falar abertamente do sensualismo erótico, enfim, 

mulheres fortes, equilibradas com um esplêndido controle emocional para se fazerem 

mais felizes e completas independente da circunstância que estão vivendo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apontamos, através deste artigo, argumentações baseadas nos poemas de 

Florbela Espanca que consistem em sonetos que falam da angústia, do sofrimento, da 

dor, do amor e do erotismo, como a imagem feminina se tornou o tema central da 

problemática que envolve seus poemas e como ocorre a relação com o contexto 

histórico da poetisa. Portanto, é a partir da junção do fazer poético e do envolvimento 

da sua vida com o eu lírico que ela deve toda a sua fama e reconhecimento.  



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

539 

Sentimentos como a dor e a depressão perseguiram Florbela e embaraçaram sua vida 

pessoal, porém foram de grande valia na sua escrita, fundamentando todo o seu leque 

antológico. A demora no reconhecimento paterno, ter perdido o irmão e os três 

casamentos foram acontecimentos que se transformaram numa cadeia de dores e 

lástimas na qual as crises de depressão ficavam cada dia mais fortes. Percebemos isso 

nas análises de seus poemas. Com a voz incessante do eu lírico marcadamente 

feminino, as poesias são manifestadas por um grande pesar emocional. A sociedade 

em que ela estava inserida não compreendia seus anseios, por isso, Florbela ficou 

afastada do cânone literário até alguns estudiosos despertarem para a pesquisa da sua 

escrita. Ela representou as mulheres em seus poemas, misturando ficção com a vida 

real, deixando o leitor intrigado se ela falava de si mesmo ou não. Ela carregou suas 

poesias de erotização, poucas escritoras tiveram a ousadia de escrever sobre o assunto 

como Florbela.  

Mesmo o erotismo fazendo parte da atividade humana, é difícil entrar em 

discussão sobre tal tema, ainda mais sendo mulher, pois a sociedade liga o erotismo à 

imoralidade e ao obsceno, e algumas vezes até à pornografia. Mas, com a poesia de 

Florbela e a visão de Bataille, conseguimos compreender melhor o tema proposto neste 

artigo. O exercício do poder sobre a mulher continua sendo um tabu e motivo de 

discussão, questionamentos e debates por todo o mundo e em infinitas áreas do 

conhecimento. Deixaremos aqui descoberto um pouco mais do legado de Florbela 

Espanca na literatura portuguesa e na sua vida, assegurando a importância de falar 

sobre Florbela nesta luta do sexo feminino em busca de seu espaço e impor-se nele.  

Faz-se necessário lembrar ainda que o sexo feminino não encontrou o seu 

espaço no mundo, mas isso não impede as mulheres de continuar lutando, pelo 

contrário, incentiva ainda mais, e é importante incentivar a busca dessa identidade, 

pois isso vai além de um ser pensante, elas também podem alçar voos mais altos, 

desenvolvendo assim o seu talento e sua experiência que a façam ter o controle da 

situação sem precisar se comportar como um homem ou diminuí-los. Entre o interdito 
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e o liberal, esperamos contribuir - com os que venham a se interessar em estudar 

Florbela Espanca e suas obras - com o descobrimento e a propagação dessa mulher que 

foi uma das maiores vozes femininas do seu tempo na Literatura Portuguesa e, assim, 

abrir um leque desse universo erótico e feminino pronto para ser explorado e 

conquistado.  

Por fim, o maior desejo que fica é o de mais respeito, diminuição da assimetria 

e o aumento da liberdade para todas as mulheres independentemente de sua cor, 

posição social ou religião, pois de um extremo a outro ela pode ser o que quiser, sem 

deixar de ser feminina; esse legado é nosso por direito. Avante, mulheres, mostrem 

sua força a todos aqueles que duvidaram de vocês! 
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EXPRESSIVIDADE, ESTILO E LIBERDADE NA POESIA ENGAJADA DE PAES 

LOUREIRO EM A LOBA 

Adonai da Silva de Medeiros (UEPA)1 
 

Resumo: Publicado em 1964, a obra A loba, de Paes Loureiro, tem como temática 

central o registro (poético) da luta e o que implicava lutar pela democracia no início da 

ditadura militar brasileira. Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo discutir 

o modo como ocorre a libertação através da poesia engajada do livro de poemas A loba, 

de Paes Loureiro (2000a). Para tanto, fundamentar-nos-emos em Micheletti (2014), no 

que tange aos estudos de estilos como forma de reclamar aos sentidos pela 

expressividade posta no poema por meio dos recursos linguísticos, em que uma 

individualidade (poeta) implica a outra (leitor em participação ativa) no seio mesmo 

do discurso literário; em Paz (1982) e Friedrich (1978), sobretudo no que tange ao modo 

como a palavra poética eiva-se de sua potência significativa para firmar-se como tensão 

dissonante que, em sua dialética, atrai e repele ao dialogante; em Bosi (1977), referente a 

como, frente ao caos da sociedade, a poesia atua como resistência e força harmoniosa; 

em Eagleton (1976), em seus estudos concernentes à relação literatura e sociedade, 

enquanto posicionamento crítico dialogante para com as formas, estilos e temáticas, 

determinadas historicamente; e em Sartre (2004), em sua interpretação existencial do 

papel do autor, enquanto espírito, frente à sociedade, de modo que este ocasiona a luta, 

a resistência e ruptura face à ideologia do opressor, e que busca dar ao seu leitor uma 

consciência infeliz na medida em que, porque engajado, vai à conquista da liberdade. Nos 

poemas de A loba, Paes Loureiro (2000a), ao consolidar o seu registro histórico, não está 

senão fornecendo-nos uma consciência infeliz, na medida em que somos atraídos e 

repelidos pela sua expressividade poética. O engajamento do autor na historicidade (em 

sentido ontológico e cotidiano do termo) acusa o espírito libertário de seus poemas. 

Palavras-chave: Paes Loureiro. A loba. Liberdade. Expressividade. Poesia engajada. 
 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Publicada em 1964, a obra A loba, de Paes Loureiro, tem como temática central 

o registro (poético) da luta e o que implicava lutar pela democracia no início da 
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ditadura militar brasileira. Se nos focarmos somente neste fato, poder-se-ia afirmar 

que, como expressa o título do nosso trabalho, a matéria poética por si já seria engajada 

historicamente em seu tempo, quer no âmbito do conteúdo, quer no âmbito da forma, 

uma vez que essas duas esferas são intrínsecas ao enunciado. 

E é do próprio poeta a apresentação, sobre a feitura do ensaio-relato referente ao 

livro Tarefa (1964), em que diz: “como poderia iniciar agora este texto amargo, mas 

necessário para unir os que amam como eu a liberdade?” (LOUREIRO, 2000b, p. 254). 

Ora, amar a liberdade é, antes de mais nada, amar a conquista, em um sentido 

existencial, do ser conduzindo-se para ser o que vier a ser enquanto ser-no-mundo. Se 

se quer apenas “dado-no-mundo”, e acreditar, como argumenta Sartre (2004), que a 

liberdade nos fora dada, então, não teríamos propriamente a liberdade, mas sim uma 

falácia de liberdade: uma alienação de se pensar ser livre como tal. Diz o existencialista 

francês que, se conjecturarmos a expressão a liberdade é, estaríamos pondo-a como 

dada, não como conquistada, como de fato se tem. 

Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo discutir o modo com o qual 

ocorre a libertação através da poesia engajada do livro de poemas A loba, de Paes 

Loureiro (2000a). Para tanto, fundamentar-nos-emos em Micheletti (2014), no que 

tange aos estudos acerca do estilo  e da expressividade posta no poema por meio dos 

recursos linguísticos; em Paz (1982) e Friedrich (1978), sobretudo no que tange ao 

modo como a palavra poética eiva-se de sua potência significativa para firmar-se como 

tensão dissonante; em Bosi (1977), referente a como, frente ao caos da sociedade, a 

poesia atua como resistência e força harmoniosa; em Eagleton (1976), em seus estudos 

concernentes à relação literatura e sociedade, enquanto posicionamento crítico 

dialogante no seio do enunciado; e em Sartre (2004), em sua interpretação existencial 

do papel do autor, enquanto espírito, frente à sociedade, de modo que este ocasiona a 

luta, a resistência e ruptura face a ideologia do opressor, e que busca dar ao seu leitor 

uma consciência infeliz na medida em que, porque engajado, vai à conquista da 

liberdade. Além dessa introdução, neste trabalho, consta-se, respectivamente, a parte 
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referente à discussão de cunho teórico e a parte referente à interpretação da obra 

literária, na qual interpretaremos cinco poemas do livro A loba, e, logicamente, segue-

se as considerações finais e as devidas referências bibliográficas. 

 

 

2 DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: ESTILO, EXPRESSIVIDADE E 

LIBERDADE 
 

 

A linguagem é já um ato de inscrever-se no tempo. A forma de hoje evidencia 

muito do caráter do homem. Enquanto instância cultural, ela transfere o homem ao 

tempo, e o tempo, porque reclamado, implica a sugestão da historicidade (no sentido 

existencial/ontológico do termo). Logo, se pensarmos em unir tudo isso à metáfora, 

teríamos que, elevada em detrimento do senso comum, a linguagem, quando deixa-se 

eivar de poeticidade pelo labor do poeta, não é senão o imbuir-se de conteúdos e 

formas plasmadas no tempo, e por este implicada. O poeta é radical, ao ensimesmar-

se, atrai e arrasta consigo a tudo e a todos: ele grava na memória da linguagem o projeto 

social e individual inerente a si enquanto tal. 

De acordo com Bosi (1977, p. 111), “A atividade poética busca uma relação 

intensa com o ‘mundo-da-vida’”, evidentemente que este mundo-da-vida é a extensão 

do sujeito, de maneira categorial no que concerne a si, eivado de singularidade 

extrema, e por isso mesmo é que se faz poesia. Assim, se pensarmos na relação de 

sentidos de um texto, sobretudo literário, ter-se-ia que ela se formará a partir da 

interpenetração do enunciado, em que se plasmará, ou seja, ganhará forma, por meio 

do estilo de cada autor: 

 

Afinal, um texto é sempre constituído por um discurso no qual há a expressão 

de uma individualidade que apela a outra. O grau dessa subjetividade é 

variável; sempre presente, contudo. Ele se patenteia nas escolhas linguísticas 

realizadas pelo locutor e, para melhor observá-las e verificar-lhes o grau de 

funcionalidade, e é necessário que se analise o material linguístico analisado, 

desde as menores unidades da língua, os fonemas e suas e suas combinações, 

as palavras e seus aspectos morfossemânticos e morfossintáticos, até a 

organização de todos, fonemas e palavras, nas frases (MICHLETTI, 2014, p. 

387-388). 
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Neste sentido, expressividade refere-se ao modo como os recursos da língua são 

postos em funcionamento pelo enunciador e posteriormente apreendidos pelo leitor. 

Evidentemente se está jogando aqui com a intrínseca relação entre poeta e leitor.  

No poema, de acordo com Paz (1982), a linguagem elevada nada mais é que a 

linguagem do seu povo, não no sentido de que é a fala comum, utilizada na 

conversação, mas sim enquanto linguagem que se vale da vida, do tempo e da história 

presente de sua sociedade, como em um elo intrínseco em que um reclama o outro. O 

poeta é um homem à frente do seu tempo, enxerga além dos outros. É um intelectual 

com vista aguçada e afinada para com o mundo à sua volta. Ele sente, enxerga, eleva 

e torna a palavra, sempre em devir. A linguagem do seu povo, portanto, não é senão a 

linguagem social. Ora, dizemos intrínseco porque, de acordo com o autor, a formação 

da palavra poética dá-se em três esferas: o desenraizamento/desarraigamento da 

palavra, uma elevação para retirá-la do sentido comum; o processo de retorno, de 

regresso ao “chão”, plantando no poema novos sentidos; e, em terceiro momento, 

surge a participação ativa do leitor, que consolida o processo. 

A participação ativa do leitor é um ato de (re)criação, tal qual um ato de 

(re)viver aquele momento em que já se manifestou no poeta, que agora está inerte, ou 

melhor, latente no poema, pronto para receber o toque que irá elevá-lo e regressá-lo ao 

seu estado, este toque é clave que irá fazer com que sociedade e poeta transformem 

juntos a realidade existente, com poesia, pois, de acordo com Paz (1982), e 

concordando com o autor, o poema é um organismo vivo, que exige a viva participação 

de quem o lê.  Se, com a elevação da palavra, agora poética, o poeta for tido como um 

ser que é obscuro, hermético, isolado de seu tempo, é justamente a participação, 

afirmação esta de nossa interpretação, do povo que irá restituir ao poeta, ou melhor, à 

poesia aquilo que ela quer mostrar ao mostrar o seu ser: a precariedade do mundo. 

Cabe ao leitor o processo de se atenuar junto à sensibilidade do poema, unir-se ao 

modo como o poema transforma as palavras em poesia viva. 
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Retornando à expressividade, temos que, como posta por Micheletti (2014), é 

apreendida pelo leitor por meio da forma, ou seja, é pelo como diz que o poeta fisga ao 

leitor, atrai-o e repele-o justamente para sacudi-lo por meio de suas “tensões 

[dissonantes] formais”, em que se entrechocam “a simplicidade da exposição com a 

complexidade daquilo que é expresso” (FRIEDRICH, 1978, p. 16), pois “a significação 

é indicativa, emotiva e representativa” (PAZ, 1982, p. 40), ou seja, o movimento 

emocional (FRIEDRICH, 1978) do poeta é, por isso mesmo, imbuído de expressividade 

que busca retirar o leitor de sua inércia, em certo sentido, de sua alienação. O poema é 

a vontade de linguagem levada ao extremo. Uma expressão potente que “densifica” a 

tensão dissonante: desconstruir, senão destruir, totalmente a descrição do “eu 

subjetivo”; esforço estilístico de romper o estatuto obtuso do indizível; levar à tona (ao 

tônus) a poeticidade de cada palavra; retirar a palavra do sentido corriqueiro; à medida 

em que se enxerga menos, imagina-se mais; abrir os olhos ao horizonte.  

A palavra poética subverte a compreensão do mundo, fascina ao leitor porque 

o deixa em estado abnorme ante o indizível que se faz prenhe de significação: a 

subversão do conteúdo na forma não é senão a maneira de mostrar a complexidade do 

mundo, por isso, transforma-se a realidade, (re)cria-se, reordena e reorganiza. 

A lucidez nunca matou a arte, “(...) Antes, combatendo hábitos mecanizados de 

pensar e dizer, ela dá à palavra um novo, intenso e puro modo de enfrentar-se com os 

objetos” (BOSI, 1977, p. 148). Evidentemente que o poeta, posto neste sentido, põe luz 

(lucidez) naquilo que aflora em seu ser, isto é, em seu movimento emocional enquanto 

alucinação. A lucidez não é, em si, o contrário à alucinação, ela é, sim, o seu paralelo. 

Sendo o ser da poesia, de forma mediada (subjetiva, devaneante, delírio), um 

alucinado, ele precisa, para fazer sentido, ser controlado, eis a lucidez: uma volição sob 

o emocional. Valendo-nos do termo bakhtiniano, a poesia enquanto alucinação lúcida 

não é senão uma volição-emocional. Para fazer-se construída, articulada e plurissêmica, 

a poesia precisa tornar-se lúcida e pôr os pontos de vistas e as ideologias sob sua 

perspectiva. O controle que faz é dado, em certo sentido, sob a forma de ciclo: 1) 
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alucina-se; 2) a lucidez age; 3) a matéria verbal é plasmada; e repete-se. Ao fazer-se 

contemplar e compreender, a poesia insere-se no tempo originariamente social, e este, 

por sua vez, é absorvido pela alucinação, isto é, em tédio profundo, em que o tempo não 

o afeta e não está necessariamente esvaziado, mas sim está aglutinado ao ser, 

ocorrendo uma temporalização que libera o ciclo e reinventa-se, ou seja, “A lucidez 

está, aqui, em escolher o tom conotativo que convém à matéria da intuição. A 

consciência trabalha os dados primeiros” fornecidos pela alucinação “no sentido de 

dar-lhes a maior transparência possível dentro de um meio semântico que não é 

transparente: a linguagem verbal” (BOSI, 1977, p. 120). 

Em se tratando de ideologia, a poesia é um jogo dicotômico: surge como tese 

(literatura, espelho da ideologia) do próprio poeta frente ao mundo; e como antítese 

(poesia, resistência à ideologia) ao processo de reificação ideológica do mundo; em suma, 

a poesia é combate à ideologia, logo, é positiva com sua tese, e negativa com sua antítese. 

Ora, o poeta é um homem entranhado em sua história, é uma consciência (infeliz, no 

sentido sartriano) histórica, e, por isso mesmo, engajada: ao buscar romper as correntes 

que o prende, obscurece-se para dizer que o mundo é mais obscuro ainda, e que a 

poesia é luz. 

Neste sentido, sabendo que a temática é anterior à forma, “as formas são 

historicamente determinadas pelo tipo de ‘conteúdo’ que têm de incorporar” 

(EAGLETON, 1976, p. 37), de modo que o enunciado é “uma sequência linguística, 

cujo sentido impresso pelo locutor é recebido pelo alocutário, que o reorganiza de 

acordo com sua situação individual e social.” (MICHELETTI, 2014, p. 390). Desta 

forma, afirmou Sartre (2004) que 

 

[...] um escritor é engajado quando trata de tomar a mais lúcida e integral 

consciência de ter embarcado, isto é, quando faz o engajamento passar, para 

si e para os outros, da espontaneidade imediata ao plano refletido. O escritor 

é mediador por excelência, e o seu engajamento é a mediação (SARTRE, 2004, 

p. 61-62). 
 

Assim, com o engajamento, o escritor fornece à sociedade uma consciência infeliz, 

de que é oprimido, e porque dá esta consciência, engaja o leitor na sua historicidade. Ao 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

548 

engajar-se na historicidade, buscando romper a alienação do próximo, ainda que em 

confronto de ideologias, já se está exercitando a libertação: “e como as liberdades do 

autor e do leitor se procuram e se afetam através do mundo, pode-se dizer igualmente 

que a escolha que o autor faz de determinado aspecto do mundo é decisiva na escolha 

do leitor” (SARTRE, 2004, p. 58), e porque escolhem-se mutuamente, a temática do 

texto é já uma atitude de exercitação de ambos, “assim, todas obras de espírito contêm 

em si a imagem do leitor a quem se destina” (Ibid. idem). Ora, a imagem não é senão 

a transfiguração do Eu para o mundo, uma extensão de si. Na medida em que temos 

esta imagem, temos o espírito de que fala Sartre: porque engajadas na sua historicidade, 

exercitando a liberdade de autor e leitor, obras de espírito não são senão o ato de 

reivindicar a própria liberdade censurada e obscurecida por outrem. As condições de 

produção, em certo sentido, determinam, ao lado de escritor e leitor, o espírito da obra 

na medida em que se tem o (re)conhecimento do papel sociohistórico do texto literário. 

No seio disso, a filosofia existencial eiva-se de ressignificação do conceito de 

liberdade: “a liberdade não é, propriamente falando; ela se conquista numa situação 

histórica; cada livro propõe uma libertação concreta a partir de uma alienação 

particular” (SARTRE, 2004, p. 57, grifos do autor). Ao saber pelo que lutar, logo, pela 

temática a que se engaja e transfigurar em forma, o escritor diz, implicitamente, que a 

liberdade, tal qual afirma Sartre, não é. É na impropriedade que devemos resgatá-la 

para conquistá-la. Para tanto, dever-se-á buscá-la através de uma literatura radical. Ora, 

em termos sociais marxistas, “radical” nada mais significa que “pegar” o homem pela 

raiz, trazê-lo pela raiz e, por isso, sustê-lo na literatura engajada. A linguagem é radical. 

O engajamento é radical. Radical é a liberdade em sua impropriedade que deve ser 

sacada do absolutismo que reina sobre ela. E é no ser radical libertário que se funda, 

enquanto próprio fundo, assim, há uma volição sob o espírito inquietante da literatura:  

 

[...] É por isso que a obra de arte não se reduz à idéia: em primeiro lugar, 

porque é produção e reprodução de um ser, isto é, de alguma coisa que nunca 

se deixa ser inteiramente pensada; em seguida, porque esse ser é totalmente 

impregnado por uma existência, isto é, por uma liberdade que decide quanto 

à própria sorte e ao valor do pensamento (SARTRE, 2004, p. 89, grifos do autor).  
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Na medida em que se conquista essa impropriedade, manifesta-se a tomada de 

consciência, uma compreensão e disposição de constantemente ir a caminho. É a partir 

do pensamento que se busca aquilo que é inerente ao ser. E a criação, enquanto ato do 

pensar, é já a manifestação própria da impropriedade radical da liberdade que se deseja 

conquistar. A literatura é, em certo sentido, a face da impropriedade – evidentemente 

que não estamos falando de uma ausência do que é próprio, de substância, mas sim da 

consciência de que é pelo caminho que se faz a coleta de tudo – na medida em que é 

existente porque é pensada, e pensa, sob a sua forma. Logo, estamos (escritores e nós 

leitores) em eterna busca pela liberdade:  

 

[...] Não se pode escrever sem público e sem mito – sem um determinado 

público criado pelas circunstâncias históricas, sem um determinado mito do 

que seja a literatura, que depende, em larga medida, das exigências desse 

público. Em suma, o autor está em situação, como todos os outros homens. 

Mas seus escritos, como todo projeto humano, abrangem, particularizam e 

superam essa situação, até mesmo explicam e fundamentam (...) é uma 

característica essencial e necessária da liberdade o fato de ser situada. 

(SARTRE, 2004, p. 113, grifos do autor). 

 
 

Ora, sendo situada, liberdade e literatura, porque caminham juntas, inscrevem-

se na historicidade, porque são uma eterna luta, e, no seio desta, encontra-se o homem 

radicalizado por aquelas duas. O homem, quer escritor, quer leitor, esse sujeito a 

caminho, existe enquanto projeto, e neste faz-se reinar um recorte do que almeja. 

Evidentemente que a decisão antecipadora, por isso mesmo existencial, permite ao 

homem (re)escrever sua obra, ou melhor, sonhar na medida em que a (re)cria, o que 

possibilita atuar frente ao presente, engajar-se e ir a caminho da liberdade em si, e 

fazer-se presente (presença), na e pela literatura, sendo constitutivo de si em termos 

reflexivos e espirituais, uma vez que – e aqui caminhamos para as palavras finais desta 

seção – “a literatura é, por essência, a subjetividade de uma sociedade em revolução 

permanente” (SARTRE, 2004, p. 120). Ora, a subjetividade literária, portanto, não é 

senão o seio do desejo coletivo que, sonhando, almeja conquistar a liberdade e fazer de 

si o espírito engajado na historicidade. 
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3 DA INTERPRETAÇÃO: AS FORMAS DISSONANTES NOS POEMAS 

ENGAJADOS E LIBERTÁRIOS EM A LOBA 

 

O título da obra loureiriana por si só é já sugestivo: há uma animalização do 

regime ditatorial militar, de modo que, sorrateiro, engenhoso e audacioso viera junto 

ao golpe de 1964. Comecemos a nossa interpretação: 

 

1 

Noite mais do que noite. Aquela noite. 

Não a noite-naquela. 

            Aquela noite. 

Noite negrume. 

    Noite-canto-chão. 

Noite na página anterior ao verbo. 

Noite noturna.  

   Medo sobre medo... 

Carcinoma. 

      Mil novecentos e sessenta e quatro. 

Ah! primeiro de abril. 

        Oh! Noite escorpião 

cravando seu ferrão e seus venenos. 

Noite, toca de fera. 

Noite de ocultas alcatéias. 

Noite 

 em que a mandíbula maligna 

cravou no dorso do tempo 

        os dentes ávidos. 

(LOUREIRO, 2000a, p. 143) 

 

Se bem observarmos, há um acúmulo do substantivo noite, de modo que, além 

da substância, o próprio léxico transfigura a si mesmo (“Noite mais que noite”) 

justamente para demonstrar o “medo sobre medo”. Além disso, o pronome 

“(n)aquela”, de acordo com Ferreira (2018, p. 156), evidencia o aspecto memorialístico 

do poeta no que tange ao seu passado, sobretudo ao lembrar-se da dor causada, quer 

física, quer psicológica, e, ao que nos parece, talvez a pior, que fora privá-lo de ler e 

escrever (LOUREIRO, 2000b, p. 259). Assim, a composição “noite-naquela” possui 

uma “função semântica de se reportar a um passado histórico do autor” (FERREIRA, 

2018, p. 156), de modo que, por ser uma justaposição, logo, não se perdendo nenhum 
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elemento, há uma forte carga que marca a memória do poeta à medida em que 

especifica a “noite”. 

Evidentemente que não se trata de qualquer noite, são várias faces “daquela 

noite” que sobrecarregam o teor de sofreguidão que instala a dor exclamada do dia 

“primeiro de abril” (décimo primeiro verso) do ano de “mil novecentos e sessenta e 

quatro”, noite esta em que surgira a loba – “noite de ocultas alcatéias”. Desta forma, a 

noite referida, a qual abrigava a “toca de fera”, exclamada como “Oh! noite de 

escorpião”, animal de hábito noturno, que detesta a luz, esconde-se em cantos 

pequenos e, se acuado, com sua cauda pica a qualquer “subversivo”, no caso em 

questão, aqueles que amam a liberdade qual o nosso poeta, inoculando seu, ou melhor, 

“cravando seu ferrão e seus venenos”. A noite abrigava as “feras” que estavam a muito 

entocadas, surgindo de dentro desta “noite negrume”, em que avançam contra as 

presas e cravam “a mandíbula maligna/ no dorso do tempo” os seus “dentes ávidos”, 

sedentos de ânsia.  

Desta forma, atacando, as ocultas alcatéias, aos homens livres, geram “noite-

canto-chão”, de modo que, “primeiramente, o autor não opta pela forma ‘cantochão’, 

canto da liturgia cristã de ritmo monocórdio, mas sim a ‘canto-chão’, a mescla entre o 

espaço angular e o solo de um local, o ‘canto’ e o ‘chão’” (FERREIRA, 2018, p. 137), ou 

seja, há duas sugestões, e aqui perseguiremos tanto o estudo de Ferreira (2018) quanto 

o ensaio-relato de Paes Loureiro (2000b)2: ao mesmo tempo que sugere o “pânico” e a 

angústia de ver-se acuado pela alcatéia, protegendo-se dos golpes na rua ou das 

torturas nas prisões, o “canto” evoca alguma súplica, a alguém ao redor, um pedido 

de ajuda silenciado pela ausência de fôlego em seus pulmões ao estar sendo agredido 

e rendido no chão. 

4 

(...) 

Soluçante Mãe  

       – nascente de poesia –  

o agora é o nunca mais. 

                                                 
2 “Eu gritei. Tombei, por alguns minutos, quase sem fôlego. Algumas janelas se abriram e a luz iluminou 

uma súbita esperança de escapar”, relata Paes Loureiro (2000b, p. 255). 
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   Nunca mais  

o riso das mangueiras 

              pelas folhas, ao vento. 

Nunca mais 

          a sede saciada 

         em fontes de água pura. 

A voz apascentando os animais que falavam, 

nunca mais. 

          Nunca mais o nunca-mais feito prenúncio. 

Mas o nunca-mais real, tão nunca mais 

como nenhum outro nunca-mais. 

Era destino exilar-me. 

   Navegar. 

   Navegar-me. 

   Entre a penumbra dos corvos 

   E o revoar das garças 

   A noite, encapuçada, decorria. 

Exilar-me. 

          Ser noutra realidade.  

       Navegar-me 

nos imunes confins do rio-aquele. 

(LOUREIRO, 2000a, p. 147) 

 

Evidentemente que, como vimos na seção da fundamentação teórica, ainda que 

implicitamente, sobretudo na fala de Sartre (2004), e aqui pomos um adendo, nem todo 

exílio significa propriamente uma ausência. Pode, sim, significar uma ausência física, 

mas não espiritual. Ora, exilar-se é “navegar” a si, uma vez que, pensando no 

existencialismo, a “existência precede a essência, ou, se se preferir, que é necessário 

partir da subjetividade” (SARTRE, s/d, p. 3) e isso significa justamente descobrir a si 

(“exilar-me./ Ser noutra realidade. / Navegar-me”, e a disposição dos versos sugerem 

essa navegação para atingir ao próximo. E é isso que o poeta, em sua poesia engajada, 

realiza na medida que navega a si (“navegar-me”) “nos imunes confins do rio-aquele”, 

ou seja, ao adentrar na atmosfera benevolente de sua fonte de poesia (Abaetetuba, 

rememorada ao ser evocada pelo pronome demonstrativo “aquele”), para revigorar 

tanto física quanto espiritualmente no “rio-aquele” antes do verbo, que ainda é imune, 

quer na memória, quer no presente, preservando sua “fonte de água pura”. 

Observemos que, no exílio, ao encontrar-se com sua “soluçante mãe”, aflita pelo 

perigo que corre o filho, o eu-lírico diz que “o agora é o nunca mais.”, uma vez que se 
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está na iminência de, (re)existindo no “tempo-aquele”, como diz o poeta, sacarem-lhe 

a vida. Note-se que o acúmulo da expressão “nunca-mais” gera uma composição 

também por justaposição (“nunca-mais”), de modo que o tempo histórico em que vivia 

o poeta passará e não voltará, qual era à época, porque lutou-se pela liberdade, assim 

como o “agora” da revitalização espiritual será “nunca-mais”, assim, a hesitação do 

eu-lírico, entrecortando os versos de número quatro a seis (desse trecho citado), 

sugerindo o movimento não-linear das folhas do riso das mangueiras ao ser levadas 

pelo vento, indica-nos o não retorno, logo, o contínuo que prosseguirá por conta dos 

atos de violência e repressão, para saciar a sede, isto é, “nunca mais/ a sede saciada/ 

em fontes de água pura”, pois a barragem cortou o fluxo original do rio, rompendo-se 

a sua essência. 

 

10 

 

Em Belém do Pará 

esse risco abismo  

     que há 

   nos passos cegos. 

Festins nas alcatéias. 

Amigos presos. 

   Companheiros mortos. 

  Apodrecidos sonhos. 

Os dedos da utopia 

       sangrando em calabouços. 

Baionetas caladas 

    revólveres nas têmporas 

sabres cravados no coração deste poema. 

Em toda parte 

corrompidos ventres 

em toda parte 

degradados sexos 

em toda parte 

torturados arrastando-se em fraturas, 

em toda parte 

sangrada esperança entre os cárceres. 

Em toda parte 

degradados arcanjos 

         decaindo-se 

pelos degraus da escada de si mesmos. 

Em toda parte. 

O medo ofídio a envenenar a vida. 
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E aquele rádio de pilha 

  cravando em meus ouvidos 

as sílabas de espinho. 

(LOUREIRO, 2000a, p. 154-155) 

 

Observemos que, nos quatro primeiros versos deste décimo poema, o poeta 

situa-nos no “risco abismo” que está alocado em Belém, uma vez que na capital do 

Pará encontra-se o maior embate físico e ideológico entre as alcateias e os militantes, e 

o foco de detenção dos presos políticos. Os “passos cegos”, porque os olhos e os 

espíritos encontram-se vendados, dão a cada passo a sensação de que se caminha cada 

vez mais para o precipício (e os versos deslocados da margem esquerda do poema 

confirmam-nos isso). 

Em Belém do Pará localiza-se o ponto de maior contraste entre a alegria das 

alcateias (“festim nas alcatéias”) e violência física e psicológica sofrida pelos “amigos 

presos”, esses “degradados arcanjos” que foram capturados e que agora caem no 

abismo do cárcere: além de já sofreram fisicamente, vem a dor pela perda dos 

“companheiros mortos”, cujos “apodrecidos sonhos” de verem a si, aos seus 

companheiros e a população em geral libertos das alcateias foram envenenados.  

Os versos sexto, sétimo e oitavo soam enfáticos ao seguirem um após o outro, 

deslocando-se do corpo do poema para acompanhar o antecedente. Sugerem o 

processo de perda, primeiramente, da liberdade física (“amigos presos”) e início das 

torturas (“em toda parte/ torturados arrastando-se em fraturas”), o que tem como 

consequência a morte dos companheiros, quando corpo e espírito não mais aguentam 

as repetidas fraturas (“o medo ofídio a envenenar a vida”), e o último ponto desse 

estágio, quando, “em toda parte”, os “degradados arcanjos”, já cansados e “decaindo-

se”, tem de assistir, sofregamente, aos “apodrecidos sonhos” decompor-se “em toda 

parte”, como seca e enfaticamente repete o poeta, e é “em toda parte” que a “sangrada 
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esperança”3 pouco a pouco sucumbe “entre os cárceres”, restando apenas a veia aberta 

e escancarada por “sabres cravados no coração deste poema”. 

A repetição maciça e densa das expressões “em toda parte”, primeiramente 

seguidas sem pontos, como que acumulando dor e sofrimento, depois agregando 

vírgulas e pontos em seguidas para dar um mínimo fôlego ao poeta, por último 

aparecendo sozinha, isolada e findando em si mesma, manifesta senão o processo de 

concentração da consciência infeliz que tem de carregar o poeta que rememora essas 

memórias recentes e depressivas, pois muitos foram os amigos perdidos, cujas 

“utopias sangrando em calabouços”, em parte morreram consigo, com a vida ceifada, 

em parte com os amigos vivos, tendo em vista que os espíritos dos companheiros ainda 

em luta foram fragilizados. E disso resulta a dor que fora cravada por cada sílaba de 

espinhos saída do rádio ao dar a notícia de mais amigos presos, mortos e sonhos 

apodrecidos. 

 

17 

Na cela do Arsenal 

         ouviam-se gritos 

ouviam-se afogamentos. 

    Dormíamos nove 

Em sela para quatro. 

          Objetos no chão 

o rosto entre baratas. 

           Ratos roíam a dúvida. 

Lívida 

a noite disfarçava-se luar... 

Lá dentro sempre o breu do medo. 

      Da latrina, 

O fedor saído de nós 

            a nós voltava. 

         Latrina 

quase nosso travesseiro, 

    ângulo do chão 

    onde dormíamos. 

                                                 
3 Notemos ainda que ocorre uma pequena inversão da colocação usual de substantivo + adjetivo, de 

determinados versos que seguem após/abaixo da expressão “em toda parte”, como o caso de 

“corrompidos ventres”, “degradados sexos”, “sangrada esperança” e “degradados arcanjos”, o que 

podemos inferir uma tentativa de pôr em evidência a violência sofrida, sobrepondo e enfatizando a 

situação precária dos presos políticos, como que visualizando de forma espantada o estado físico e 

psicológico para depois reconhecer ali uma “substância”. 
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A cada hora noturna surdia o inquisidor. 

O cano do revólver feria minha testa. 

O soco, várias vezes, sangrando minha boca. 

A tortura derrotando a alma. 

         O carcereiro 

Cravando, entre inquéritos, 

        uma coroa de espinhos 

Em meu coração. 

(LOUREIRO, 2000a, p. 160-161) 

 

Nos três poemas anteriores, o poeta forneceu-nos (senão inseriu-nos), 

progressivamente, uma consciência infeliz, na medida em que nos reclamava enquanto 

participação ativa, ou seja, buscava engajar-nos na própria historicidade e no próprio 

poema. Apesar de sua linguagem relativamente simples, o conteúdo faz-se 

desconcertante por si só, posto que é doloroso e complexo. E aqui neste poema há uma 

acentuação dessa consciência infeliz. 

Sendo perseguido, retirado de suas fontes de água pura, do peito e afago de sua 

soluçante mãe, o eu-lírico vê-se em Belém, mais precisamente na “cela do Arsenal”, na 

qual “dormiam nove em cela para quatro”. O espaço é apagado, sobretudo porque 

“ouviam-se gritos/ ouviam-se afogamentos”, de modo que as paredes eram “rasgadas” 

pelos gritos dos torturados. Além disso, “as baratas” dividiam o pequeno espaço da 

cela com os rostos dos “subversivos” no chão, em que a “Latrina”, servia-lhes “quase 

de travesseiro”, sinestesicamente, temos que o “fedor” circula ao redor daqueles que 

estavam encarcerados, de modo que a “latrina”, como ponto de partida e chegada, 

abrindo e fechando, gera um ciclo nos versos entrecortados: 

 

Da latrina, 

O fedor saído de nós 

       a nós voltava. 

  Latrina 

 

Com os rostos no chão, espalhando a dúvida ante a (in)certa morte (porque 

havia a hesitação e adiamento da “morte” e da tortura), “os ratos roíam-lhes”, de 

pouco a pouco, a liberdade física e psicológica na “lívida/ noite” que “disfarçava-se 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

557 

luar”, trazia-lhes “o carcereiro” que, com “a tortura derrotando a alma”, cravava, 

“entre inquéritos”, “uma coroa de espinhos” (fazendo alusão à coroa que fora posta 

em Jesus) no “coração do poeta”, que era, a cada pulsar, ferido pelos espinhos que o 

envolviam. 

Lembrando-nos de uma das significações de “canto-chão”, tem-se aqui a 

sugestão nos versos “ângulo do chão/ onde dormíamos”, uma vez que dali é que se 

escutava os gritos dos seus companheiros ao estarem presos (“lá dentro”) na noite 

negrume, a qual evidenciava (e no poema evidencia) “sempre o breu do medo”. E nos 

versos dezenove, vinte e vinte e um, temos o ápice da consciência infeliz perpassada 

do poeta a nós leitores, pois “a cada hora noturna” que “surdia o inquisidor”, gerando 

pânico e angústia – os versos céleres e pontuados sugerem-nos isso, como uma 

necessidade de contar de forma ligeira, para não se ater a esta memória –, “O cano do 

revólver feria” a “testa” e “O soco, várias vezes, sangrando” a “boca” do poeta, de 

modo que a “tortura derrotava a alma” que tinha sido lavada das impurezas e 

resquícios de venenos e sujo dos dentes caninos, do ferrão do “inquisidor” quando em 

“exílio”. O medo do eu lírico é-nos intensificado nos versos finais deste poema: 

 

 Os espelhos do “eu” 

quebravam-se 

no confrontar-se, entre si, na solidão. 

A noite conferia  

    insônia e sobressalto. 

Diarréias  

   pavores noturnos  

       paranóias. 

A vida inteira a parecer que não seria. 

A vida inteira, nunca mais. 

A vida inteira, nunca...  

(LOUREIRO, 2000a, p. 161) 

 

Notamos que o primeiro momento desse trecho (o qual identificamos pela 

estrutura “quebrada” dos versos) sugere o pavor do “eu” provocado pelo caos que 

fora instalado e mantido pelas “ocultas alcateias” que surgirá na noite negrume do dia 

primeiro de abril de mil novecentos e sessenta e quatro. Ora, a estrutura “desregular” desse 
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primeiro momento manifesta o modo como “os espelhos do 'eu''' encontram-se 

estilhaçados à medida em que (re)vive de novo o pavor que sentia na “cela do Arsenal” 

– “pavores noturnos/ paranóias” –, pois o que apenas refletia-se de espelho a espelho, 

gerando medo seguido de medo, era a “solidão” desse “eu” desamparado e 

angustiado que se confrontava, de solidão a solidão, consigo mesmo ao estar 

aprisionado, sendo torturado das mais diversas e piores formas possíveis.  

No segundo momento tem-se a única coisa linear e regular que vem ao 

pensamento do “eu”, isto é, a sensação de que, pouco a pouco, a “tortura” derrota a 

“alma”, estando esta vencida a cada tempo que ali se encontrava, com a vida dela 

esvaindo-se para o “nunca mais”. Além de “insônia e sobressalto”, por conta dos socos 

repentinos dados pelo inquisidor, a figura que impunha derrota à alma conferia 

também desesperança – “a vida a parecer que não seria”. À medida em que se vai 

encurtando as expressões, terminando em um fatídico “nunca...”, fornecendo a 

sensação de brusco e inquieto adormecer pelo cansaço, esse momento mais regular do 

poema manifesta-nos não apenas um sobressaltar da angústia, mas também a 

infelicidade da consciência do poeta em ter que relatar, por meio dos versos, a 

experiência de ter, por repetidas vezes, a alma sendo derrotada, e a “vida inteira” a 

partir daquele momento sempre pendendo para o abismo do “nunca mais”, sem poder 

ser vivida em plena liberdade. 

 

20 

 

(...) 

Há um tempo do escuro 

   cujo sol 

só pode renascer com róseos dedos 

no tempo da poesia 

          (tempo-aquele) 

que renasce o tempo que a negou 

a fim de destruí-lo para sempre. 

O tempo da poesia 

         o tempo-aquele,  

que não de perdoar o aquele-tempo. 

O aquele-tempo do ódio instituído. 

O tempo-mil-novecentos-e-sessenta-e-quatro,  
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covil do tempo 

  tempo e alcatéia 

tempo da loba do tempo 

   algoz do homem. 

o tempo aquele-tempo real 

mandíbula cravada 

         no coração da Pátria 

e no meu peito. 

   Esse tempo 

tem contra ele o tempo da poesia  

– o tempo-aquele – 

tempo do verbo aquém e além do tempo. 

(LOUREIRO, 2000a, p. 166). 

 

E eis que temos a liberdade plasmada na expressividade do poeta: “Esse tempo/ 

tem contra ele o tempo da poesia.”. Com esta última parte do livro A loba, Paes 

Loureiro (2000) dá-nos uma esperança, já posta pela expressão citada. Comecemos por 

essa última interpretação, atendo-nos mais estritamente à liberdade. 

Notamos que o eu-lírico já nos diz que é necessário, além de expressar (pôr para 

fora, em palavras, o “tempo-aquele” que o angustia), preencher-nos dessa consciência 

infeliz, uma vez que o “tempo do escuro” apenas pode dissipar-se quando o “tempo 

da poesia” vige sobre ele com delicadeza, suavidade (“róseos dedos”) e, por isso 

mesmo, incisivamente, para que renasça “o tempo que a negou/ a fim de destruí-lo 

para sempre”. Sob a luz do sol, o qual a fertilizará em solo liberto, após devassar o 

“aquele-tempo do ódio instituído”, isto é, em uma composição justaposta complexa, 

“O tempo-mil-novecentos-e-sessenta-e-quatro”, tempo este que fora justamente o 

perseguidor e “algoz do homem” e da poesia, “algoz” e “covil” do tempo, da poesia e 

da liberdade.  

Porque fazia-se obscuro, o engajamento do poeta, pela poesia, reagindo contra 

seu algoz, não se deixava perecer, porque espiritualizou-se nas fontes de água pura, 

perante o “tempo da loba do tempo”, e seu corpo translúcido (trans-; lux) não 

enfraquecia pelos ataques da “mandíbula cravada/ no coração da Pátria/ e no meu 

peito”. Como vimos, em tempos obscuros é que a poesia atua como fonte de luz em 

seu engajamento na historicidade, uma vez que o “Esse tempo”, o covil e algoz, “tem 
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contra ele o tempo da poesia”, o tempo da espiritualização e da luta pela liberdade, “– 

o tempo-aquele –“, apesar de algoz, erige-se na noite negrume da noite-aquela, assim, o 

“tempo do verbo aquém e além do tempo” fortalecer-se-á à medida em que nos 

engajamos contra e no tempo escuro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

À guisa de considerações finais, reflitamos: de acordo com Paz (1982, p. 39), “a 

linguagem é uma condição existencial do homem”, e esta afirmação vai ao encontro 

do que diz Paes Loureiro (2000b):  

 

Não consigo não escrever. Não posso não ler. É uma forma de consciência de 

ser, espécie de condição existencial que incorporei vivendo. Por essa 

circunstância, poucas vezes tive a sensação mais aguda de mutilação. Não a 

mutilação de uma parte de corpo, mas uma espécie de castração (LOUREIRO, 

2000b, p. 259). 
 

Neste sentido, escrever, para o poeta, além de exercer (a si) e ir em busca de sua 

liberdade, consequentemente a de seus leitores, é construir-se, enquanto ser que agora 

se vê em liberdade conquistada, com uma agudeza de consciência que plasma (ou seja, 

dá forma) em seu poema o pleno exercício de sua condição. Retornando à citação da 

introdução deste trabalho, e voltando-a para nós, “como poderia iniciar agora este 

texto amargo, mas necessário para unir os que amam como eu a liberdade?” 

(LOUREIRO, 2000b, p. 254).  

Diríamos que a própria poesia é princípio, meio e fim, uma vez que é dela que 

encontramos forças e a própria liberdade de ir em frente. Neste sentido, “o tempo da 

poesia” tanto insere-se em nossa perspectiva enquanto leitor-intérprete do texto 

literário A loba, quanto nós inserimo-nos nesta condição existencial forjada pela 

expressividade e estilo contidos no poema, na medida em que voltamos ao passado 

para buscamos melhorar o nosso tempo presente, para que nosso poeta Paes Loureiro 

possa ler e escrever poesia. 
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31 
 

FORMAS SIMBÓLICAS DO PODER INSTITUÍDO NA LAVOURA ARCAICA, DE 

RADUAN NASSAR 

Raphael Bessa Ferreira (UEPA)1  

 

Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de analisar o romance Lavoura Arcaica 

(1975), de Raduan Nassar, tendo como mote de discussão as questões ligadas às formas 

simbólicas em que o poder instituído, ainda que de forma primitiva, privilegia o modo 

operacionalizante da exclusão e opressão do ser, tanto no que diz respeito à liberdade 

de expressão, no que tange à ausência de debate/diálogo dos discursos e ideologias 

contra hegemônicos; quanto dos desejos dos corpos, oprimidos de suas 

particularidades sensório-afetivas mediante uma não permissibilidade da libido e do 

prazer. Ancorando-se no pressuposto de que o texto nassariano dialoga 

metaforicamente com o contexto de sua publicação no Brasil, pós-AI5 do período 

ditatorial, e que inúmeras temáticas moralizadoras advindas dos palimpsestos sacros 

da tradição judaico-cristã-islâmica são plasmadas no enredo da obra, parte-se da 

hipótese de que o objeto de estudo coloca em tensão um mundo circunscrito a um alto 

teor de violência-violação de direitos e de liberdade ante a um universo que se quer 

contrário, ou em trânsito de construção de uma nova forma de vivência do ser, 

pautado em uma releitura, e mesmo contra leitura, da cultura hegemônica tradicional 

e ancestral. De modo a dar conta de tais discussões, elencam-se como referencial 

teórico para a pesquisa os pressupostos teóricos de autores, tais como Agamben (2006), 

Foucault (2013) e Giacoia Jr. (2018), bem como na fortuna crítica nassariana, como 

Ferreira (2009; 2012; 2017), Miranda (1996), Nunes (1983) e Sedlmayer (1997).  

Palavras-chave: Raduan Nassar. Lavoura Arcaica. Poder. Tradição. Opressão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Lançado há exatos 45 anos, o romance Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, 

apresenta muitos questionamentos acerca dos aspectos políticos, tanto de sua época, 

quanto no contexto da contemporaneidade. Tendo em seu tecido narrativo uma gama 

de elementos ideológicos da cultura do Médio Oriente, tornando-se nada menos do 

                                                 
1Doutor em Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Literatura 

Brasileira pelo CES/JF. Graduado em Letras – Habilitação em Língua Portuguesa – pela Universidade 

da Amazônia (UNAMA). Professor Assistente IV – Cátedra de Estudos Literários – da Universidade do 

Estado do Pará (UEPA). E-mail: ru-98@hotmail.com.  
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que uma obra formada enquanto um imenso palimpsesto de textos sagrados das 

culturas monoteístas do judaísmo, como o Tanakh e o Velho Testamento; do 

cristianismo, com o Novo testamento; e do islamismo, com as Suratas corânicas 

(FERREIRA, 2017), a obra de Nassar se mostra imbuída dos arquétipos e valores 

moralizantes de uma cultura patriarcal oriunda desses povos. 

Além disso, o texto faz esse diálogo intertextual de modo a problematizar as 

tensões provenientes desta formação do homem no ocidente, bem como a criticar 

determinados contornos ali expressos. No intuito de profanar o sagrado e sacralizar o 

profano, como já pontuado em Ferreira (2012), as camadas incluídas no plano de 

conteúdo do romance em questão trazem à tona um teor crítico da filiação da obra, 

que, como postula Sedlmayer (1997, p.51), pertence “muito mais ao tronco literário 

inaugurado pelos arcaicos caracteres hebraicos, os precursores das histórias e dramas, 

do que à narrativa mitológica dos gregos”. 

Assim pode-se contar que há, de fato, uma gama de vozes na obra que é herdeira 

de um sentimento primevo do homem. Sentimento de pertencimento ao solo, à terra, 

sentimento de constante aglutinação ao seio familiar, contudo, subjugados ao poder 

único constituído e repressor, cujo cerne é a figura paterna. Tal tradição corrobora 

aquilo que Nejar chama de um “sentimento incestuoso e interdito” que se faz 

subjacente ao enredo da obra nassariana, no qual se nota a presença de “um coro de 

ancestralidades, em prosa alegoricamente poética” (NEJAR, 2011, p. 911). 

Desta feita, o presente trabalho tem o objetivo de analisar o romance Lavoura 

Arcaica (1975), de Raduan Nassar, tendo como mote de discussão as questões ligadas 

às formas simbólicas em que o poder instituído, ainda que de forma primitiva, 

privilegia o modo operacionalizante da exclusão e opressão do ser, tanto no que diz 

respeito à liberdade de expressão, no que tange à ausência de debate/diálogo dos 

discursos e ideologias contra hegemônicos; quanto dos desejos dos corpos, oprimidos 

de suas particularidades sensório-afetivas mediante uma não permissibilidade da 

libido e do prazer.  
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Ancorando-se no pressuposto de que o texto nassariano dialoga 

metaforicamente com o contexto de sua publicação no Brasil, pós-AI5 do período 

ditatorial, e que inúmeras temáticas moralizadoras advindas dos palimpsestos sacros 

da tradição judaico-cristã-islâmica são plasmadas no enredo da obra, parte-se da 

hipótese de que o objeto de estudo coloca em tensão um mundo circunscrito a um alto 

teor de violência-violação de direitos e de liberdade ante a um universo que se quer 

contrário, ou em trânsito de construção de uma nova forma de vivência do ser, 

pautado em uma releitura, e mesmo contra leitura, da cultura hegemônica tradicional 

e ancestral.  

De modo a dar conta de tais discussões, elencam-se como referencial teórico 

para a pesquisa os pressupostos teóricos de autores, tais como Agamben (2006), 

Foucault (2013) e Giacoia Jr. (2018), bem como na fortuna crítica nassariana, como 

Ferreira (2009; 2012; 2017), Miranda (1996), Nunes (1983) e Sedlmayer (1997).  

 

1 DESENVOLVIMENTO 

 

Em já célebre estudo sobre Lavoura Arcaica, o crítico paraense Benedito Nunes 

sublinhou o teor intertextual da herança literária sacra do Oriente Médio no texto de 

Raduan Nassar: 

 

Com a inclusão de uma composição plena, que tomando como modelo a 

parábola bíblica do Filho Pródigo, preenche-a com os múltiplos nexos 

conflitivos da vida familiar a forma da história aí inseparável da forma da 

linguagem, no ritmo da paixão incestuosa do personagem-narrador, e que se 

abre para uma visão trágica do mundo (NUNES, 1983, p. 66). 

 

Ora, se este aspecto intertextual se mostra explícito no tecido narrativo de 

Lavoura Arcaica, seja em seu estilo ou em seu plano conteudístico, pode-se 

compreender que tal artifício é mote caracterizador de um diálogo com uma cultura e 

tradição antiga, de alto teor sapiencial e moralizador no que tange à disciplinarização 

da conduta do homem em sociedade. 
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As lições do personagem do pai, Iohaná, à mesa, que ressoam os textos 

abraâmicos, mostram-se como homenagem aos ecos ancestrais vistos na cultura das 

três grandes religiões monoteístas, mas, ao mesmo tempo, mostram-se também figura 

retórica questionadora, via recurso da paródia, dos mesmos preceitos e tradições 

sapienciais.  

Não por acaso, se à figura de André, narrador-personagem, se opõe a figura 

paterna, Iohaná, o pai opressor, cuja égide é perpetuar os ensinamentos acerca da 

tradição e dos valores da relação do homem com o tempo, do homem com a família, 

do homem com a vida e com a natureza e Deus, pode-se constatar na obra certo tom 

questionador à ordem estabelecida.  

Em dado momento da narrativa, André afirma:  

 

Meu pai sempre dizia que o sofrimento melhora o homem, desenvolvendo 

seu espírito e aprimorando sua sensibilidade; ele dava a entender que quanto 

maior fosse a dor tanto ainda o sofrimento cumpria sua função mais nobre; 

ele parecia acreditar que a resistência de um homem era inesgotável 

(NASSAR, 2005, p. 171). 

 

A fuga às ideologias impostas pelo pai à mesa mostra a rebeldia do filho 

pródigo, a ovelha desgarrada, que, no primeiro momento da trama, “A partida”, se 

mostra já fora de casa e em busca de seu espaço, em querer criar sua própria religião. 

Os sermões paternos têm como eixo de discussão a própria coerção da liberdade do 

outro pelo trabalho incessante, pelo castigo, pela constituição de um temor àqueles que 

transgridem as normas e as regras pré-estabelecidas. 

A esta visão de mundo opressora dos discursos contraditórios e questionadores 

à ordem, constata-se uma representação de dois mundos em conflito: a vida destituída 

de liberdade, na qual as paixões são mais e mais bem expressas, tornando-se até 

explícitas; e o mundo enquanto lugar do poder que exaure as forças da liberdade. Esse 

aspecto coercitivo do espaço e das vontades do outro naturaliza e banaliza a violência 

e uma falta de alteridade, colocando aquele que se contrapõe à ordem no lugar de 
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inimigo, e opositor. Como diz André: “Estranho é o mundo, pai, que só se une se 

desunindo” (NASSAR, 2005, p. 75). 

Os problemas da relação pai e filho, em detrimento de um forte patriarcalismo, 

resvalam na questão da união familiar, do trabalho ao solo, na lavoura, à união da 

família na mesa durante a refeição e dos sermões em agradecimento. Nesse mundo de 

valores captados da tradição e herança judaico-cristã ocidental, Nassar afirma, em 

entrevista, que, “Seja como for, talvez a gente concorde nisso: nenhum grupo, familiar 

ou social, se organiza sem valores; como de resto, não há valores que não gerem 

excluídos” (NASSAR, 2001, p.45).   

A partir deste ponto fulcral é que se pode questionar: não seria a obra Lavoura 

Arcaica também uma representação, ou mesmo uma alegoria, do embate do homem 

diante da sociedade civil, dos direitos, normas e convenções sociais estabelecidas, mas 

que se mostram, contudo, excludentes a muitos? Qual seria o limite das noções do 

permissível aos direitos do homem? O questionamento de André, sua fuga e posterior 

retorno, e o confronto com o pai não traria em si a semente da constituição de um ethos 

que quer ser pertencente ao mundo em suas relações com os outros? A vigência de um 

poder instituído reflete a opressão e a burocracia de uma estrutura ancestral formada 

por dispositivos que deixam o homem em situação de exceção? 

Ora, se compreendermos que André foge de casa porque se é prisioneiro, tal 

dramatização reflete nada menos do que a busca por uma liberdade que não há na 

casa, em família. Se no discurso moralizador do pai se torna nítida uma diferença entre 

o normal e o anormal, já em André se pode observar que o mundo das paixões é o 

mundo possível de habitação, de transgressão e de felicidade, corroborando e mesmo 

dialogando com o conteúdo da epígrafe de Lavoura Arcaica, extraída de Invenção de 

Orfeu, de Jorge de Lima: “Que culpa temos nós dessa planta da infância, de sua 

sedução, seu viço e constância?” (NASSAR, 2005, p. 05). 

No trecho a seguir, fica clara a rebeldia e crítica diante dos desmandos paternos, 

que André expõe de forma combativa:  
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Não agüento mais esta prisão, não agüento mais os sermões do pai, nem o 

trabalho que me dão, e nem a vigilância do Pedro em cima do que faço, quero 

ser dono dos meus próprios passos[...] quero conhecer também os lugares 

mais proibidos , desses lugares onde os ladrões se encontram, onde se joga só 

a dinheiro, onde se bebe muito vinho, onde se cometem todos os vícios, onde 

os criminosos tramam seus crimes; vou ter a companhia de mulheres, quero 

ser conhecido nos bordéis e nos becos onde os mendigos dormem (NASSAR, 

2005, p.178). 

 

Mediante isso, é mister concordar com o pensamento de Miranda (1996, p. 428), 

para quem a obra pode ser tomada como 

 

uma densa retomada da parábola do filho pródigo, através do discurso de 

uma memória convulsiva, de ressonâncias bíblicas e islâmicas, que se 

compraz no gosto e no gozo da palavra erotizada e se opõe à palavra 

‘econômica’ do pai-Estado homicida (MIRANDA, 1996, p. 428). 

 

Esse pai-Estado homicida, do qual fala o autor, é aquele que Freud via nas 

narrativas míticas como o ser que se ressentia de estar à sombra do filho, posto que 

este iria castrar o genitor, conforme descrito na clássica trama do assassinato do pai e 

analisada em “Dostoiévsky e o parricídio”. O pai, que aqui significa o Estado, a Lei, a 

Ordem, não se quer ameaçado. Daí a perpetuação de códigos de conduta que não 

promovem o debate das ideias que transgridem sua ordem vigente.  

Sob tal aspecto, pode-se ler Lavoura Arcaica como uma obra política, acima de 

tudo. A existência do ser humano pauta-se na busca pelo seu livre arbítrio e a exceção 

deste se pauta ainda na discussão do confronto entre legal/ilegal, legítimo/ilegítimo, 

normal/anormal, humano/desumano. Todas as questões concernentes aos problemas 

de ética e de direito. 

Ainda que lançado em 1975, no auge da ditadura militar brasileira, Lavoura 

Arcaica apresenta conceitos complexos do desatino da ordem e da exclusão do outro. 

Não por acaso, a violência é muitas vezes exposta na obra, ainda que de forma elíptica, 

pelos castigos e pelos interditos, pelos proibitivos. Tais recursos são nada menos do 

que partes constitutivas de um aparato que abole os direitos da liberdade e sentencia 

o sujeito a uma nulificação total de direito à vida, pondo-o em uma zona de exclusão. 
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O pai, símbolo fálico por excelência e do poderio, afirma isso no seguinte trecho: 

“Já basta de extravagâncias, não prossiga mais neste caminho, não se aproveitam teus 

discernimentos, existe anarquia no teu pensamento, ponha um ponto na tua 

arrogância, seja simples no uso da palavra!” (NASSAR, 2005, p. 166). O lexema 

“palavra”, aqui, deve ser entendido como força que elucida o ethos, como manifestação 

do ser em sua habitação com os outros, na morada do homem. A Palavra mantém viva 

a experiência do ser na história, fazendo com que este se revele justamente no ethos. 

Afinal, o ser que habita o mundo é revelado pela palavra (GIACOIA JR., 2018).  

A abertura do homem no ethos pela palavra liberta para a força do espírito 

dionisíaco da vida (FERREIRA, 2009). A identidade libertária é expansiva e contrária 

à opressão. Ao mundo das paixões se impõe uma natureza muito mais ativa do que 

aquela propagada pela tradição do Médio Oriente, constitutiva da cultura mediante o 

Tabu, o interdito, o proibitivo imposto à convivência do ser em seu pacto em 

sociedade, com os outros membros da polis. O adoecimento psíquico, marca da 

constituição da sociedade e da cultura no homem, solapa a vontade de potência do 

homem que “experimenta continuamente uma repressão de seus impulsos ativos” e 

“como esses impulsos não somem, é inevitável que haja um conflito entre uma moral 

que reprime e a nossa vontade de potência, que quer expandir-se” (FERREIRA, 2009, 

p. 44).  

E a voz de André toma aqui a força do elemento lógico originário. Da voz que, 

para Agamben, é  

 

também, para a metafísica, o elemento ético originário: a liberdade, a outra voz 

e a outra morte – a Voz da morte, poderíamos dizer, para exprimir a unidade 

de sua articulação -, que faz da linguagem a nossa linguagem e do mundo o 

nosso mundo e constitui, para o homem, o negativo fundamento do seu ser 

livre e falante (AGAMBEN, 2006, p. 119). 
  

A normativização da vida, perpetrada pelas ideologias do pai, expõe uma 

soberania quanto às decisões da vida dos outros, subalternizados. Tal característica é 

fundamento último do poder político. Tal conduta normaliza e normatiza a vida. A 

exceção dos direitos da liberdade do outro mostra o paradoxo da própria existência, já 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

569 

que há e não há direito ao cidadão. Daí André querer criar sua própria religião, o seu 

“quarto catedral” (NASSAR, 2005).  

A tradição do médio oriente, modelo antigo de trabalhar na lavoura, labor 

arcaico, lembra o passado tradicionalista em meio rural, que a trama subjaz à família 

em cuidado com a terra, no cultivo na lavoura e na aproximação de seus membros à 

mesa e nas festividades em celebração à colheita, fruto do trabalho familiar. E a este 

mundo da razão deverá surgir o mundo da paixão:  

 

Eu disse cegado por tanta luz tenho dezessete anos e minha saúde é perfeita 

e sobre esta pedra fundarei minha igreja particular, a igreja para o meu uso, a 

igreja que frequentarei de pés descalços e o corpo desnudo, despido como vim 

ao mundo, e muita coisa estava acontecendo comigo pois me senti num 

momento profeta de minha própria história” (NASSAR, 2005, p. 88). 
 

 O incesto, a zoofilia, a bebedeira, o ócio e tudo o que é interdito, mas que 

consome a alma do narrador-personagem, André, o ambientando a sempre estar à 

margem da figura paterna e dos preceitos de ordenamento do mundo conforme visão 

opressora dos desvios, é o mote da narrativa. Na quebra dos tabus haverá a quebra 

dos paradigmas. A ruptura com a ordem vigente. À estrutura familiar e social opõe-se 

André, a ovelha desgarrada. A ordem traveste-se de desordem, e nesse constante ciclo 

dialético, de pura carnavalização do mundo, em que o corpo se torna sacro, o que antes 

era interdito passa a não ser mais exceção, erigindo um novo mundo: foge-se do 

sistema opressor e das agruras que cerceiam a vida em sua plena vivência de liberdade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

À guisa de considerações finais, destaca-se a possibilidade de interpretar a obra 

como uma narrativa permeada daquilo que Foucault analisou em seu conceito da 

biopolítica (2013), ou seja, quando o homem deixa de ser indivíduo que vive 

plenamente seus poderes e passa a perder sua autonomia. A falta de consciência dos 

demais membros da família, inclusive a figura materna, é a perda dos direitos e que 

acaba conduzindo à perda de identidade. E a perda da identidade torna o ser 
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inconsciente na própria esfera pública da vida da pólis. A alienação predomina em solo 

arcaico. 

E a família, enquanto alegoria do ser social, o povo, o cidadão comum, 

despersonaliza-se no programa sistematizador da vida política, tornando-se massa, 

mero autômato subserviente ao dono do poder. Tal intuição é posta no tecido do 

enredo da obra na figura das irmãs de André e de Pedro, o lado direito do pai à mesa, 

todos subservientes aos desmandos paternos, em constante regime de servidão 

 

Tudo, Pedro, tudo em nossa casa é morbidamente impregnado da palavra do 

pai; era ele, Pedro, era o pai que dizia sempre é preciso começar pela verdade 

e terminar do mesmo modo, era ele sempre dizendo coisas assim, eram 

pesados aqueles sermões de família, mas era assim que ele os começava 

sempre, era essa a sua palavra angular, era essa a pedra em que tropeçávamos 

quando crianças, essa a pedra que nos esfolava a cada instante, vinham daí as 

nossas surras e as nossas marcas no corpo (NASSAR, 2005, p. 41). 

 

 Aqui, o controle da vida é também o controle do pensamento, da educação e da 

política. E na exclusão, torna-se evidente também a interdição. Por mais que saibamos 

que tal intento pode adentrar em uma esfera de conduta anarquista ou mesmo niilista 

da vida política em sociedade, sabe-se que o controle é marca característica do 

totalitarismo, como esboçado no enredo de Lavoura Arcaica.  
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DISPUTA? 
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Resumo: Inúmeros são os escritores que anseiam um dia pertencer ao cânone, pela 

possibilidade a quem dele faz parte de ganhar status de eterno. Diante disso, o objetivo 

geral desta pesquisa é investigar os mecanismos de poder atrelados ao estabelecimento 

de um cânone literário, bem como verificar quais são os critérios utilizados no processo 

de seleção e indicação de Escritores Obrigatórios, das Universidades Estadual e 

Federal do Pará, entre os anos de 2010 a 2013, além de indicar com qual finalidade essa 

indicação é apresentada aos estudantes.  Pelo fato de ainda serem incipientes as 

investigações acadêmicas que se propõem a estudar as leituras obrigatórias como 

mecanismo de instauração de um cânone literário, é que esta pesquisa se torna 

relevante academicamente, visto que pretende ampliar e contribuir para alavancar a 

discussão do que é tido como a chave para o ingresso nas universidades, quais sejam, 

as leituras obrigatórias e os mecanismos de poder ideológico atrelados a elas. Então, 

para cumprir com nossos objetivos, este estudo se baseia na pesquisa bibliográfica, na 

qual se privilegiam os estudos de Bloom (1994) no que se refere ao jogo de forças e 

interesses existentes ao estabelecer-se um cânone; na mesma perspectiva Kothe (1997) 

ao tratar da ampliação das ideias canonizadas e o valor estético, dos quais extraímos o 

dogmatismo, a repetição institucional e interesses do sistema e, por fim, Fidelis (2008), 

ao listar as leituras obrigatórias como mecanismos de legitimação de escolhas 

canônicas. A investigação das referidas listas revelou que os escritores são escolhidos 

por representarem tanto um modelo de tendência literária quanto de nação. Além 

disso, as sugestões de leitura são apresentadas aos estudantes como paideuma, ou seja, 

escolhas justificadas pelo gosto pessoal, mas realizadas pelas instituições de ensino, 

por esse motivo, a tendência é existirem mais seleções com essa finalidade do que com 

a listagem. 

Palavras-chave: Cânone. Tendências. Nacionalidades. 
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INTRODUÇÃO 

 

A leitura não é uma atividade nula, pelo contrário, é uma prática política que 

envolve os mais variados tipos de saberes, de comunidades, de povos, classes e de 

indivíduos.  O teórico Jauss (1994) explica o ato da leitura da seguinte forma:  

 

Assim como em toda experiência real, também na experiência literária que dá 

a conhecer pela primeira vez uma obra até então desconhecida há um saber 

prévio, ele próprio um momento dessa experiência, com base no qual o novo 

de que tomamos conhecimento faz-se experienciável, ou seja, legível, por 

assim dizer, num contexto experiencial. Ademais, a obra que surge não se 

apresenta como novidade absoluta num espaço vazio, mas, por intermédio de 

avisos, sinais visíveis e invisíveis, traços familiares ou indicações implícitas, 

predispõe seu público para recebê-la de uma maneira bastante definida 

(JAUSS,1994, p. 28). 
 

Dessa forma, todo leitor tem uma predisposição para aceitar ou refutar o que lê 

e, em virtude da sua vivência de mundo, a obra literária nem sempre será uma 

novidade absoluta. Ao reconhecer a capacidade tanto temporal quanto atemporal, 

exercida por um texto, estamos concordando que ele tem sentido, independente de ter 

sido escrito, agora, no presente, ou antes, no passado. 

O fato é que inúmeros são os escritores que anseiam um dia pertencer ao 

cânone, pela possibilidade a quem dele faz parte de ganhar status de eterno, de um 

padrão a ser seguido. Todavia, desde a Antiguidade, esse ciclo literário tem se 

mostrado restrito a certa parcela da sociedade, a ocidental, especialmente. 

A discussão sobre os privilégios concedidos à sociedade ocidental no que tange 

ao pertencimento de um cânone é objeto de estudo do humanista Harold Bloom, tanto 

na obra O cânone Ocidental (1994) quanto em A angústia da Influência (2002). Conforme 

o escritor: 

[...] a verdadeira questão do cânone continua sendo: que tentará ler o 

indivíduo que ainda deseja ler, tão tarde na história? Os setenta anos bíblicos 

já não bastam para ler mais que uma seleção dos grandes escritores do que se 

pode chamar de tradição ocidental, quanto mais de todas as tradições do 

mundo (1994, p. 23). 
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Dessa forma, Bloom nos notifica da grande quantidade de obras já existentes e 

que provavelmente jamais serão lidas, ou pela falta de tempo ou porque não 

pertencem a um modelo ocidental, e por isso, ainda que tenham valor, perdem a 

credibilidade. Isto é, como o tempo é curto, entende-se que o leitor procurará ler os 

clássicos da tradição ocidental. Então, as produções literárias que não pertencem a esse 

modelo provavelmente serão esquecidas no tempo. 

Nessa perspectiva, vale ressaltar o objetivo das leituras obrigatórias no seio da 

escola. Em conformidade com Possenti e Ilari (2001), o principal objetivo seria 

fomentar a leitura de obras que "jamais seriam lidas – pelo menos na escola – sem a 

pressão de um vestibular" (POSSENTI; ILARI, 2001, p. 13). Isso deixa claro que a busca 

por um lugar tem castigado e ao mesmo tempo atormentado escritores em diferentes 

regiões do mundo, além de perturbado os leitores, pois esses últimos além de 

acompanharem o ritmo das produções precisam se atualizar constantemente, pois se 

eles quiserem uma chance de entrar na universidade, precisam ler o quanto antes os 

autores e obras, ainda que obrigados. 

Assim, as discussões acerca da necessidade de haver um modelo são 

questionadas desde a sua existência. Ao discorrer sobre cânone literário e a avaliação 

dos cursos de Letras, José Luiz Jobim (1999) entende que:  

 

como elemento formativo, seria necessário dominar o conhecimento histórico 

e teórico para: refletir sobre as condições sob as quais a escrita se torna 

literatura; explorar as relações dos textos literários com outros tipos de 

discurso e com os contextos em que se inserem; relacionar o texto literário com 

os problemas e concepções dominantes tanto na cultura do período em que 

foi escrito quanto na atualidade (JOBIM, 1999, p. 1-2). 

 

Nesse sentido, não se trata de aceitar os textos-modelo como um dogma 

indiscutível, cabe ao graduando, estudante das letras, ter conhecimento de Teoria da 

Literatura, levar em consideração os contextos de produção aos quais eles estão 

inseridos, pois ao leitor enquanto receptor dos textos cabe ter esses cuidados. Isso 

significa que, embora Perrone-Moisés (1998) saliente que durante a maior parte do 

século XX a História Literária tenha decaído enquanto disciplina nos currículos dos 
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cursos de Letras, ela ainda é um elemento indispensável para o entendimento da obra 

literária, não sendo desse modo possível substituí-la por outras teorias, pois ela tem 

seu lugar de direito. 

Em síntese, há modelos e instrumentos de reprodução dos cânones, reprodução 

essa que acontece por meio das instituições de Ensino com vinculação em ideologias e 

culturas separatistas e se não houver certo número de fiscalização/reflexão acerca 

dessas escolhas, estaremos, muito em breve, diante de uma complexa e tumultuosa 

repetição institucional.  

Diante disso, o objetivo geral desta pesquisa é investigar os mecanismos de 

poder atrelados ao estabelecimento de um cânone literário. De maneira específica, 

verificar quais são os critérios utilizados no processo de seleção e indicação de 

Escritores Obrigatórios, das Universidades Estadual e Federal do Pará, entre os anos 

de 2010 a 2013. Além de mostrar com qual finalidade essa indicação é apresentada aos 

estudantes. 

Assim, a investigação dessa problemática nos insere no contexto de formação 

de leitores, o que, certamente, trará reflexões que posteriormente podem vir a somar 

tanto na formação do leitor literário quanto nas formulações do currículo dos cursos 

de Letras em geral e da Educação Básica, já que, como ato político, a leitura não está 

isenta de ideologias. Nesse sentido, ressalta-se o comunicado feito por Fidelis (2008) a 

respeito das listas de leituras obrigatórias: 

 

[...] a lista de leitura obrigatória institui-se como uma representação canônica 

para as práticas de leitura engendradas pelo exame de seleção – Vestibular – 

e no ambiente escolar, e por quais mecanismos de legitimação as escolhas 

canônicas são feitas e o que essas escolhas revelam sobre os movimentos que 

se efetivam no território literário (FIDELIS, 2008, p. 105). 

 

Nesse sentido, as indicações de leitura correspondem a um mecanismo que se 

limita a medir o grau de instrução do candidato no vestibular, define a legitimidade 

das escolhas institucionais e, na maioria das vezes, essas escolhas se instauram como 

cânones consagrados e quase sempre insubstituíveis no meio literário. 
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Pelo fato de ainda serem incipientes as investigações acadêmicas que se 

propõem a estudar as leituras obrigatórias como mecanismo de instauração de um 

cânone literário é que esta pesquisa se torna relevante academicamente, visto que 

pretende ampliar e contribuir para alavancar a discussão do que é tido como a chave 

para o ingresso nas universidades, quais sejam, as leituras obrigatórias e os 

mecanismos de poder ideológico atrelados a elas. 

No que concerne aos aspectos metodológicos, esta é uma pesquisa bibliográfica, 

por estar ancorada em estudos já realizados, ou seja, se deter a: “[...] conhecer e analisar 

as principais contribuições teóricas existentes sobre um determinado tema ou 

problema, tornando-se instrumento indispensável a qualquer tipo de pesquisa 

(KÖCHE, 2006, p. 122)”, isto é, a pesquisa bibliográfica é base de qualquer pesquisa e, 

como tal, é também a base desta pesquisa. 

Para cumprir com nossos objetivos, o referencial teórico aqui utilizado 

privilegia os estudos de Reis (1992), no que tange à discussão do cânone, pois, de 

acordo com ele: 

 

O cânon é um evento histórico, visto ser possível rastrear a sua construção e 

sua disseminação. Não é suficiente repensá-lo ou revisá-lo, lendo outros e 

novos textos [...] o que é problemático, em síntese, é a própria existência de 

um cânon, de uma canonização que reduplica as relações injustas que 

compartimentam a sociedade (REIS, 1992, p. 77). 

 

Na mesma perspectiva, Bloom (1994) alega existir no tocante à expansão do 

cânone um jogo de forças, isso porque, ao selecionar o que deve ser lido, 

automaticamente é selecionado o que não deve ser, ou seja, de um lado, a inclusão e 

de outro, a exclusão. 

Para a elaboração desta pesquisa, inicialmente, foi realizada uma sondagem 

bibliográfica acerca dos conceitos de listagem e paideuma, interpretados por Perrone-

Moisés. Posteriormente a isso, realizamos um levantamento de caráter exploratório e 

descritivo dos Escritores obrigatórios para leitura, no ingresso tradicional, das 

Universidades Estadual e Federal do Pará, entre os anos de 2010 a 2013 (considerando 

os quatro últimos anos do vestibular tradicional).  
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A partir desse levantamento foi coletada a amostra dos nomes de escritores que 

compuseram o quadro das leituras obrigatórias. As informações foram organizadas 

em um gráfico que lista a amostra representativa, final, contendo o nome de trinta e 

quatro escritores. Os elementos que demarcaram os procedimentos das técnicas de 

análise foram: o número de repetições dos escritores nos processos seletivos, a 

nacionalidade deles e as tendências literárias às quais seus nomes estavam atrelados. 

Os resultados dessa pesquisa estão organizados em duas seções, na primeira, 

são discutidos os conceitos de paideuma e listagem, na segunda, faz-se a análise dos 

gráficos com amostragem dos escritores obrigatórios para ingresso no vestibular 

tradicional das universidades Estadual e Federal do Pará entre os anos de 2010 a 2013, 

momento em que será avaliado, conforme as explicações vão acontecendo, os critérios 

que fizeram os autores serem indicados para leituras muitas vezes enquanto outros 

foram apenas duas, três, uma ou nenhuma vez. Nesta seção, serão pontuados os reais 

motivos de um escritor, por exemplo, jamais ter sido indicado para leitura, e o que 

possivelmente levou escritores a serem tão importantes, levando em consideração a 

pergunta que intitula o trabalho “leituras obrigatórias: legitimação canônica ou espaço 

de disputa?”. 

Na Conclusão, serão retomados os principais resultados que esta pesquisa 

gerou, juntamente com as dificuldades, limitações e possíveis contribuições. 

 

1 CONCEITOS ESSENCIAIS: LISTAGEM VERSUS PAIDEUMA 

 

Recomendar uma obra como modelo para as indicações de leitura ou simples 

apreciação tem sido uma prática histórica e comum. Porém, se antes essas apreciações 

se davam exclusivamente por intermédio de expressões/manifestações orais e 

artísticas, hoje, elas acontecem através da leitura da palavra escrita na íntegra. 

Iniciadas nas Escolas da Educação Básica, as sugestões de leitura de obras canônicas 

adentram os espaços das Universidades, ganhando cada vez mais força. 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

578 

Por esse motivo, nesta seção, discutiremos dois princípios básicos: a listagem e 

o Paideuma, noções fundamentais na obra Altas literaturas de Perrone-Moisés pelas 

quais se justificam as sugestões de leitura.  Em linhas gerais, o primeiro conceito faz 

menção às escolhas de leitura mediadas pelo gosto pessoal e sem interferência das 

instituições de ensino, quanto que o segundo conceito tem fins didáticos e, por isso 

mesmo, é que são divulgados pelas instituições com poder e influência para que assim 

se atinja o maior número possível de leitores. A partir do momento em que a listagem 

se tornou institucionalizada, a expressão paideuma substituiu a listagem. 

 “Estabelecer a lista dos autores consagrados é uma prática milenar tão antiga 

quanto a da escrita poética, e muito mais antiga do que a que chamamos de literatura”. 

Com essas palavras, Perrone-Moisés (1998, p. 61) definiu a historicidade das listagens 

de cânone (ou como ela mesma diz: escritor-modelo), ao longo dos séculos. 

A listagem é uma prática que se justifica pelo gosto pessoal e que não tem 

ligação com instituições de ensino. Ainda de acordo com Perrone-Moisés (1998), desde 

a antiguidade Greco-latina, a listagem acontece. Por esse motivo, ela é considerada 

uma das mais antigas manifestações dos gostos canônicos. 

 Em relação a esse primeiro conceito fundamental, a autora destaca não só a 

preocupação com as listas, como também, com o caráter histórico que elas 

desempenham(aram) dentro de cada geração. Dito de outro modo, cada seleção de 

“escritor-crítico” serviu para ensinar algo a alguém. A expressão escritor-crítico, 

segundo Perrone-Moisés (1998, p. 18), corresponde a uma listagem, organizada por ela 

conforme quatro critérios:  

 

1) existência de ensaio (livro ou artigo) dedicados exclusivamente a um autor; 

2) referências recorrentes e elogiosas a um autor; 3) repercussão da obra de 

um autor na obra poética ou ficcional do escritor-crítico; 4) traduções de um 

autor feitas pelo escritor crítico. 

 

 Assim, escritor-crítico condiz com o que chamamos de Críticos Literários, 

escritores que dedicaram parte de sua vida e tempo a comentar obras de outro(s) 

escritor(es). Perrone-Moisés (1998) salienta que, até o século XX, as listagens realizadas 
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pelos escritores-críticos não tinham vínculo institucional. Embora desde a Antiguidade 

já tivessem a finalidade pedagógica, as listagens ainda eram realizadas por meio do 

“[...] gosto pessoal, justificado por argumentos estéticos e pela própria prática [...]” 

(PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 63).  

Isso significa que as listagens, amplamente difundidas por instituições de 

ensino, são um fenômeno recente. Essas instituições, de modo geral, apoiam-se na 

vertente da listagem com fins didáticos e, por isso mesmo, é que são divulgadas pelas 

instituições com poder e influência, para que assim se atinja o maior número possível 

de leitores. A partir do momento em que a listagem se tornou institucionalizada, a 

expressão Paideuma substituiu a listagem. 

Organizado pelas instituições de ensino, o "Paideuma representa a 

“preocupação pedagógica de fornecer aos mais jovens um currículo de leituras 

formadoras'' (PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 63)”. Isto é, leituras que formam cidadãos 

para a vida, concepção proveniente das ideias de Ezra Pound, especialmente no que 

trata dos princípios de Paideuma, termo proveniente do grego, que significa criança, 

conceito que Pound interpreta como um processo de cultivação. 

Vale ressaltar ainda que hoje está havendo uma inversão das indicações de 

leitura com fins formativos. Primeiramente existe de fato a preocupação com um 

currículo formador, contudo, ao longo do processo, essa preocupação vai sofrendo 

alterações e substituições, pois as “listas evoluem e se alteram através do tempo, 

segundo as circunstâncias” (PERRONE-MOISÉS,1998, p. 71). Dito isto, podemos julgar 

os critérios que estabelecem as listagens como imprecisos já que são moldados 

conforme as circunstâncias e, por isso mesmo, não devem ser tomadas como produtos 

de verdade.  

 

2 ANÁLISES DAS LEITURAS OBRIGATÓRIAS UEPA E UFPA  

 

Para a ensaísta Marisa Lajolo, a escola é a instituição mais antiga e a que com 

“maior eficiência vêm cumprindo o papel de avalista e fiadora da natureza e do valor 
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literário dos livros em circulação” (LAJOLO, 1995, p. 18), isso porque cabe à Escola 

“legitimar uma obra, não só como boa ou má literatura, mas como literatura ou não 

literatura” (LAJOLO, p. 21). Desse modo, percebe-se a grandeza exercida pelos 

estabelecimentos de ensino. 

Diante dessa assertiva, as Universidades, espécie de extensão da Escola, 

desempenham também uma atribuição respeitável no que concerne à divulgação e 

reprodução dos Cânones Literários, disseminando-os na forma de listagem ou 

Paideuma, com uma recorrência maior do Paideuma, devido ao vínculo institucional. 

Faremos, agora, a análise de um levantamento de cunho quantitativo e 

qualitativo que lista e interpreta a aparição de trinta e quatro escritores indicados para 

leituras no Ingresso Tradicional das Universidades Estadual e Federal do Pará, entre 

os anos de 2010 a 2013. Entretanto, antes, alguns esclarecimentos são necessários, de 

modo que possamos situar nosso leitor sobre qual metodologia foi utilizada nessa 

análise.  

Para efeito deste levantamento, calculou-se o número de vezes que um escritor 

foi indicado para leitura, considerando-se sua aparição nas duas universidades e no 

caso da UEPA, além dos anos, as fases (que eram três a cada ano). A amostra está 

organizada em gráfico, organizado conforme as informações fornecidas pelos sites 

disponíveis nas referências deste trabalho, em virtude de nos sites das instituições de 

ensino o programa das leituras obrigatórias não estarem mais disponíveis.  

Os nomes das obras ficaram de fora, pois aqui o objetivo não é refletir acerca 

das obras, e sim dos próprios escritores. Além disso, se fossem colocados os nomes das 

obras, isso mereceria um estudo mais aprofundado que deixaremos para outra 

oportunidade. Deteremo-nos, portanto, em entender quais motivos fizeram esses 

escritores integrarem as listas de leituras exigidas para ingresso nas universidades, e 

ao mesmo tempo, sinalizar para os possíveis motivos que fizeram um autor, por 

exemplo, nunca ter sido escolhido para tal façanha, ficando assim, como 
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convenientemente chamou Harold Bloom em A Angústia da Influência, “à beira do 

oceano”. 

Após serem feitos os devidos esclarecimentos, voltemos então para nossa 

discussão gráfica conforme ilustrado a seguir: 

 

Gráfico 1- Autores obrigatórios UEPA e UFPA de 2010 a 2013 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Percebe-se na leitura do gráfico que há uma supervalorização e ao mesmo 

tempo um desmerecimento de escritores, pois o número de repetições na linha vertical 

revela que, quanto maior o número de aparições de um autor, maior é sua preferência 

de escolha pelas universidades, assim como o oposto. Dos trinta e quatro autores aqui 

listados, apenas oito deles galgam de posições privilegiadas, no sentido decrescente: 

Gil Vicente, seguido por Bocage; Gregório de Matos; Camilo Pessanha; Castro Alves; 

Eça de Queirós; Luís Vaz de Camões e Machado de Assis, enquanto os demais apenas 

uma vez ou nenhuma, revelando os menores índices de preferência mesmo se tratando 

de escritores paraenses quanto as duas universidades em questão. 

Diante dos dados, a pergunta que se faz é: como e por que no intervalo de quatro 

anos alguns autores ganham destaque a ponto de serem sugeridos até oito vezes, 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

582 

quando no mesmo intervalo de tempo outros autores são indicados apenas uma vez e 

no máximo duas? E isso quando são lembrados, pois inúmeros são os escritores 

oitocentistas e contemporâneos esquecidos, que não tiveram ao menos a chance de 

aparecer uma vez como sugestão de leitura. 

É fato que os trinta e quatro autores aqui listados não chegam nem perto da 

quantidade de leituras formativas segundo os critérios de Paideuma existentes por trás 

dessas escolhas institucionais. Além disso, se o levantamento levou em consideração 

os anos de 2010 a 2013, têm-se aí quatro anos, isso quer dizer que, considerando as 

fases da UEPA (três a cada ano) e os anos de processo seletivo da UFPA, teríamos um 

total de 16 aparições por autores, isso se os mesmos autores se repetissem a cada ano 

e fase. Todavia, houve fases e anos em que os escritores foram completamente 

esquecidos, dando lugar a novos. 

Diante disso, é conveniente trazermos uma breve explicação do teor histórico. 

No século XIX, por exemplo, os escritores oitocentistas, considerados imorais pela 

Crítica Literária, eram banidos completamente das indicações de leitura, tanto pelos 

estabelecimentos de ensino quanto pelas entidades religiosas. Parafraseando Müller 

(2013), o escritor que infringisse a moral deveria ir a julgamento, assim como quem 

ajudasse a propagar essas imoralidades. Esse foi o principal motivo das críticas 

negativas à Madame Bovary de Flaubert e As Flores do Mal de Baudelaire. No contexto 

da ditadura militar brasileira, alguns autores e obras foram proibidos de circular 

livremente, pois diziam aquilo que infringiu tanto a moral dos bons costumes quanto 

a política. Isso significa que as seleções de leitura são também escolhas políticas. 

Entende-se, então, que ainda hoje existem mais do que interesses formativos, 

estéticos e literários envolvidos nessas escolhas. Valores morais e sociais ressoam tão 

alto que não permitem, por exemplo, que um Laurindo Rabelo ou os poemas eróticos 

de Gregório de Matos sejam recomendados para leitura. Isto é, obras consideradas 

imorais, obscenas pela crítica literária, não servem para preservar os bons costumes, e 

por isso mesmo, não educam, logo, não são indicadas. 
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Quando autores transgressores aparecem listados, como é o caso de Bocage, no 

gráfico 1, a atenção se volta para o gênero lírico de sua produção em detrimento do 

dramático ou do épico. Ou melhor, gêneros que mais se alinham ao padrão aceito são 

os que entram para as indicações. O curioso disso é que ninguém pergunta ao leitor se 

ele gostaria de ler; quais suas preferências, quais os seus gostos, simplesmente passam 

por cima disso e desconsideram nesse processo a Estética da Recepção e as Sete Teses. 

Além disso, ao observarmos a listagem apresentada no gráfico, percebemos que 

na seleção foram utilizados ainda dois critérios, 1) a nacionalidade dos escritores 2) as 

tendências literárias às quais seus nomes estão atrelados. Analisemos primeiro, por 

razões de ordem didática, a articulação que desempenha a nacionalidade de cada 

escritor no processo de escolha e o que isso representa.  Adiante, daremos atenção 

especial às tendências literárias.  

No total de 34 escritores listados no gráfico, só existem dois tipos de 

nacionalidades presentes, a saber: a Portuguesa e a Brasileira.  Nacionalidades essas 

privilegiadas pelas instituições UEPA e UFPA, assim distribuídas: 11 Portugueses e 23 

Brasileiros.  

Dito de modo mais claro, nesse caso específico, a seleção nega a existência de 

outras nações e privilegia apenas duas. Levando em consideração o contexto de 

colonização brasileira, essa aparição é, antes de tudo, interpretada como a noção de 

colonizador e colonizado, ou seja, é do interesse de quem seleciona manter intacta a 

herança colonial, ainda que, em tese, haja um destaque maior para a colônia e não para 

o colonizador. 

 Ademais, como uma espécie de pagamento por uma dívida anterior, a 

preferência por essas duas nacionalidades não são escolhas jogadas ao acaso. Pelo 

contrário, são elementos que comprovam que a seleção dos escritores-críticos não 

deixa de ser indicações de leitura fundamentadas em ideologias culturais. 

 Nesse sentido, Santiago (2000) explica que há uma recorrência em imitar o que 

vem de fora, em virtude de uma relação devedora. Nas palavras dele, é: 
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[...] como se a verdade de um texto só pudesse ser assinalada pela dívida e 

pela imitação [...] curiosa profissão essa cujo olhar se volta para o passado em 

detrimento do presente, cujo crédito se recolhe pela descoberta de uma dívida 

contraída, de uma ideia roubada, de uma imagem ou palavra pedidas de 

empréstimo (SANTIAGO, 2000, p. 19). 
 

Assim sendo, Santiago (2000) não se prende apenas à explicação da dívida 

contraída e aos poucos debitada, mas também a essa relação de empréstimo que se faz 

aos precursores – que não deixa de ser um débito. A realização da “cópia do passado” 

é enxergada como uma dependência, no presente. Para Harold Bloom, essa seria a 

ideia primeira da continuidade, pois reforça a premissa de imitação como verdade 

absoluta. 

Ou seja, mesmo que esteja camuflada a ideia de que agora há uma recorrência 

maior para os autores brasileiros, para o que é produzido na colônia, as instituições 

continuam a dar preferência para tendências surgidas no contexto europeu, - como 

veremos adiante. Isso explica o motivo de até hoje a produção latino-americana como 

um todo ser sinônimo de “obra parasita”, como explicou Santiago (2000). Desse modo, 

o colonizador demarca a imposição de normas e valores. 

Entretanto, essa não é a única explicação plausível. A prevalência da 

nacionalidade brasileira pode significar também a realidade do ensino de Literatura 

no País, visto que esses escritores tiveram uma influência muito grande no processo 

de consolidação da Literatura Brasileira. Vejamos o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2 - Relação de escritores brasileiros do PS UEPA e UFPA membros da ABL 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Não é por acaso que um estudo de caráter sociológico revelou que, dos 23 

escritores brasileiros listados no Processo Seletivo UEPA e UFPA, 13 deles podem ser 

consultados como participantes da Academia Brasileira de Letras (ABL) na qualidade 

de membros (Guimarães Rosa e Manuel Bandeira), membros fundadores (Olavo Bilac, 

Machado de Assis e Inglês de Souza,) e patronos (Martins Pena, Gregório de Matos, 

Gonçalves Dias, Bernardo Guimarães, Castro Alves, Claudio Manuel da Costa, 

Álvares de Azevedo e José de Alencar). Isso significa que esses autores foram 

personalidades influentes e homenageadas no mundo das Letras.  

Todavia, uma ressalva torna-se necessária: se fossem eleitos os escritores com 

importância em nível de ABL, Laurindo Rabelo teria assim como os demais um lugar 

privilegiado no topo das indicações de leitura, pois foi patrono da cadeira nº 26 na 

ABL. Então, não são apenas sugestões pautadas na importância dos escritores. 

Diante disso, pode-se dizer que impera também nessas indicações de leitura o 

fator econômico, pois, com o vestibular tradicional, a margem de abertura para a 

pesquisa dentro das próprias universidades é maior, há financiamento, daí resistência 

das universidades em aderir ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como única 

forma de ingresso às universidades, por essa adesão limitar o ensino de literatura e 

consequentemente reduzir o financiamento para pesquisas. 

Dito isso, permeiam nessas indicações de leitura os interesses pessoais, 

econômicos e morais. Nessa perspectiva, literaturas e escritores enxergados como 

“marginais” não entram para as recomendações de leitura, assim é também com as 

tendências literárias. O gráfico a seguir ilustra muito bem a relação da distribuição das 

tendências conforme os nomes dos 34 autores já apresentados nos processos seletivos 

das Universidades Estadual e Federal do Pará.  
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Gráfico 3 - Tendências Literárias 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A organização desse gráfico pautou-se na vertente literária que cada escritor 

representa. Nos casos em que um escritor representou mais de uma ou foi transitório, 

ele foi colocado na barra mista. Quando não foi possível definir qual tendência ele fez 

parte, foi posto na barra “nenhuma”. Dito isto, o reconhecimento desses autores se dá 

em virtude de se apresentarem como modelos de tendências literárias. 

Interessa-nos destacar e interpretar o predomínio de duas grandes vertentes 

literárias, a saber, o romantismo e o modernismo, ambos listados em representações 7 

e 9 respectivamente, ou seja, tiveram essas quantidades de representantes na contagem 

de sugestões de leitura no Processo Seletivo UEPA e UFPA. 

Quando comparadas às demais tendências, como por exemplo, o simbolismo, a 

mista (os que representam mais de uma); realismo; arcadismo; classicismo; 

regionalismo; naturalismo; o parnasianismo e o barroco, essas duas tendências se 

sobressaem em disparado, como se não houvesse nenhum tipo de ligação com essas 

outras vertentes. O que essas duas tendências, separadas por dois séculos de distância, 

teriam em comum para serem assim representadas?  
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Para responder a essa pergunta, consideremos o significado das duas 

tendências e mais uma vez o papel exercido pela nacionalidade. Se, por um lado, temos 

no romantismo o retorno ao passado, de outro, temos no modernismo, a ruptura com 

o passado. Contudo, nas palavras de Monteiro (2009), “se na Europa o historicismo 

romântico se debruçou sobre a Idade Média, no Brasil se dirigiu ao passado indígena, 

elegido, em muitos momentos, como elemento unificador da identidade nacional (p. 

211)”. Ou seja, o romantismo, ainda que com traços da nação europeia que se fazia 

presente através da representação do índio catequizado e de “alma branca”, contribuiu 

com a formação da nação brasileira, ao passo que iniciou o processo de nacionalização. 

Dessa maneira, não parece coincidência que dos sete representantes do romantismo, 

conforme ilustrado no gráfico de distribuição de tendências, apenas dois sejam 

portugueses e os outros cinco eram brasileiros. 

O modernismo, assim como o romantismo, elegeu a nacionalidade como 

instrumento de produção literária, tanto é que a preferência de representação em 

distribuição de tendência valoriza mais brasileiros do que portugueses, sendo sete 

brasileiros e apenas dois portugueses. No entanto, de acordo com Roberto Reis, “ao 

ingrediente “nacionalismo” vem se juntar o de “modernização” e ambos se irmanam 

numa imbatível dobradinha ideológica” (1992, p. 81).  

Isso quer dizer que foi incorporado ao nacionalismo de tendência romântica 

apenas outra tendência que é a modernista. Entretanto, especialmente na primeira 

geração modernista, não se rompeu em definitivo com os preceitos da cultura europeia 

à medida que se conservou suas origens. Todavia, iniciou-se o fenômeno de discussão 

do que era local. Assim, podemos afirmar que a exaltação dessas duas vertentes 

literárias corresponde a uma tentativa de apontar ambas como as iniciadoras do 

processo de nacionalização ainda em fase de construção no território brasileiro.   

 Nesse sentido, as semelhanças entre as duas vertentes é a “brasilidade” que 

ambas denotam.  O Romantismo e o Modernismo foram as duas maiores tendências 

revolucionárias da História Literária Brasileira: a primeira porque rompeu em 
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definitivo com as estruturas formais de produção dos textos, da forma e do conteúdo, 

visto que pôs à mostra a figura do índio. A segunda porque jogou por terra uma 

produção literária fixa, pondo em xeque a presença de diversas formas artísticas de 

criação advindas das vanguardas.  

Além disso, essas duas tendências, mesmo que tenham sido influenciadas por 

outras, como é o caso, por exemplo, do modernismo, primeiramente, influenciado pelo 

simbolismo - tendência surgida no final do século XIX-, por ela já apresentar traços de 

movimento de vanguarda, tornam-se irrelevantes, pois o simbolismo e as outras 

vertentes só possuem representações 3, 2, 1 nessa ordem de apresentação, conforme 

evidenciadas na distribuição de tendências. 

Assim, as nacionalidades e as tendências literárias representadas pelos 

escritores exerceram os principais motivos de recomendações de leituras dos Processos 

Seletivos da Universidade Estadual e Federal do Pará, entre os anos de 2010 a 2013. O 

que significa, sobretudo, que os escritores são escolhidos por serem considerados 

modelos de tendências literárias e de nação. Atrelam-se a isso a função social e moral 

que essas escolhas desencadeiam nos sujeitos leitores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em síntese, ao discorrermos acerca das leituras obrigatórias, percebe-se que elas 

cumprem tanto o papel de legitimadoras do cânone literário quanto um espaço de 

disputa, isso porque o cânone é um instrumento de poder legitimado através de 

instituições do Estado (as Escolas). Isto é, a partir do momento que ele se vincula a 

ideologias políticas, sociais e culturais, engendram-se não apenas seleções, como 

também leituras cujo intuito é dominar, modelar os leitores a seu modo e preferência, 

daí a legitimação de gostos institucionalizados e a disputa por sobrevivência nesse 

patamar pelos escritores e leitores, os quais precisam estão atualizados. 

A investigação das referidas listas revelou também que os escritores são 

escolhidos por representarem tanto um modelo de tendência literária quanto de nação. 
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Além disso, as sugestões de leitura são apresentadas aos estudantes como paideuma, 

ou seja, escolhas justificadas pelo gosto pessoal, mas realizadas pelas instituições de 

ensino, por esse motivo, a tendência é existir mais seleções com essa finalidade do que 

com a listagem. 

De todo modo, o cânone não sobrevive sem seus vínculos ideológicos e 

políticos, são sempre entidades formativas com poder e influência para selecionar ou 

para excluir as responsáveis por essa manutenção de um modelo a ser seguido. 

As contribuições desse tipo de trabalho são importantíssimas para o licenciando 

dos cursos de Letras, visto que essas discussões podem vir a somar no processo de 

condução dos currículos da Educação Superior e da Educação Básica, especialmente 

no que tange à formação do leitor. Embora nosso enfoque nesta pesquisa se volte para 

a formação do leitor literário, essa formação do leitor pode assumir também uma 

abordagem ampla, quando, por exemplo, requer dos estudantes um posicionamento 

crítico diante daquilo que está sendo lido. Além disso, pode levar os graduandos em 

geral a refletirem e discutirem a qualidade tanto formativa como estética das leituras 

e autores consultados ao longo da graduação. 

Promove também a reflexão e o cuidado nas futuras seleções e indicações de 

leitura, sabendo-se que elas não são as únicas dignas de leitura, apenas uma prévia das 

inúmeras existentes, tanto no contexto ocidental quanto oriental, isto é, a atividade de 

leitura não precisa terminar nos limites das linhas imaginárias de nacionalidade ou 

localização no globo terrestre. Assim, não importa por qual instância circulam as 

indicações/sugestões de leitura, a listagem, assim como o paideuma, têm sua 

importância e revelam, sobretudo, que existem leitores e que é importante pensar 

nessa formação dos leitores de modo geral.  

Assim, ao longo do desenvolvimento do presente trabalho, pôde-se constatar 

que os critérios adotados para listar uma obra como canônica ou não são quase sempre 

de cunho ideológico, isto é, são mantidos no topo em decorrência da cultura 

engendrada a ele e os discursos político-ideológicos como, por exemplo, a moralidade 
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que a obra literária precisa manter. Além disso, essa canonização tem se mostrado 

excludente à medida que não considera a qualidade. 
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MEMÓRIA, HISTÓRIA E IDENTIDADE: REFLEXÕES EM TORNO DA FIGURA 

DO INDÍGENA NA LITERATURA BRASILEIRA 

Andressa de Jesus Araújo Ramos (PPGL/UFPA)1 

 

Resumo: A “Descoberta do Brasil”, em 1500, e a “Independência do Brasil”, em 1822, 

instituíram na Literatura, sobretudo no Romantismo, uma ideologia política 

denominada de Nacionalismo, que tinha como principal representante o indígena, 

descrito pelos românticos, na maioria das vezes, como um herói. Com o intuito de 

romper com essas estruturas do passado, Mário de Andrade escreveu Macunaíma: o 

herói sem nenhum caráter. Nessa obra, o escritor nos conta a história de um herói às 

avessas, pois diferentemente dos modelos clássicos que descreviam um “ser” dotado 

de força e inúmeras virtudes, o “filho do medo e da noite” configurava-se como um 

indivíduo ambivalente e de difícil descrição, já que era, ao mesmo tempo, preguiçoso 

para o trabalho e dinâmico na tática de conquistar mulheres. Desse modo, o autor 

modernista acreditava ter escrito em Macunaíma um indígena “genuinamente” 

brasileiro. No entanto, mesmo que ele pensasse o Nacionalismo de forma crítica, 

denunciando a realidade brasileira e descrevendo minuciosamente o indígena, ainda 

assim, não fugiu dos modelos europeus. Desse modo, este trabalho visa refletir sobre 

a Memória, a História e a Identidade na obra Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. 

Para tanto, esta pesquisa ampara-se nos estudos de Halbwachs (1990), Ricoeur (2007) 

e Le Goff (2003). 

Palavras-chaves: Memória. História. Identidade. Indígena. Literatura Brasileira. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Com a “Descoberta do Brasil”, em 1500, e a “Independência do Brasil”, em 1822, 

o nacionalismo ganhou uma força exorbitante, principalmente no Romantismo. Na 

poesia, por exemplo, podemos destacar a famosa “Canção do exílio”, de Gonçalves 

Dias, que dizia “Minha terra tem palmeiras/ Onde canta o Sabiá / As aves, que aqui 

gorjeiam / Não gorjeiam como lá/” e mais adiante glorifica a pátria afirmando que 

                                                 
1 Doutoranda em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguística e Teoria 

Literária (PPGL) da Universidade Federal do Pará (UFPA- 2020), vinculada a linha de pesquisa: 

Literatura, Memórias e Identidades. E-mail: adjaramos@gmail.com.  
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“Nosso céu tem mais estrelas / Nossas várzeas têm mais flores / Nossos bosques têm 

mais vida, / Nossa vida mais amores”. Nesses versos, percebemos que, além do escritor 

maranhense lembrar do Brasil de forma saudosa, também demonstra uma forte 

aversão aos valores advindos de Portugal e uma exaltação aos valores que são naturais 

do Brasil. 

Além de Gonçalves Dias (1958), o escritor cearense José Martiniano de Alencar 

também foi adepto ao Nacionalismo, publicando dois romances denominados de O 

guarani (1857) e Iracema (1865). Neles, o escritor cearense buscava estabelecer:  

 

(...) essa tradição inventada, realçando em suas obras traços indianistas, a 

exaltação do passado lendário, a idealização da natureza, o sertanismo, o 

regionalismo, a descrição dos costumes urbanos, a língua portuguesa 

abrasileirada, numa espécie de painel da vida brasileira. (NEIVA; VIEIRA, 

2014, p. 65). 

 

 No Brasil, o Nacionalismo Romântico, de acordo com Coutinho (2007), 

adquiriu uma característica muito particular que foi o indianismo. Esse termo se 

tratava da combinação entre a ideologia do “bom selvagem”, do filósofo suíço Jean-

Jacques Rousseau e as vertentes lusófonas. O indianismo encontrou no índio e seu 

povo um símbolo de “(...) independência espiritual, política, social e literária” 

(COUTINHO, 2007, p. 170).  

Em tese, o indianismo oferecia ao brasileiro a ilusão compensadora de um 

altivo antepassado fundador e isso satisfazia a necessidade que “(...) um país jovem e 

em grande parte mestiço tinha de atribuir a sua origem um cunho dignificante” 

(CANDIDO, 2010, p. 50). 

 No entanto, em O guarani, por exemplo, o indígena não foi valorizado, mas 

inferiorizado em relação ao branco (europeu), sendo inclusive considerado como 

“selvagem”, enquanto o branco era o dito “civilizado”. Como podemos observar no 

trecho que se segue:  

 
Peri compreendeu perfeitamente o que se passava, e seguiu seu caminho 

pensando que os colonos já deviam àquela hora estar fora do alcance dos 

selvagens. Era isto o que o índio tinha visto; o que ele ignorava, o 
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acontecimento do banho lhe revelara claramente. Os selvagens haviam 

encontrado o corpo de sua filha, e reconhecido o sinal da bala; por muito 

tempo procuraram debalde as pisadas dos caçadores, até que no dia seguinte 

a cavalgata que passava serviu-lhes de guia. Toda a noite rondaram em torno 

da habitação, e nessa manhã vendo sair as duas moças, resolveram vingar-se 

com a aplicação dessa lei de talião que era o único princípio de direito e justiça 

que reconheciam. Tinham morto sua filha, era justo que matassem também a 

filha do seu inimigo; vida por vida, lágrima por lágrima, desgraça por 

desgraça. (ALENCAR, 1982, p. 58-59).  

 

 Em Iracema, percebemos que há uma exaltação da natureza e do guerreiro 

branco (europeu) em detrimento da imagem do indígena que fica sempre em segundo 

plano. Nesse romance, fica evidente a relação existente entre o Brasil (colonizado) e 

Portugal (colonizador), e esse vínculo se dá por meio de relações de poder e dominação 

representada pelos pares (explorado-explorador), (escravo- senhor), como se vê: 

 

Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes 

da carnaúba; Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do 

Sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. [...] Um 

jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue americano; uma criança e 

um rafeiro que viram a luz no berço das florestas, e brincam irmãos, filhos 

ambos da mesma terra selvagem. A lufada intermitente traz da praia um eco 

vibrante, que ressoa entre o marulho das vagas: Iracema!... O moço guerreiro, 

encostado ao mastro, leva os olhos presos na sombra fugitiva da terra; a 

espaços o olhar empanado por tênue lágrima cai sobre o jirau, onde folgam as 

duas inocentes criaturas, companheiras de seu infortúnio. Nesse momento o 

lábio arranca d’alma um agro sorriso. Que deixara ele na terra do exílio? 

(ALENCAR, 1982, p. 3).  

 

 Dessa maneira, constatamos que os ideais nacionalistas caíram por terra, tanto 

na poesia, quando Gonçalves Dias em sua “Canção de exílio” apresenta uma visão 

etnocêntrica, valorizando o seu país (Brasil) e inferiorizando o do Outro (Portugal), 

quanto na prosa, quando José de Alencar quis enaltecer o indígena, mas na verdade o 

deslegitimou. 

No que se refere à estética, Antonio Candido salienta que o indianismo foi, na 

verdade, uma tendência bem frágil e “(...) se desgastou no tempo de uma geração” 

(CANDIDO, 2010, p. 51). Desse modo, amparado no pensamento de Roger Bastide, 

Candido (2010) ressalta que o nacionalismo, por meio do indianismo, serviu, 

unicamente, para camuflar a nossa herança africana, tornando-a indigna, já que o 
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negro ainda era escravizado e não foi vestida pelas literaturas da Europa que, de 

maneira oposta, fizeram do indígena “(...) um personagem cheio de encanto e nobreza” 

(CANDIDO, 2010, p. 51). 

 Em vista de tudo isso, Mário de Andrade, como uma forma de resistência à 

História Oficial do Brasil, escreve Macunaíma: o herói sem nenhum caráter, em que nos 

revela a vida de um sujeito que é o contrário do herói clássico que escapa da 

classificação bipartida costumeira “bom e mau” e, por conta disso, tem sido 

constantemente descrito como o anti-herói. Trata-se de um “índio” negro, que nasce 

da tapanhumas, caracterizado em todo o romance como “preguiçoso”, que ao 

mergulhar em uma água encantada se transmuta em um homem branco, loiro e de 

olhos azuis. Em Macunaíma, o escritor modernista tenta simbolizar a Identidade 

Brasileira, bem como enaltecer suas origens e sua Diversidade Cultural, descrevendo 

um sujeito que ele acreditava ser um indígena “genuinamente” brasileiro. No referido 

romance, Mário de Andrade reflete, de forma inovadora, sobre a Memória Familiar de 

um grupo de indivíduos de personalidades distintas que vivenciam momentos de 

sofrimentos, experimentando sentimentos antagônicos: de amor e ódio, traição e 

fidelidade, morte e vida, perdas e ganhos, amizade e inimizade.  

 Desse modo, este trabalho visa refletir sobre a Memória, a História e a 

Identidade na obra Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. O referencial teórico desta 

pesquisa está pautado nos estudos de Halbwachs (1990), Ricoeur (2007) e Le Goff 

(2003). A metodologia consistiu em: a) Estudo das teorias que envolvem o campo da 

Memória, da História e da Identidade; b) Leitura de Romances Brasileiros que 

abordam a temática do indígena; c) Seleção do Romance a ser analisado; d) Análise 

Literária da obra escolhida, considerando os estudos da Memória, da História e da 

Identidade. 

Sendo assim, este artigo além desta Introdução e das Considerações Finais, 

apresenta ainda duas seções. A primeira intitula-se “Macunaíma: o herói sem nenhum 

caráter ou sem Identidade Cultural?”, na qual apresentamos algumas informações que 
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julgamos necessárias ao estudo da obra Macunaíma, além de refletirmos, de maneira 

breve, mas importante sobre noções de Identidade, Entidade. A segunda, denominada 

“Memória, História e Identidade em Macunaíma”, apresenta uma análise literária da 

obra.  

 

1 MACUNAÍMA: O HERÓI SEM NENHUM CARÁTER OU SEM IDENTIDADE 

CULTURAL? 

 Macunaíma: o herói sem nenhum caráter foi publicado pela primeira vez em 1928, 

pelo escritor brasileiro Mário de Andrade. A narrativa conta a história de um herói às 

avessas, pois diferentemente dos modelos clássicos que descreviam um “ser” dotado 

de força e inúmeras virtudes, o “filho do medo e da noite” configurava-se como um 

indivíduo ambivalente e de difícil descrição, já que era ao mesmo tempo preguiçoso 

para o trabalho e dinâmico na tática de conquistar mulheres.   

 O crescimento de Macunaíma também se apresentava confuso e desordenado, 

em razão de ele ser lento para falar, demorando 6 anos para dizer “Aí! que preguiça!”, 

e veloz para “brincar”, termo esse usado por Mário de Andrade com o sentido de 

relação sexual.   

 É interessante perceber que o termo “caráter”, na obra andradiana, assume dois 

significados distintos. O primeiro está relacionado à moral, visto que Macunaíma era 

um herói sem nenhum caráter pelo fato de não apresentar virtudes, manifestando-se 

como individualista, perverso, preguiçoso, irresponsável, inconsequente e mentiroso. 

E o segundo está associado à natureza, pois Macunaíma era um herói sem nenhum 

caráter, porque não possuía uma “identidade” cultural, uma vez que era filho da 

“índia tapanhumas” (indígena), de cor “preto retinto” (africano) e, ao tomar banho em 

uma água encantada, torna-se branco (europeu).  

 Segundo Perrone-Moisés (2007), Mário de Andrade não estava preocupado com 

uma “identidade” brasileira, mas sim com uma “entidade”.  Na realidade, o nosso 

Brasil, de fato, não é homogêneo, uniforme e nem tão pouco harmonioso, mas sim uma 

mistura: um hibridismo, sincretismo, desculturação e aculturação.  
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A entidade, em um sentido filosófico, trata-se de algo que tem uma existência, 

porém não possui contornos bem definidos, constituído de diferenças e semelhanças, 

uma vez que as entidades “(...) não são redutíveis a dados sensíveis” (ABBAGNANO, 

2007, p. 334). 

 O termo “entidade” traz para as religiões afro-brasileiras uma enorme 

importância. Na umbanda, por exemplo, as entidades espirituais se manifestam 

trazendo notícias dos orixás, falando por meio dos corpos dos indivíduos que os 

hospedam. Essas entidades são representadas pelos Pretos Velhos, Exus, dentre outros. 

E como percebemos no romance Macunaíma, a palavra Exu compareceu inúmeras 

vezes. 

Com Macunaíma, Mário de Andrade deixa claro que não devemos e nem 

podemos pensar o Brasil a partir de uma Identidade Cultural, pois se recorrermos as 

definições dicionarizadas do termo trata-se da “qualidade do que é idêntico” 

(HOUAISS, 2009, p. 10430) e o nosso país está longe de “ser idêntico” já que somos 

formados por três culturas: a africana, a europeia e a indígena. Evidenciamos, assim, 

que a palavra “entidade” representa melhor o povo brasileiro do que “identidade”, já 

que temos heranças culturais indígenas, africanas e europeias, isto é, saberes que ao 

mesmo tempo que se aproximam se distanciam, marcada por semelhanças e 

diferenças. Ainda sobre a nossa cultura brasileira, o crítico literário e professor 

universitário Antônio Candido dizia que existe uma ambiguidade imprescindível:  a 

de “(...) sermos um povo latino, de herança cultural europeia, mas etnicamente 

mestiço, situado no trópico, influenciado por culturas primitivas, ameríndias e 

africanas” (CANDIDO, 2000, p. 119). 

  

 2 MEMÓRIA, HISTÓRIA E IDENTIDADE EM MACUNAÍMA 

 Para o sociólogo francês Maurice Halbwachs, em sua obra A Memória coletiva, 

apesar de muitos não fazerem distinção entre a Memória e a História, devemos 

entender que ambas são campos completamente distintos. Por História se entende “(...) 
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tudo aquilo que faz com que um período se distinga dos outros, e cujos livros e 

narrativas não nos apresentam em geral senão um quadro bem esquemático e 

completo” (HALBWACHS, 1990, p. 60). Trata-se de “(...) um resumo e é por isso que 

ela resume e concentra em poucos momentos evoluções que se estendem por períodos 

inteiros” (HALBWACHS, 1990, p. 108). Na realidade, a História reduz:  

 
[...] os acontecimentos a termos aparentemente comparáveis, o que lhe 

permite ligá-los uns aos outros, como variações sobre um ou alguns temas. 

Somente assim, ela consegue nos dar uma visão em ponto pequeno do 

passado, apanhando num instante, simbolizando em algumas mudanças 

bruscas, em alguns avanços dos povos e dos indivíduos, lentas evoluções 

coletivas. É desse modo que ela nos apresenta uma imagem única e total 

(HALBWACHS, 1990, p. 108).  

 

 Com isso, a História se apresenta como uma “(...) reconstrução sempre 

problemática e incompleta do que não existe mais” (NORA, 1993, p. 09). Por outro 

lado, a Memória é “(...) a vida, sempre carregada por grupos vivos” (NORA, 1993, p. 

09) e, nessa mesma direção, a autora destaca que a Memória está em constante 

desenvolvimento, acessível à lembrança e ao esquecimento, inconsciente de suas 

modificações que estão por vir. 

 Ainda sobre a Memória, Halbwachs faz-nos refletir sobre a Memória Familiar, 

que segundo ele se trata de “(...) uma construção coletiva, uma corrente de pensamento 

contínuo (...) que retém do passado somente o que está vivo ou capaz de viver na 

consciência do grupo que a mantém” (HALBWACHS, 1990, p. 81-82), pois a Memória 

não está “(...) inteiramente isolada e fechada. Um homem, para evocar seu próprio 

passado tem frequentemente necessidade de fazer apelo às lembranças dos outros” 

(HALBWACHS, 1990, p. 54), e as nossas lembranças:   

 

[...] permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos outros, mesmo que 

se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com 

objetos que só nós vimos. É porque, em realidade, nunca estamos sós. Não é 

necessário que outros homens estejam lá, que se distingam de nós: porque 

temos sempre conosco e em nós uma quantidade de pessoas que não se 

confundem” (HALBWACHS, 1990, p. 26).  
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 O que devemos entender é que, apesar de a Memória dialogar com a História, 

elas não podem ser confundidas, pois enquanto a primeira “(...) recompõe 

magicamente o passado” (HALBWACHS, 1990, p. 15), a segunda, tão somente, “(...) 

supõe a reconstrução dos dados fornecidos pelo presente da vida social e projetada no 

passado reinventado” (HALBWACHS, 1990, p. 14-15). Desse modo, a primeira acaba 

por adquirir uma importância imensurável, já que:  

 
O dever de memória não se limita a guardar o rastro material, escrito ou outro, 

dos fatos acabados, mas entretém o sentimento de dever a outros, dos quais 

diremos mais adiante que não são mais, mas já foram. Pagar a dívida, diremos, 

mas também submeter a herança a inventário (RICOEUR, 2007, p. 101).  

 

 Em Macunaíma, podemos afirmar que Mário de Andrade, através da Memória, 

faz-nos pensar de forma bastante reflexiva sobre o nosso país, abordando os nossos 

problemas sociais, políticos e econômicos. O escritor retratou a prostituição na cidade 

grande, quando Macunaíma, triste pela morte de Ci, sai de sua tribo e vai até São Paulo 

conhecer os cunhãs (prostitutas).    

Além disso, o autor de Macunaíma faz-nos refletir de forma intensa sobre a 

figura do indígena e da sua impossibilidade de se constituir como sujeito de sua 

própria história, alcançando faces distintas, visto que ele, sendo filho de indígena e 

negro, acaba por torna-se branco. Macunaíma é criança e adulto, nasce feio e torna-se 

bonito, é frio e insensível ao amor, porém se apaixona perdidamente por Ci, é corajoso 

e medroso, é herói e torna-se ao longo da narrativa um anti-herói. Como vimos, o 

indígena está a todo momento tentando se efetivar enquanto sujeito, mas acaba sendo 

esmagado pela cultura europeia, e isso ainda acontece atualmente. Na realidade, a 

história do indígena é uma história de resistência pelo direito de existir e ser aceito 

pela sociedade.   

De acordo com alguns estudiosos da obra Macunaíma, para escrever a obra 

Mário de Andrade se inspirou na obra Retrato do Brasil: ensaio sobre a tristeza brasileira 

(1928), de Paulo Prado, ao qual dedicou seu romance. Paulo Prado elucida que a 

história do Brasil foi marcada pela cobiça, luxúria e a tristeza, pois “(...) numa terra 
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radiosa vive um povo triste. Legaram-lhe essa melancolia os descobridores que a 

revelaram ao mundo e a povoaram” (PRADO, 1928, p. 9).   

Com a obra Macunaíma, Mário de Andrade acreditava que havia produzido “(...) 

uma verdadeira redescoberta do Brasil, criando uma consciência da realidade 

brasileira, libertando o país da mentalidade colonial e do fascínio da Europa” 

(COUTINHO, 2007, p. 283), pois: 

 
[...] partindo da mitologia amazônica, fundiu as tradições brasileiras numa 

féerie rabelaisiana desprovida das dimensões de tempo e espaço. Essa 

narrativa fantástica visa, entre outras coisas, ser um retrato satírico do 

brasileiro, e nela a realidade local se eleva, pela imaginação solta, ao nível dos 

grandes relatos mitológicos, numa prosa trepidante e pitoresca, graças a qual 

a vasta informação é dissolvida pelo ritmo vertiginoso (CANDIDO, 2010, p. 

91). 

 

 No entanto, mesmo que Mário de Andrade tentasse pensar o Nacionalismo de 

forma crítica, denunciando a realidade brasileira e mostrando um indígena que ele 

acreditava ser “genuinamente” brasileiro, ainda assim, não fugiu dos modelos 

europeus, visto que no romance Macunaíma há, de forma muito evidente, a exaltação 

à natureza e o retorno ao passado histórico, características fundamentais das 

literaturas europeias. 

 Além disso, por mais que Mário de Andrade quisesse criar um personagem que 

o brasileiro pudesse se espelhar, não conseguiu, pois Macunaíma era e, ao mesmo 

tempo, não-era humano, apresentava uma realidade possível e, simultaneamente, 

impossível, namorava, brincava, sentia preguiça como qualquer sujeito, mas também 

apresentava poderes sobrenaturais, como por exemplo, quando ele morre e é cortado 

em “pedações” e depois se recompõe e volta para a história. 

 Também em Macunaíma, observamos a Memória Ancestral, representada pelo 

cristianismo, visto que o personagem principal nasce de uma mãe solteira e que, 

durante toda a narrativa, não há menção a uma figura paterna, como se ele fosse um 

filho cósmico, assim como Jesus Cristo, que não foi originado por meio de uma relação 

sexual, mas a partir do contato com um humano, (Maria) com o Sagrado (Espírito 
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Santo).  Além disso, assim como no cristianismo, em que Jesus muitas vezes recorre a 

Deus (seu pai espiritual) para enfrentar as lutas e obstáculos da vida, Macunaíma 

também recorre a Exu (seu também pai espiritual) para enfrentar o gigante Piaimã 

comedor de gente, dizendo “- Venho pedir pra meu pai por causa que estou muito 

contrariado” (ANDRADE, 2017, p. 94). Na realidade, “Macunaíma queria Exu só para 

se vingar do Vinceslau Pietro Pietra” (ANDRADE, 2017, p. 90). 

 Segundo Barreto (2014), a obra Macunaíma teria sido escrita em seis dias por 

Mario de Andrade a partir de suas intensas pesquisas sobre as culturas, músicas e 

narrativas populares, bem como a leitura de Mitos e Lendas dos índios Taulipangue e 

Arekuná, do escritor alemão Theodor Koch-Grünberg. Na verdade, o escritor 

modernista se “(...) apropriou, por meio de um processo antropofágico, das histórias 

coletadas pelo viajante alemão Theodor KochGrünberg e criou o seu livro” 

(BARRETO, 2014, p. 25).  

 De acordo com Santos (2012), Mario de Andrade foi um ríspido pesquisador 

da cultura indígena e realizou duas viagens que ele mesmo denominou como Viagens 

Etnográficas, originando um livro chamado de O Turista Aprendiz, dividido em dois 

volumes. Na primeira viagem, percorrendo regiões do Norte e Nordeste do Brasil, em 

1927, Mário de Andrade “(...) viajou mais descompromissadamente, querendo acima 

de tudo conhecer a região amazônica e o nordeste” (SANTOS, 2012, p. 14). Já a segunda 

viagem foi realizada entre os anos de 1928-29, quando retorna ao Nordeste; seu 

objetivo era “(...) além de conhecer, entender a Cultura Brasileira, compreendida aqui 

num sentido amplo” (SANTOS, 2012, p. 14).   

Mário de Andrade era considerado a figura principal do modernismo, pois 

possuía diferentes talentos “(...) de líder intelectual, de uma inteligência sumamente 

lúdica e dinâmica, com vontade firme de atuar, uma grande paixão da coisa literária, 

e a coragem mental indispensável aos inovadores” (COUTINHO, 2007, p. 281). O 

escritor paulistano assumiu a partir de sua obra: 

 

[...] o esforço de escrever numa língua inspirada pela fala corrente e os 

modismos populares, não hesitando em usar formas consideradas incorretas, 
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desde que legitimadas pelo uso brasileiro. Com isso, foi o maior demolidor da 

“pureza vernácula” e do “culto da forma” (CANDIDO, 2010, p. 89). 

 

 Porém, embora Mário de Andrade quisesse e se esforçasse muito para falar e 

retratar a realidade indígena, ele, de fato, não conseguiu, pois somente o próprio 

indígena poderia contar, com mais propriedade e autenticidade, a sua própria história.  

 A literatura indígena só foi, efetivamente, consolidada a partir da publicação no 

Brasil da obra Antes o Mundo não Existia, de dois índios desana, Umusin Palõn Kumu 

e Tolamãn Kenhíri que foi traduzido para o português pela antropóloga Berta Ribeiro. 

De acordo com Rama (2001), no prólogo em que ela apresenta o livro, consta que: 

    
Na história da antropologia brasileira, esta é a primeira vez que protagonistas 

indígenas escrevem e assinam sua mitologia. Tolamãn Kenhíri, índio desana 

do clã de mesmo nome, e seu pai, Umusin Palõn Kumu, de trinta e três e 

ciqüenta e três anos de idade, respectivamente, decidiram fazê-lo para deixar 

a seus descendentes o legado mítico de sua tribo, convencidos de que, de outra 

maneira, se perderia ou se corromperia (RAMA, 2001, p. 300).  

 

Rama (2001) explica que o livro dos desamas foi escrito por Tolamãn Kenhíri, 

no entanto, fora assinado por Umusin Palõn Kumu, Firmiano Arantes Lana, seu pai, 

que exercia “(...) o posto de informante, favorecido pelos conhecimentos que tem pelo 

fato de ser o Kumu de sua tribo, função educativa espiritual comparável à dos pajés” 

(RAMA, 2001, p. 306). Os motivos que levaram os indígenas a escreverem a obra, 

conforme Ángel Rama, são curiosos, pois: 

 
por um lado, o desejo de resguardar tradições que estavam se perdendo no 

processo de aculturação da região; por outro, o sentimento de que o 

aparecimento do gravador permitia que “rapazinhos de dezesseis anos” 

começassem a registrar a memória dos anciãos, com o risco de que “todo 

mundo vai pensar que nossa história está errada, vai sair tudo desordenado”. 

Daí a resolução de escrever ele mesmo o que o pai aceitou-lhe ditar, em uns 

caderninhos pautados fornecidos pelo padre Casemiro Beksta da Missão 

Salesina (RAMA, 2001, p. 306). 

  

Dessa forma, vale ressaltar aqui a observação feita por José Carlos em 1928, e 

citada por Rama (2001), de que as literaturas que falavam sobre o indígena não eram 

indígenas, mas indigenistas. Foi a partir da publicação de Antes o Mundo não Existia, 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

603 

de Umusin Palõn Kumu e Tolamãn Kenhíri, que se passou a ter uma literatura 

verdadeiramente indígena. Esse livro corresponde: 

 
[...] ao estrato interior mais profundo das literaturas-americanas, porque está 

ligada a uma língua indígena, porque busca recuperar a visão mítica de uma 

cultura e inseri-la na sociedade contemporânea que lhe é alheia, porque não é 

um mero remanescente arcaico que se inscreve no capítulo sobre “literaturas 

pré-colombianas”, mas sim uma obra contemporânea produzida por esse 

segundo trauma que – freudianamente – revive o primeiro, original, que é 

consequência do processo modernizador vigente (RAMA, 2001, p. 306). 

 

 De acordo com Candido (2010), a literatura do Brasil está inserida nas literaturas 

do Ocidente da Europa e no momento de nossa “Independência” se constituiu o 

Nacionalismo, que se apresentou receoso a este dado óbvio e buscou reduzi-lo, 

reforçando “(...) o que haveria de original, de diferente, a ponto de rejeitar o 

parentesco, como se quisesse descobrir um estado ideal de começo absoluto” 

(CANDIDO, 2010, p. 11).  Tratava-se de uma: 

 
[...] atitude compreensível como afirmação política, exprimindo a ânsia por 

vezes patética de identidade por parte de uma nação recente, que desconfiava 

do próprio ser e aspirava ao reconhecimento dos outros. Com o passar do 

tempo foi ficando cada vez mais visível que a nossa é uma literatura 

modificada pelas condições do Novo Mundo, mas fazendo parte orgânica do 

conjunto das literaturas ocidentais (CANDIDO, 2010, p. 11). 

 

 Sendo assim, Candido (2010) ressalta que a História da Literatura Brasileira é, 

em grande medida, a História de “(...)uma imposição cultural que foi aos poucos 

gerando expressão literária diferente, embora em correlação estreita com os centros 

civilizadores da Europa” (CANDIDO, 2010, p. 13-14).  

Em Macunaíma, na verdade, Mário de Andrade faz-nos refletir sobre uma 

Memória Familiar de sujeitos de personalidades distintas, revelando um outro lado 

encoberto pela História Oficial. Entretanto, mesmo que o autor modernista tentasse 

nos apresentar uma Literatura de fato Brasileira, não conseguiu fugir dos modelos 

europeus, caindo nos mesmos erros dos escritores românticos. 

Mário de Andrade acreditava que cultuava o Nacionalismo de forma crítica.  No 

entanto, a própria crítica falhou “(...) quando viu, por exemplo, no uso das formas 
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clássicas e da mitologia greco-latina uma diminuição e uma subserviência” 

(CANDIDO, 2010, p. 15), pois, na verdade, “(...) elas eram a maneira de afirmar a nossa 

realidade de ‘segunda’ Europa, para repetir o conceito de Ruggero Jacobbi” 

(CANDIDO, 2010, p. 15). 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho teve como foco refletir sobre a Memória, a História e a Identidade 

na obra Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. Mário de Andrade reflete na obra 

sobre a Memória Familiar de um indivíduo que é, ao mesmo tempo, criança e adulto, 

forte e fraco, humano e não-humano. 

O autor Mário de Andrade faz-nos pensar de forma bastante reflexiva sobre o 

nosso país, abordando os nossos problemas sociais, políticos e econômicos. Desse 

modo, a Memória em Macunaíma se dá como uma forma de recontar uma outra 

Memória do Brasil, que foi esquecida, sonegada pelos ideais de beleza e sedução 

pregados pelo romantismo.  

 Desse modo, o estudo da Memória é extremamente importante, pois trata-se de 

“um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente” (NORA, 1993, p. 09), 

em contrapartida, a História “(...) uma representação do passado” (NORA, 1993, p. 09). 

De acordo com Le Goff (2003), compete aos profissionais científicos da memória, 

antropólogos, historiadores, jornalistas, sociólogos, gerar da luta pela democratização 

da memória social, um dos deveres preferenciais da sua segurança científica. 

 Na verdade, segundo Le Goff (2003), a Memória na qual se desenvolve a 

História, que por sua vez a sustenta, busca resgatar o passado para significar o presente 

e o futuro. Precisamos trabalhar para que a Memória Coletiva funcione para a 

libertação e não para escravidão dos homens. 

Além disso, Mário de Andrade, ao recontar uma realidade outra do Brasil, faz-

nos refletir de forma profunda sobre a figura do indígena e da sua impossibilidade de 

se constituir como sujeito de sua própria história. No entanto, o modernista acaba 
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repetindo os erros dos românticos, isto é, o de seguir modelos literário advindos da 

Europa. 

 De acordo com Candido (2010), os românticos tinham disciplinado o índio, 

conferindo a eles os arquétipos do cavalheirismo tradicional. Os modernistas, por sua 

vez, buscaram, no indígena, o negro, o primitivo que introduziram nos padrões da 

cultura dominante como atualização e ruptura dos preceitos acadêmicos.  No entanto, 

nesse combate, muitos terminaram no artificialismo semelhante ao dos românticos, 

principalmente pelo fato de buscar na tradição indígena estímulo para um patriotismo 

que servia apenas de enfeite. Desse modo, alguns modernistas secundários da cidade 

de São Paulo culparam as vertentes universais e destruidoras, formando o grupo 

verde-amarelo, ufanista e sentimentalista, que acabou de forma política em condutas 

obsoletas.  

 Acreditamos ter alcançado o nosso objetivo geral que era o de refletir sobre a 

Memória, História e Identidade em Macunaíma, mostrando que a Memória no romance 

se dá como uma forma de recontar a verdadeira História do Brasil, encoberta pelas 

ideias de beleza e sedução pregados pelo romantismo, tendo o nacionalismo como 

ideologia dominante, que apresentava uma nação forte, valente e harmoniosa. Essa 

ideologia, na verdade, mascarava o que nós de fato somos, isto é, um país jovem, sem 

identidade e repleta de problemas políticos, sociais, culturais e até religiosos. A 

verdadeira História do Brasil é que o nosso país não foi “descoberto”, mas invadido, 

explorado e saqueado pelos europeus, que impuseram a sua cultura, exterminando 

diversos indígenas que habitavam em nosso país, bem como a sua religião, quando 

quiseram catequizar os indígenas e, consequentemente, a sua literatura.  

Desse modo, com este artigo esperamos ter trazido reflexões relevantes no que 

concerne ao estudo da Memória, para que ocorra o que Le Goff (2013) aconselha, isto 

é, o de trabalhar para que a Memória Coletiva funcione para a libertação e não para 

escravidão dos homens, servindo para resgatar o passado com o objetivo de trazer 

sentido ao presente e ao futuro. 
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34 
 

MEMÓRIA, TESTEMUNHO E RELAÇÃO DE PODER: UM OLHAR HISTÓRICO 

SOCIAL NAS OBRAS MEMÓRIAS DO CÁRCERE E HOLOCAUSTO 

BRASILEIRO 

 

 Marcilene Damasceno Xavier (UFPA)1 

Sérgio Afonso Gonçalves Alves (UFPA)2 

  

Resumo: O presente trabalho tem por finalidade levantar questões sobre a escrita 

memorialista testemunhal e as relações de poder levando em consideração os aspectos 

históricos contextuais em que as obras foram escritas. Graciliano Ramos e Daniela 

Arbex, respectivos autores das obras que serão investigadas trouxeram em suas 

narrativas uma literatura investigativa e histórica, que através de sua memória 

(Graciliano Ramos) e da memória dos ditos “loucos” (encarcerados do hospital 

manicomial de Barbacena) revelam suas próprias histórias e o contexto histórico de 

uma época em que se tinha um regime político centralizador e autoritário. Com base 

nas análises de Michel Foucault, esta pesquisa consiste em identificar as relações de 

poder através da memória e do testemunho dos personagens das obras Memórias do 

Cárcere e Holocausto Brasileiro.  Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, 

realizando leituras comparativas entre os autores visto que eles retratam a verdadeira 

situação daqueles que eram punidos por ousarem contestar o poder disciplinar 

abusivo e opressor daqueles que alegava ser tudo em nome da ordem social. Nas obras, 

observa-se que os mecanismos de controle evidenciam a necessidade de 

despersonalização do ser humano, que serão comprovadas por meio da memória e do 

testemunho dos personagens das narrativas.  

Palavras-chave: Memória. Testemunho. Poder  

 

 

 INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa intitulada Memória e Testemunho: um olhar histórico social 

nas obras Memórias do Cárcere e Holocausto Brasileiro, tem por finalidade levantar 

                                                 
1 Graduada do Curso de Letras - Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, campus 

Universitário de Castanhal (UFPA). E-mail: marcia.damascenos@hotmail.com.     
2 Docente da Universidade Federal do Pará – campus Universitário de Castanhal (UFPA). E-mail: 

sergioafonso@ufpa.br. 
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questões sobre a escrita memorialista e testemunhal levando em consideração os 

aspectos históricos contextuais em que as obras foram escritas.  

Graciliano Ramos e Daniela Arbex, respectivos autores das obras que serão 

investigadas trouxeram em suas narrativas uma literatura investigativa e histórica, que 

através de sua memória (Graciliano Ramos) e da memória dos ditos “loucos” 

(encarcerados do hospital manicomial de Barbacena) revelam suas próprias histórias 

e o contexto histórico de uma época em que se tinha um regime político centralizador 

e autoritário. 

Em decorrência disso, a problemática que emerge nessa pesquisa consiste em 

verificar como as narrativas literárias, já aqui especificadas (Memórias do Cárcere e 

Holocausto Brasileiro), dialogam com a construção e reconstrução da história de 

determinados grupos sociais (os presos políticos da ditatura de Vargas e os presos 

considerados loucos de Barbacena).  

 Uma vez que a memória é responsável pelas lembranças e, acima de tudo, 

responsável pela mudança de conduta em relação aos acontecimentos que ocorreram 

negativamente em nosso meio, trazer à tona as memórias é reviver uma história do 

passado, e assim ter a possibilidade de construir novos caminhos, diferentes daqueles 

que foram percorridos anteriormente, evitando que atitudes e atos outrora permitidos, 

hoje sejam repetidos. 

 Nesse sentido, a pesquisa sugere uma mudança no campo da realidade no que 

se refere ao tratamento dado aos pacientes e aos presos analisados na obra, colocando 

em pauta questões sociais e questionamentos a respeito da situação que essas pessoas 

eram submetidas. 

As narrativas históricas trazem consigo uma relação com o tempo que está 

diretamente ligada à cronologia dos acontecimentos históricos e nesse mesmo contexto 

tem-se uma dialética oposta entre o passado e o presente ou vice-versa. Diante disso, 

ela utiliza o passado para entender o presente e ou faz uso do presente para 

compreender o passado.  
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Nesse aspecto, a história é uma ciência que tem como objeto de estudo o 

passado, e busca reconstruí-lo para entender e procurar resposta para seus 

questionamentos, mesmo tendo uma profunda distância histórica dos fatos. Esses 

fatores despertam o interesse nos estudos das relações entre a memória, o testemunho 

e a história. Os diálogos que embasam esta pesquisa amparam-se nos estudos de Le 

Goff (1990), Henry Rousso (1998), Gagnebin (2006), Delgado (2011), Foucault (2014) 

entre outros. 

Pretende-se de modo geral com esta pesquisa traçar considerações acerca dos 

estudos envolvendo memória e testemunho e as relações de poder levando em 

consideração o caráter historiográfico das narrativas. 

O objeto de estudo utilizado nesta pesquisa consiste em material obtido através 

de livros, jornais, fotos e artigos científicos, dando ênfase no estudo que permeia a 

escrita memorialista testemunhal conciliada e embasada nos teóricos e pesquisadores 

que se debruçam acerca destas temáticas. 

 No que tange aos passos metodológicos, essa será uma pesquisa bibliográfica e 

documental. A primeira por estar ancorada em estudos realizados anteriormente, ou 

seja, aquela pesquisa que conforme postula Severino (2007, p.122) “[...] se realiza a 

partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos, como livros, artigos etc [...]”. 

 Como o foco deste trabalho se constitui na observação, análise e reflexão em 

torno das narrativas Memórias do Cárcere e Holocausto Brasileiro,  a pesquisa dar-se-á a 

partir de análise em documentos, como por exemplo, jornais, fotos, revistas, 

entrevistas e trabalhos que tratam e colaboram com o aprofundamento do tema 

proposto.  

 O trabalho está organizado desta introdução, seguido de três seções, mais as 

considerações finais. A primeira seção contempla as considerações sobre a Memória 

uma vez que nos dois livros apreciam-se o caráter memorialístico dos personagens. A 

segunda seção apresenta o papel da testemunha, pois, parte delas as informações e os 
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relatos sobre o tratamento dos encarcerados e dos pacientes do hospital de Barbacena 

da prisão de Dois Rios. A terceira seção proporciona um olhar sobre as relações de 

poder em uma perspectiva Foucaultiana. Por fim, a conclusão, as contribuições finais.  

 

1 A MEMÓRIA 

 Partindo do pressuposto de cunho popular, a memória é a capacidade que as 

pessoas têm em armazenar informações no decorrer do tempo. Essas informações 

podem ser fragmentadas, uma vez que o indivíduo passa por alguns traumas que 

podem afetar diretamente o sistema nervoso, ocasionando a perda de parte dessa 

memória. Essas informações guardadas trazem consigo um caráter social e histórico, 

que ajudam na construção e na rememoração de fatos relacionados à história e à 

cultura do povo.      

Nesse sentido, a memória individual irá sempre perpassar a individualidade 

para o caráter coletivo, visto que as informações trazidas pelo indivíduo estão ligadas 

a um grupo social. Assim, Henry Rousso traz o seguinte apontamento: 

 

A memória é uma reconstrução psíquica e intelectual que carrega de fato uma 

representação seletiva do passado, um passado que nunca é aquele do 

individuo somente, mas é aquele individuo inserido num contexto familiar, 

social, nacional. Portanto, toda memória é, por definição, coletiva, e seu 

atributo mais imediato é garantir a continuidade do tempo e permitir resistir 

à alteridade, ao tempo que muda, as rupturas que são o destino de toda vida 

humana; em suma, ela constitui – eis uma banalidade – um elemento essencial 

da humanidade, da percepção de si e dos outros (ROUSSO,1998, p. 94-95).  

 

Dito isso, tendo como principal característica o tempo, a memória é uma 

reprodução da história de um povo onde o passado é a referência, em que o passado 

se revela no presente através da rememoração, transformando-o em memória social. 

Assim, a história se ocupa mais da memória coletiva, pois apesar de alguns autores 

identificarem uma memória individual esse tipo de memória tem caráter coletivo, uma 

vez que, se partíssemos tão somente de uma memória individual, estaríamos 

escrevendo uma biografia deixando de lado grupos sociais e históricos.  
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A memória coletiva tem aspectos históricos e sociais relevantes que situam um 

espaço e o tempo. Partindo daí, tem-se referência de um determinado fato que 

aconteceu na sociedade. 

Desse modo, a memória social está diretamente ligada com a história, já que esta 

traz uma rememoração de fatos que partem da vivência de um grupo, trazendo para 

o contexto atual a possibilidade de reconstrução e uma mudança de comportamentos 

para que não haja uma repetição, principalmente de atitudes consideradas erradas.  

 Nesse sentido, a memória coletiva de um povo está diretamente ligada ao seu 

contexto histórico, uma vez que a história é uma tessitura de um enredo de ações 

representadas em um tempo vivido por personagens em que seus conhecimentos são 

restaurados por meio da narrativa histórica ou ficcional. 

A história assim tenta reviver um acontecimento, que apesar de ter um 

compromisso com a verdade e com a ciência, o máximo que ela consegue é reconstruir 

esse fato. Ao mesmo tempo em que quer tornar os assuntos históricos 

contemporâneos, encontra outra dificuldade, que é a distância encontrada entre o fato 

e a contemporaneidade.  Em contrapartida, a literatura quando encontra limitação no 

real, ela se utiliza do fictício tornando a ficção uma extensão da realidade. 

Partindo das ponderações de Le Goff (1990, p. 545), em relação ao documento 

como monumento, “produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de força 

que a detinham”, cabe uma reflexão do historiador a respeito do contexto de produção, 

levando em consideração o estudo, o contexto histórico, e as intencionalidades do 

autor do produto, pois se tratando de documento como monumento, cabe ao 

historiador desvendar como foi construído esse documento e quais suas finalidades. 

Desse modo, a historicidade do documento se revela na produção e no marco 

historiográfico. Assim, as intencionalidades se manifestam na escrita através da 

escolha da linguagem, uma vez que todo documento tem uma linguagem específica 

na qual foi escrito de modo particular.  
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Nesse sentido, a memória é responsável pelas lembranças e, acima de tudo, 

responsável pela mudança de comportamento em relação aos acontecimentos que 

ocorreram negativamente em nosso meio. Trazer à tona lembranças é reviver uma 

história do passado e, portanto, ter a possibilidade de mudar os caminhos que foram 

percorridos anteriormente, evitando que atitudes e atos outrora permitidos, como por 

exemplo, o tratamento dado aos encarcerados, hoje sejam repetidos, que é o caso dos 

dois livros aqui analisados Memórias do Cárcere e Holocausto Brasileiro.  

Logo, a memória pode ser definida como nosso repositório de experiências 

sociais e coletivas. Para o historiador Hanry Rousso: 

 

A memória, para prolongar essa definição lapidar, é uma reconstrução 

psíquica e intelectual que acarreta de fato uma representação seletiva do 

passado, um passado que nunca é aquele do indivíduo somente, mas de um 

indivíduo inserido num contexto familiar, social nacional. Portanto, toda a 

memória é, por definição, coletiva (ROUSSO, 2006, p. 94). 
 

Ademais, a memória pode ser definida como identidade de um povo e ao 

mesmo tempo está estreitamente ligada às dimensões entre o homem (eu) e o tempo. 

Estudá-la, representa uma valorização daquilo que já foi vivido, dando importância às 

identidades. Além disso, compreender o ato de rememorar é importante porque ela 

representa um passado, assim como qualquer outro documento, ela é um fragmento 

daquilo que existiu e com isso nos reencontramos nos múltiplos tempos; olhamos para 

o passado vemos o nosso eu representado pelas nossas experiências.  

Dessa forma, memória e história estão intrinsicamente conectadas, pois ao 

rememorar o indivíduo usa das contribuições da história para se situar no tempo e na 

própria História. De acordo com Delgado (2010): 

 

Considerando-se a evocação do passado como substrato da memória, pode-

se deduzir que, em sua relação com a História, a memória constitui-se como 

forma de retenção do tempo, salvando-o do esquecimento e da perda. 

Portanto, História e memória, através de uma inter-relação dinâmica, são 

suportes de identidades individuais e coletivas, que se formam no processo 

diacrônico e sincrônico da vida em sociedade (DELGADO, 2010, p. 45). 
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Diante disso compreende-se que a memória é uma representação realista da 

sociedade, com suas coletividades do presente e as suas interpretações sobre o passado 

(pluralidades memorialísticas).  

 

2 O TESTEMUNHO 

 

Graciliano Ramos e Daniela Arbex trouxeram em suas obras recordações e o 

testemunho de fatos que fizeram parte de uma realidade do nosso país, que foi a 

questão carcerária dos presos políticos na década de 1930 e os tratamentos dados aos 

loucos no manicômio de Barbacena nessa mesma década em que prevalecia o Decreto 

Presidencial 24.5593 baixado por Getúlio Vargas, 1934. 

Nas duas obras, percebem-se a importância do papel da testemunha, pois, parte 

delas as informações e os relatos sobre o tratamento dos encarcerados e dos pacientes 

do hospital de Barbacena da prisão de Dois Rios. Assim, o papel da testemunha de 

acordo com Gagnebin, seria também: 

 
Aquele que não vai embora, que consegue ouvir a narração insuportável do 

outro e que aceita que suas palavras levem adiante, como num revezamento, 

a história do outro: não por culpabilidade ou por compaixão, mas porque 

somente a transmissão simbólica, assumida apesar e por causa do sofrimento 

indizível, somente essa retomada reflexiva do passado pode nos ajudar a não 

o repetir infinitamente, mas a ousar esboçar uma outra história, a inventar o 

presente (GAGNEBIN, 2006, p. 57). 

 

Isto é, cabe à testemunha compartilhar a história, pois independente do 

sofrimento e da dor causada, ele tem sua própria memória, visto que, só ela é capaz de 

descrever de maneira minuciosa todos os fatos que presenciou mesmo que outros 

testemunhos não compartilhem da mesma recordação, pois cada um tem seu próprio 

olhar e sua própria lembrança. 

Nesse sentido, o testemunho ultrapassa aquilo que foi visto por todos e suas 

verdades são propagadas de acordo com aquilo que mais os impactou. Desse modo, a 

                                                 
3 A resolução previa o recolhimento de pacientes a hospitais psiquiátricos “mediante simples atestado 

médico”, que poderia ser solicitado por qualquer pessoa que tivesse interesse em internar alguém.  
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memória do depoente está relacionada com aquilo que ele sentiu naquele momento, 

por isso alguns fatos podem ser contestados por memórias de outrem. 

A escrita testemunhal, nesse aspecto, traz o leitor para uma realidade específica 

do testemunho, em que outros testemunhos podem corroborar ou contestar, uma vez 

que cada testemunho tem sua própria memória, ou seja, a pessoa pode passar pelo 

mesmo processo, mas ter aprendizados ou sensações diferentes.  

A importância dessas narrativas com características historiográficas é 

largamente discutida tanto pelo público quanto pela crítica literária, pois esse estilo de 

documento serve como fins comprobatórios para os acontecimentos históricos de uma 

época, resgatando os aspectos culturais de um povo, principalmente quando essas 

narrativas partem do testemunho de um povo.  

E a partir do momento que esse indivíduo passa a relatar todas essas 

particularidades através da escrita o leitor passa a ser testemunha desses 

acontecimentos descritos nessas obras, e cabe a ele transformar essa realidade ou 

simplesmente mudar o pensamento e a realidade desses encarcerados.  

Assim, a possibilidade de testemunhar é a única forma de fazer viver, de trazer 

ao mundo acontecimentos que muitas vezes não puderam ser vistos, de transmitir 

fatos que não puderam ser relatados nem lembrados. O testemunho está diretamente 

ligado à necessidade psicológica que o sobrevivente tem de fazer algo em favor da 

memória daqueles que não sobreviveram. Nessa perspectiva temos o caso de Sônia, 

paciente sobrevivente do hospital de Barbacena: 

 

Sônia cresceu sozinha no hospital. Foi vítima de todos os tipos de violação. 

Sofreu agressão física, tomava choques diários, ficou trancada em cela úmida 

sem um único cobertor para se aquecer e tomou as famosas injeções de 

“entorta”, que causavam impregnação no organismo e faziam a boca encher 

de cuspe. Deixada sem água, muitas vezes, ela bebia a própria urina para 

matar a sede. Tomava banho de mergulho na banheira com fezes, uma espécie 

de castigo imposto a pessoas que, como Sônia, não se enquadravam às regras. 

Por diversas vezes, teve sangue retirado sem o seu consentimento por 

vampiros humanos que enchiam recipientes de vidro, a fim de aplicá-lo em 

organismos mais debilitados que o dela, principalmente nos pacientes que 

passavam pela lobotomia (ARBEX, 2013, p. 46). 
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A loucura não fazia parte da vida de Sônia até ela ser levada pela polícia para o 

hospital de Barbacena aos onze anos de idade, e lá ficou por mais de quarenta anos. 

Foi punida por diversas vezes por questionar a forma como eram tratados os 

chamados de “loucos”. Ao sair de lá, ela testemunha seus próprios sofrimentos e dos 

demais pacientes do hospital.  

No entanto, o testemunho em sua condição de narrador impossibilitado de 

narrar depois de um trauma, questiona o enunciado gerado e deixa no ar um espaço 

vazio. A pessoa que narra está sempre em estado de suspensão, pois se encontra 

impedida de expressar integralmente sua experiência. Na obra Memórias do Cárcere 

percebe-se esse aspecto no seguinte trecho: 

 
Surpreso e inquieto, perguntei a mim mesmo porque me enviavam àquela 

prisão. Deviam estar ali, supus, as criaturas forçadas a cumprir sentença, e 

ainda não me haviam dito uma palavra a respeito dos meus possíveis crimes. 

Tinham-me obrigado longos meses a rolar para cima e para baixo; aplicavam-

me agora uma condenação enigmática. Desapareceriam talvez as mudanças, 

as relações instáveis com vagabundos e malandros; estabelecer-me-iam num 

dos cárceres habitados por assassinos e ladrões perigosos (RAMOS, 2011, p. 

190). 

 

Graciliano, apesar de ser preso injustamente e acreditar em sua inocência, não 

fala diretamente na obra que foi ou estava sendo injustiçado. Isso faz com que o 

narrador direcione os leitores para a história e automaticamente para as situações a 

que os presos eram submetidos, não somente para sua história particular e sim para 

todas as pessoas que foram presas durante o mesmo período. Nesse caso, o 

testemunho seria como denúncia de um regime repressivo.  

Nesse sentido, a incompletude que o testemunho tem em si deixa clara a diluição 

de fronteiras entre as possíveis verdades. Mesmo assim, a condição do testemunho, 

como resto, se torna fundamental, mesmo que seja para configurar a impossibilidade 

de se estabelecer um ponto de encontro entre a realidade e o que está sendo falado. 

3 RELAÇÕES DE PODER 

Os mecanismos de controle atrelados à narrativa evidenciam-se à opressão e 

manipulação dos corpos, conforme descreve Foucault nos estudos sobre a loucura em 
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relação ao poder. O controle sobre os corpos como supostas marionetes são conduzidas 

conforme esse poder é exercido sobre o homem. Nos livros “Holocausto Brasileiro e 

Memórias do Cárcere” evidenciam essas relações de poder atrelado ao 

encarceramento.  

O enquadramento no sentido de organização o qual aponta a dominação 

através da transformação, docilização e manipulação do corpo em que os indivíduos 

são colocados em espaços sob uma vigilância, podendo sofrer penalidades físicas ou 

psicológicas.  

Para Foucault (2014, p.168), “o exercício da disciplina supõe um dispositivo que 

obrigue pelo jogo do olhar: um aparelho onde há técnicas que permitem ver induzam 

a efeitos de poder, onde, em troca, os meios de coerção tornem claramente visíveis 

aqueles sobre quem se aplicam.” Ou seja, a disciplina se dá por meio de castigos físicos 

e morais para que os indivíduos se tornem seres manipuláveis sem nenhuma 

capacidade de reação. No que diz respeito à vigilância e do controle nas prisões do 

Brasil, Santos, tece o seguinte apontamento:  

 

A vigilância constante implicava o controle de grande número de pessoas por 

um pequeno número de policiais. No Brasil, a política de isolamento teve 

algumas particularidades que convém ressaltar. Entre elas, merece destaque 

o fato de o regime celular, frequentemente adotado em lazaretos de outros 

países, ter sido aqui utilizado apenas para o isolamento dos passageiros de 

primeira e segunda classes, pois os da terceira eram reunidos em grandes 

salões (SANTOS, 2007, p. 176). 

 

 Por meio da vigilância hierarquizada, a política do isolamento no Brasil 

era composta por células, ou seja, penitenciárias separadas em blocos e pavilhões, na 

qual, os encarcerados eram subdivididos de acordo com suas classes sociais em que, 

os de classes inferiores eram largados em espaços maiores e com pouca ou nenhuma 

condição higiênica.  

A normalização seria uma maneira de controlar o indivíduo para que ele agisse 

de acordo com as regras impostas sem que houvesse nenhuma rebelião caso 

descumprissem essas normas, eram castigados por isso.   
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As duas histórias são análogas diante os aspectos contextuais do que foi a 

ditadura de Vargas na década de 1930, em que os motivos de encarceramento são 

parecidos ou iguais (presos políticos), sem nenhum julgamento ou fato que 

comprovasse alguma delinquência. Os sistemas carcerários e manicomiais da época 

mantinham um tratamento de tortura e situações de higiene semelhante, prevalecendo 

os ideais daqueles que controlavam o país na época.  

A Colônia Correcional e o Hospital Colônia de Barbacena são semelhantes na 

estrutura e até mesmo nos castigos. Se no manicômio existiam os tratamentos de 

choque, na prisão de Dois Rios existiam “as vigas”, tortura utilizada nos presos que 

tentavam se rebelar.  

Em um contexto de desordem em que a situação política no Brasil passava por 

um processo de extrema violência, e para se manter no controle, prevaleciam-se da 

força e de influências políticas. Os que iam de encontro a toda essa questão eram 

penalizados, em sua grande maioria eram encarcerados nas instituições da época, que 

cumpriam o papel de regenerar contraventores.  

A regeneração através do encarceramento era uma forma de mostrar para os 

encarcerados que as coisas poderiam ser bem complicadas se caso eles não os 

apoiassem, no caso dos moradores de ruas, desempregados, prostitutas e alcoólatras o 

encarceramento serviria como camuflagem, ou seja, para mostrar para a sociedade um 

país sem problemas e mazelas sociais, mesmo que para isso, enquadrassem pessoas 

inocentes sem nenhum crime, para grande parte os delitos eram porque estavam 

desempregados. 

 

— Não sei por que me prenderam. Cada um fala uma coisa. Mas, depois que 

perdi meu emprego, tudo se descontrolou. Da cadeia, me mandaram para o 

hospital, onde eu ficava pelado, embora houvesse muita roupa na lavanderia. 

Vinha tudo num caminhão, mas acho que eles queriam economizar. No 

começo, incomodava ficar nu, mas com o tempo a gente se acostumava. Se 

existe inferno, o Colônia era esse lugar (ARBEX, 2013, p. 21). 

 

Quanto a Graciliano, seu maior delito era ser um escritor que defendia causas 

que beneficiavam os mais prejudicados com o autoritarismo exacerbado do poder 
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vigente. Graciliano era considerado um contraventor por ter ideias consideradas 

rebeldes. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De modo geral, a história através do testemunho veio corroborar com o processo 

de construção da biografia de muitos pacientes esquecidos nos manicômios do Brasil, 

assim como a autobiografia do próprio Graciliano Ramos, em que ele relata seus onze 

meses de prisão no seu livro Memórias do cárcere em uma época em que as mazelas 

sociais eram isoladas por meio de grades no encarceramento sob a perspectiva da 

cultura do normal. O despejo social tornou-se natural, as vítimas das “normalidades” 

diárias eram consideradas loucas ou contraventoras.    

Nesse contexto, tanto a história como o testemunho têm uma participação de 

suma importância para a tessitura biográfica desses encarcerados, uma vez que elas 

vão enredar as ações deles, partindo do caráter testemunhal e historiográfico em que 

a verossimilhança irá fazer parte do processo de construção da narrativa histórica de 

cada um.  

Para isso, a literatura ganha características híbridas, ou seja, ela passa a ter tanto 

aspecto histórico quanto literário, partindo sempre da verossimilhança de cada fato 

narrado. O testemunho, nesse sentido, tem sua própria memória, constituindo a 

hibridização e as verdades da historiografia, uma vez que a memória testemunhal 

ultrapassa tudo aquilo que foi visto, pois ela é tudo aquilo foi vivido da forma que 

mais impactou.      

As testemunhas de suas próprias histórias fazem parte dos dois livros aqui 

analisados, Holocausto é o que define tamanhas atrocidades descritas por Daniela 

Arbex. Já em Memórias do Cárcere os castigos também existiam, mas em comparação 

aos pacientes do Hospital Colônia eles eram menores. No entanto, a falta de higiene, a 

falta de comida fazia parte de ambas as narrativas. Na colônia, tinha os eletrochoques 

e na colônia correcional existia o temível castigo das vigas.    



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

620 

Até hoje essas vítimas sofrem tanto com o esquecimento dos familiares quanto 

com o preconceito dos ditos normais da sociedade. Atualmente, mesmo com as 

reformas psiquiátricas, assim como reformas no sistema carcerário do Brasil, ainda 

existe a loucura de se achar que existe um padrão a ser seguido, seja ele de 

comportamentos ou de atitudes. 

 Em uma sociedade padronizada em que se tem que seguir modelos e condutas 

para que assim não sejamos penalizados ou castigados, vivenciamos uma cultura de 

padrões, padrões esses que foram extremamente idealizados como forma de controle 

e poder. 

Parafraseando Foucault, o poder está entranhado em todas as instâncias da vida 

e em cada pessoa, por isso ele denominou de biopoder, e o considera como algo 

repressor e, ao mesmo tempo, criador de verdade e saberes. O biopoder é uma 

tecnologia do poder e que permite controlar populações inteiras. Assim, ele é utilizado 

pela ênfase na proteção da vida, na regulação do corpo, na proteção de outras 

tecnologias; por isso, os biopoderes se ocuparão da gestão da saúde, da higiene, da 

alimentação, da sexualidade, da natalidade, dos costumes, entre outros, na medida em 

que essas se tornaram preocupações políticas. 

Embora a análise tenha tido um resultado satisfatório, pois acredita-se que a 

pesquisa pode vir a contribuir para o alargamento dos estudos memorialísticos e 

historiográfico, ainda se tem muito a ser pesquisado, principalmente, no que tange aos 

pacientes do Hospital Colônia de Barbacena. 

 

REFERÊNCIAS 
 

ARBEX, D. Holocausto Brasileiro. 1. ed. – São Paulo: Geração Editorial, 2013. 

DELGADO, L. História Oral: memória, tempo, identidades. Belo Horizonte: Editora 

Autêntica, 2010. 

GAGNEBIN, J. M. Lembrar escrever esquecer. São Paulo: Ed. 34, 2006. 

FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 42. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2014. 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

621 

LE GOFF, J. História e memória. Tradução Bernardo Leitão... [et al.] -- Campinas, SP 

Editora da UNICAMP, 1990. (Coleção Repertórios). 

RAMOS, G. Memórias do Cárcere. Editora Record: 45ª ed, 2011. 

ROUSSO, H. A memória não é mais o que era. In: FERREIRA, M. de M. AMADO, J. 

(orgs.). Usos e Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 

ROUSSO, H. A memória não é mais o que era. In: FERREIRA, Marieta de Moraes, 

AMADO, Janaína (orgs). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: FGV, 1998. 

SANTOS, S. M dos. Lazareto da Ilha Grande: isolamento, aprisionamento e 

vigilância nas áreas de saúde e política (1884-1942). História, Ciências, Saúde – 

Manguinhos, Rio de Janeiro, v.14, n.4, p.1173-1196, out.-dez. 2007. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v14n4/04.pdf. Acessado em 10 de janeiro de 2020. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho Científico. 23 ed. rev. e atual, - São Paulo: 

Cortez, 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

622 

35 
 

NAS MALHAS DA RESISTÊNCIA: VOZES FEMININAS NA LITERATURA 

Ana Karolina Damas da Costa (UEPA)1 

 

Resumo: Nesta pesquisa propõe-se a discussão teórica a respeito da Crítica Feminista, 

com a finalidade de observar os resquícios do patriarcado que lamentavelmente 

culminaram na supressão literária das mulheres. Para tanto, detemos nossa atenção 

sobre o processo de apagamento feminino, e seguindo os pressupostos de Perrot 

(2017), observamos a maneira como o sistema ideológico do patriarcado contribuiu 

para que por muito tempo a história das mulheres fosse esquecida dos relatos oficiais, 

fator que prejudicou a inserção feminina em diversos contextos, dentre esses no âmbito 

da literatura. Por conta disso, surgiu a necessidade de se empreenderem pesquisas que 

visavam o resgate dos escritos dessas autoras no ensejo de incluí-las na história da 

literatura, a partir das ponderações apresentadas por Woolf (2014) verifica-se que as 

representantes do gênero feminino necessitam de condições básicas para escrever 

ficção, dentre estas ressalta-se a disposição de recursos financeiros e um espaço que 

seja seu. Desta feita, evidenciamos a produção ficcional das autoras paraenses, 

elucidando as dificuldades enfrentadas para que estas mulheres-escritoras sejam 

reconhecidas no cenário das Letras, ao considerarmos que além da discriminação 

relativa ao gênero, elas também são frequentemente suprimidas por critérios que 

valorizam determinadas localizações regionais.  

Palavras-chave: Autoria feminina. Crítica Feminista. História Literária. 

 

INTRODUÇÃO 

O silenciamento imposto para as mulheres fez com que consequentemente 

ficassem reprimidas no que concerne ao ofício da escrita, pois tal atividade era posta 

como prática exclusiva do público masculino, o que por muito tempo acarretou que 

elas não se arriscassem no universo da ficção. Por conseguinte, os escritos de autoria 

feminina foram relegados ao esquecimento, tendo em vista que, para a sociedade que 

tinha o patriarcalismo como sistema em vigor, aqueles que não se identificavam como 

                                                 
1 Graduada em Letras com habilitação em Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Pará 

(UEPA). E-mail: contato.karoldamas@gmail.com.  
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pertencentes ao gênero masculino eram considerados como seres destituídos de 

existência própria. 

Por isso, é imprescindível contar uma nova história das mulheres, na 

perspectiva de reconstituir a memória coletiva da humanidade, inserindo a figura 

feminina na história, através da recomposição de um passado no qual elas também são 

seres participantes. De fato, por um grande período as representantes do gênero 

feminino foram excluídas da história, e consequentemente esquecidas da 

historiografia literária, isto deve-se ao fato de terem sido preconceituosamente 

subjugadas ao silêncio e a inferioridade, tidas como incapazes de produzir literatura, 

episódio que favoreceu o surgimento de um legado histórico legitimado a partir dos 

valores patriarcais.  

1 UM QUARTO PRÓPRIO E QUINHENTAS LIBRAS POR ANO 

Entrelaçando os múltiplos fios do tempo, verificam-se as graves marcas 

ocasionadas pela difusão da invisibilidade feminina, por meio de um sistema de 

educação no qual elas eram instigadas à negação de si mesmas, desconsiderando, 

muitas vezes, sua capacidade de escrever textos literários. E aquelas que se 

aventuravam pelo cenário da ficção por vezes se desfazem de seus escritos não 

deixando rastros. Por conseguinte, essa falta de vestígios dificultou a realização das 

pesquisas que almejavam encontrar os textos que constituem o alicerce da produção 

literária destas representantes. Por conta disso, esses incentivos propiciaram pesquisas 

cuja finalidade era resgatar os escritos de autoria feminina, a fim de promover a 

visibilidade dessas autoras e inseri-las na historiografia literária.   

De acordo com Michelle Perrot (2017), a inserção da mulher no espaço público 

pôs a sua competência em evidência, o que funcionou como uma espécie de ponte para 

que a desmistificação da imagem feminina como um ser dotado de candura celestial e 

responsável pelos afazeres domésticos fosse transposta, para uma visão que a 

considerava como companheira do homem. Tal reconfiguração favoreceu para que 
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elas, no exercício de suas profissões, fossem lentamente conquistando um espaço 

próprio, tendo como pré-requisito básico a competência, fator que as direcionava a 

transposição dos modelos ideológicos impostos pelo sistema patriarcal. 

Desse modo, em um lento processo, elas passaram a ler e a escrever com mais 

intensidade por volta de 1850, concomitantemente a isso, continuaram seguindo em 

direção à autonomia e à liberdade. É por meio da escrita e de outras atividades que 

elas começaram a conquistar “um teto todo seu”, reescrevendo uma nova história e 

sendo inseridas na memória cultural da humanidade. No entanto, aquelas que 

ousaram adentrar o universo da literatura também eram criticadas por outras 

mulheres, as quais defendiam que a ficção deveria ser um território destinado 

precisamente para os homens, revelando assim, uma ótica/perspectiva distinta 

daquelas que desejam transpor as fronteiras sociais. 

Logo, observa-se como o processo de socialização é dado de maneira 

diferenciada para os gêneros, à vista que, a construção da memória feminina é fruto 

de movimentos de luta e resistência, que buscavam a modificação dos sistemas de 

dominação, que reduziam as mulheres a permanecerem esquecidas da história.  

Devido à desvalorização atribuída, por longo tempo parte dos escritos de 

autoria feminina eram desconhecidos. Dessa maneira, com a finalidade de fazer com 

que essas produções se tornassem visíveis, surge a necessidade de se obter uma 

nomenclatura específica para designar tais obras. De acordo com Lúcia Zolin (2009), 

por volta de 1970, impulsionada pelos ideais feministas surge uma espécie de tradição 

literária, que até o momento permanecia sendo desprezada pela história da literatura, 

no intuito de evidenciar a escrita das mulheres e que foi denominada como Crítica 

Feminista. 

A tradição literária feminina estendeu-se por várias partes do mundo, em busca 

de visibilizar esses textos esquecidos durante muito tempo. Consequentemente, por 

meio de trabalhos de resgate, que tinham por anseio (re)encontrar as obras dessas 

mulheres-escritoras, que permaneceram ‘perdidas’ diversos arquivos foram 
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encontrados, o que possibilitou a concepção de várias antologias que agrupavam 

escritos de autoria feminina que não figuravam dentro da história da literatura. 

Por influência das duras críticas carregadas de estereótipos sexistas, muitas 

mulheres do século XIX decidiram ocultar sua identidade, utilizando um pseudônimo 

masculino, com o intuito de possibilitar a publicação de seus textos, o que ocorreu 

tanto na escrita quanto em outros diversos âmbitos sociais, artísticos e culturais, tidos 

como pouco convencionais para as representantes femininas. A exemplo das escritoras 

George Eliot2 e Currer Bell3, na Inglaterra, George Sand4, na França, e da cartunista 

brasileira Rian5. 

No emaranhado dos fios que tecem a memória cultural das mulheres, verifica-

se que a utilização dos pseudônimos consistia em uma forma de evitar a exposição 

pública, tendo em vista que, aquelas que se arriscaram a publicar seus textos utilizando 

seus nomes verdadeiros, recebiam severos julgamentos. O pensamento estritamente 

conservador da sociedade considerava que aquelas que escreviam literatura, estavam 

extrapolando as regras impostas para o papel que lhes era designado. 

Tão logo, o que se percebe é que a escrita se constituía como um mecanismo de 

poder, o qual pertencia de modo exclusivo ao público masculino, dessa forma, 

compreende-se que aquelas que se aventuravam a adentrar nesse universo eram 

frequentemente censuradas. Nesse sentido, é válido recompor os percursos trilhados 

por essas autoras, a fim de verificar uma história esquecida em razão do preconceito. 

Por conta disso, as implicações para com os textos de autoria feminina são 

expressas tendo como razão principal o preconceito de gênero, pois como explicar-se-

ia o fato de que inúmeros escritos produzidos por mulheres, em diversas partes do 

mundo não fazerem parte do cânone literário. De fato, esses textos foram excluídos de 

tal forma impedindo suas (re)publicações e a sua inserção nos desenhos curriculares 

                                                 
2 Mary Ann Evans (1819-1880). 
3 Charlotte Brontë (1816-1855). 
4 Amandine Aurore Lucile Dupin (1804-1876). 
5 Nair de Tefé von Hoonholtz (1886-1981), o pseudônimo Rian tratava-se de seu nome Nair de trás 

para frente. 
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das universidades, tudo isso, tendo como principal argumento de desvalorização 

dessas obras, a alegação do baixo valor estético da escrita feminina, rechaçada a 

permanecer à margem do cânone. 

 Destarte, é possível compreender o delinear da trajetória dessa tradição 

literária, pois, por meio da escrita as representantes femininas conseguiam expressar 

seus sentimentos, fossem eles de sujeição ou de protesto. De tal modo, por um período 

a escrita se constituía como um instrumento de internalização dos modelos impostos 

pelo sistema vigente, todavia, de forma progressiva operou-se uma mudança de 

mentalidade em que as escritoras passaram a utilizar a literatura como forma de 

reivindicar seus direitos e afirmar sua autonomia frente a um cenário desfavorável 

para elas. 

Em um primeiro momento os enredos dos textos de autoria feminina circundam 

em torno das rígidas relações de gênero, enfatizando a imitação e internalização dos 

padrões vigentes, em que o universo feminino é representado por meio da coroação 

da mulher como rainha do lar. Diante disso, passa por uma fase de protesto aos valores 

dominantes em que as personagens femininas são instigadas a descobrir a “identidade 

existencial”, reprimida pelos condicionamentos impostos ao papel social destinado a 

elas, para assim chegar até um momento de autodescoberta, com o intuito de buscar 

uma identidade própria e a reafirmação de sua individualidade através da escrita. 

Desse modo, as narrativas não precisam ser necessariamente povoadas por 

personagens femininas, na realidade o que realmente importa é o dado biológico, isto 

é, consiste em uma literatura genuinamente produzida pelo gênero feminino. 

 Ponderando a respeito do poder político, o qual limita o acesso feminino ao 

âmbito da literatura, convém refletir acerca das condições necessárias para que uma 

mulher escreva ficção. Para tanto, é imprescindível compreender as dimensões 

políticas que implicam de maneira direta nessas relações, tendo em vista que, é um 

fator essencial para que se suceda a ampliação dessa reflexão, e que consequentemente 
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possibilita o melhor entendimento acerca dos motivos que explicariam a participação 

feminina na literatura. 

 A atividade da escrita requer condições básicas, como possuir um espaço 

próprio e recursos financeiros, no entanto, na história da vida das mulheres esses 

fatores são amplamente ausentes. Por conseguinte, cabe refletir acerca de tais 

questionamentos, levando em consideração as disparidades entre as assimetrias das 

posições sociais destinadas a cada gênero, enquanto para os homens era destinado o 

prestígio social dentre outros privilégios, para o sexo oposto restava a obediência e a 

falta de autonomia financeira. 

 No ensaio Um teto todo seu (1929), a escritora inglesa Virginia Woolf discorre 

sobre o tema “As mulheres e a ficção”, elegendo como enfoque principal de sua 

reflexão a subordinação da mulher frente à tradição patriarcal, a fim de desvendar as 

discrepâncias entre os gêneros, e assim salientar a importância que um espaço próprio 

e a detenção de recursos financeiros, exercem para que ela (a mulher) possa escrever 

literatura, considerando que, a falta de tais recursos configura um cenário 

desencorajador para que elas adentrem o universo da ficção, segundo Virginia Woolf 

(2014), 

Tudo o que eu poderia fazer seria dar-lhes a minha opinião sob um ponto de 

vista mais singelo: uma mulher precisa ter dinheiro e um teto todo seu, um 

espaço próprio se quiser escrever ficção; e isso, como vocês verão, deixa sem 

solução o grande problema da verdadeira natureza da mulher e da verdadeira 

natureza da ficção (WOOLF, 2014, p. 12). 

 A ensaísta discute em que medida a subordinação ao papel que a mulher ocupa 

na sociedade ocasiona dificuldades para que ocorra a livre expressão do pensamento, 

evidenciando que a ficção deve estar atrelada a transformação das visões do mundo. 

Para isso, elas precisam dispor de condições básicas para o bom exercício da atividade 

ficcional, porém, eis aí o grande desafio, a mulher não dispunha de tais recursos, pois 

era desprovida de sua existência e subjugada à indiferença, e esses fatores às limitaram 

a permanecerem durante muito tempo em uma posição periférica.  
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Para Woolf (2014), o fato das mulheres escreverem ficção incomodava ao 

público masculino, e por isso, os homens insistiam em provar uma suposta 

‘inferioridade’ feminina em detrimento da ‘superioridade’ masculina. Essa estratégia 

foi executada de maneira eficaz, o que explica os motivos que por muito tempo 

levaram os textos de autoria feminina a serem esquecidos e marginalizados, deste 

modo, Woolf salienta, 

As mulheres têm servido há séculos como espelhos, com poderes mágicos e 

deliciosos de refletir a figura do homem com o dobro do tamanho natural. 

Sem esse poder, provavelmente a terra seria pântano e selvas. As glórias de 

todas as nossas guerras seriam desconhecidas. Estaríamos ainda rabiscando o 

contorno de gamos em restos de ossos ovinos e trocando sílex por pele de 

cordeiro ou qualquer ornamento simples que despertasse nosso gosto sem 

sofisticação (WOOLF, 2014, p. 54-55). 

 Igualmente, cabe refletir quanto ao papel social estabelecido para as 

representantes femininas, em vista de seu apagamento na história cultural da 

humanidade, que ocultou o protagonismo exercido por aquelas que lutavam pelos 

seus direitos, sem medo das normas e imposições a que a tradição imperativa do 

patriarcado as subjugar. Em verdade, durante muito tempo elas permaneceram 

camufladas, pois os homens necessitariam de espelhos que aumentassem suas 

dimensões, isto é, a mulher era considerada como um objeto cuja função seria apenas 

a de servir como reflexo obediente da imagem masculina, tidas como inferiores que 

deixando de cumprir seu papel exemplar (o que se reduzia apenas ao cargo de servir 

e reproduzir), causaram a ira do sujeito espelhado.  

Logo, impedidas de expressar suas visões de mundo e subjugadas a trabalhar 

tendo que receber remunerações muito inferiores às conferidas aos homens, elas eram 

limitadas a dispor dos poucos recursos que tinham para garantir sua subsistência. 

Concomitantemente a falta de recursos financeiros, a ficção se constituía como um 

cenário bastante desencorajador para elas, que eram levadas a acreditar que escrever 

um livro seria algo ridículo, em vista da posição social ocupada pelo público feminino, 

como afirma Woolf, 
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Não é preciso ter grandes habilidades em psicologia para afirmar que 

qualquer garota muito talentosa que tenha tentado usar seu dom para a poesia 

teria sido tão impedida e inibida por outras pessoas, tão torturada e feita em 

pedaços por seus próprios instintos contrários, que deve ter perdido a saúde 

e sanidade, com certeza (WOOLF, 2014, p. 74). 

A atividade ficcional era uma tarefa árdua para as mulheres, além de serem 

ridicularizadas elas não possuíam um espaço próprio e dinheiro, pois elas sempre 

foram pobres e a liberdade intelectual lhes era negada. Contudo, para alcançar essa 

liberdade são necessários recursos materiais, assim como a ficção também depende da 

liberdade intelectual, todavia, era justamente o que as representantes femininas não 

apresentavam. Mas, afinal, o que precisa uma mulher para escrever ficção? 

Dê a ela mais cem anos, concluí, lendo o último capítulo – o nariz e os ombros 

descobertos das pessoas apareciam sob um céu estrelado, pois alguém havia 

puxado as cortinas da sala de estar –, dê-lhe um espaço, um teto todo seu e 

quinhentas libras por ano, deixe que ela diga o que lhe passa na cabeça e deixe 

de fora metade do que ela hoje inclui, e ela escreverá um livro melhor algum 

dia (Ibid, p. 134). 

E assim, Virginia Woolf responde a indagação acerca do que é necessário para 

que as mulheres possam escrever ficção, nada além de quinhentas libras por ano e um 

teto todo seu, um espaço livre de irrupções e desatenções, onde tenha tempo suficiente 

para se dedicar a tal atividade, são as condições básicas para que ela escreva, assim 

como todo e qualquer escritor. Como afirma Woolf “As mulheres, portanto, não 

tiveram a mais remota chance de escrever poesia. É por isso que dei tanta ênfase ao 

dinheiro e ao espaço próprio.” (WOOLF, 2014, p. 151), esses recursos devem ser 

satisfatórios para elas, para que assim a recepção dessa escrita seja realizada com 

consideração, ao invés da indiferença. 

Isto posto, na história da literatura brasileira isso não foi diferente, o passado 

colonial revela a condição de subordinação a que a mulher vivenciava, deixando 

marcas na trajetória da autoria feminina brasileira. A elas cabia o isolamento 

doméstico, quando se tratava de mulheres brancas, e o exercício de diversos outros 

ofícios, se negras, considerando-se que, a educação feminina teve sua primeira 

legislação apenas em 1827. 
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Por conseguinte, os primeiros textos de autoria feminina a serem divulgados ao 

público datam do século XIX, uma vez que até esse período elas pouco escreviam e 

quando o faziam, os textos quase não apareciam, somente em apenas algumas 

exceções. Até então, a maior parte dos escritos era absolutamente masculina, tudo isso, 

em razão de que apenas os homens detinham o acesso à educação formal, de acordo 

com Nádia Bottella Gotlib in Brandão e Muzart (2003), 

No mais aparecem nomes isolados de escritoras. É o caso de Teresa Margarida 

da Silva e Orta, filha de um português e uma brasileira, que viveu desde os 

cinco anos em Portugal. Escreveu obra de cunho moralista, intitulada 

Aventuras de Diófanes, considerada por alguns como o primeiro romance 

brasileiro, já que a escritora nasceu no Brasil, e, por outros, como obra 

portuguesa, já que a autora foi quando menina para Portugal e nunca mais 

voltou ao Brasil (BRANDÃO; MUZART, 2003, p. 28). 

 Por outro lado, alguns teóricos consideram a autora Nísia Floresta, como 

precursora da narrativa feminina brasileira. Nascida no sítio da floresta, localizado no 

município de Papari, Rio Grande do Norte, em 10 de outubro, de 1810, e batizada como 

Dionísia Gonçalves Pinto Freire, iniciou sua militância política e jornalística engajada 

na luta pelos direitos da mulher e a liberação dos escravos. A escritora estreou no 

universo da literatura em 1831, no jornal pernambucano Espelho das Brasileiras, 

considerada como a primeira feminista brasileira, escreve Direito das mulheres e 

injustiças dos homens, um de seus mais importantes trabalhos publicado em 1832, e 

avaliado pela crítica como “o texto fundante do feminismo brasileiro” (BRANDÃO; 

MUZART, 2003, p. 30), que consiste em uma tradução livre do livro da inglesa Mary 

Wollstonecraft, e que assina como Nísia Floresta Brasileira Augusta, dessa maneira, 

como menciona Gotlib in Brandão e Muzart (2003), 

Pode-se afirmar que os estudos da mulher na literatura brasileira surgem, no 

Brasil, como consequência das questões até aqui anunciadas. Se há textos 

esquecidos, há necessidade de recuperá-los ressuscitando-os das páginas 

manuscritas, ou de primeiras edições escondidas nas estantes, ou de reedições 

esgotadas. Trata-se neste primeiro caso de trabalho de resgate. (BRANDÃO; 

MUZART, 2003, p. 59). 
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 Na segunda metade do século XIX, de maneira um tanto tímida elas lentamente 

ganham espaço cultural, e um dos importantes fatores que favoreceu a circulação dos 

textos de autoria feminina, tanto literários quanto políticos, foi a criação de jornais e 

revistas femininas, que se centravam majoritariamente na problematização de 

questões referentes ao gênero feminino.  

Na perspectiva de realizar uma arqueologia literária feminista, Zahidé 

Lupinacci Muzart organizou a antologia Escritoras Brasileiras do século XIX, volumes I 

e II, publicadas pela Editora Mulheres, que reúne textos de diversas pesquisadoras, 

sistematizados em biografias e fragmentos de escritos de autoras do passado.  

As pesquisas engajadas em resgatar os escritos de autoria feminina, que por 

muito tempo foram sequestrados e silenciados da historiografia literária brasileira, 

possibilitaram que Maria Firmina dos Reis e Júlia Lopes de Almeida – escritoras que 

incutidas pelas rígidas relações de gênero, construíram sua produção ficcional 

sedimentada sobre os alicerces patriarcais – fossem resgatadas do esquecimento. 

Sobretudo, um relevante fator que colaborou para a propagação desses estudos foi a 

criação de grupos de pesquisa e cursos de Pós-Graduação sobre os estudos da mulher, 

que assim como o Grupo de Trabalho A mulher na literatura, filiado à Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL), 

promoveram a realização de diversas pesquisas e eventos sobre o assunto. Sobre isso, 

Izabel Brandão e Zahidé Muzart (2003), salientam que: 

Indiscutivelmente a criação do GT A mulher na literatura, no âmbito da 

Anpoll, foi o marco do desenvolvimento dessa linha de pesquisa em nosso 

país. Não se pode hoje falar do tema sem se reportar aos trabalhos deste 

importante grupo de pesquisa. Pois, não somente nos encontros patrocinados 

pela Anpoll se tem desenvolvido tais pesquisas, mas sobretudo nos encontros 

dos seminários “Mulher e Literatura” organizados por pesquisadoras do 

grupo (BRANDÃO; MUZART, 2003, p. 15). 

 Como produto desses estudos, muitas escritoras brasileiras foram visualizadas 

e reconhecidas nacionalmente, no entanto, o preconceito de gênero ainda persiste, e 

consequentemente grande parte dessas autoras continua à margem do cânone 
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literário. A Crítica Feminista vem percorrendo um vasto caminho com inúmeros 

desafios, alcançando grandes conquistas, e insistindo no objetivo de fazer com que as 

vozes femininas sejam ouvidas, e que as suas produções ficcionais sejam recebidas 

pelos leitores com consideração e estima, ao invés da indiferença e repudia. 

2 TECENDO LIBERDADE EM PROSA E VERSO 

O florescimento dos estudos em diversos âmbitos sobre as relações de gênero 

favoreceu para que as pesquisas acerca da autoria feminina continuassem engajadas 

na busca pela modificação dos discursos, que reduziam a ficção produzida pelas 

mulheres à margem do cânone literário. Essas pesquisas desencadearam uma ruptura 

aos modelos sancionados pela crítica literária, e assim, abriram uma lacuna 

significativa destinada para os estudos empenhados em descobrir e propagar os 

vestígios sobre a presença da mulher na literatura brasileira. 

 Sobretudo, para aquelas que não possuíam prestígio e tradição literária, essa 

busca incessante por legitimar as escritoras que não figuravam na história da literatura, 

abriu espaço para que muitas autoras desconhecidas até então, fosse visualizado, e 

possibilitaram que os textos de autoria feminina de maneira razoável viessem a ser 

conhecidos. Por conseguinte, a constatação acerca da existência de uma tradição 

literária feminina, favoreceu para que em grande parte ocorresse a alteração dos 

critérios utilizados pela crítica literária, e colaborou para que a escrita de autoria 

feminina fosse considerada como uma genuína produção cultural. 

 As marcas da trajetória da autoria feminina ainda apontam resquícios do 

preconceito de gênero, por conta disso, faz-se imprescindível que os trabalhos 

engajados em estudar os escritos dessa autoria sejam realizados. A permanência de 

vestígios discriminatórios prova que ainda existe um grande percurso a ser trilhado 

pela Crítica Feminista, para que as disparidades entre os gêneros sejam erradicadas 

e/ou transmutadas em uma relação de equidade em meio a seus representantes. 
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 A propagação dos estudos sobre a questão da presença feminina nos diversos 

campos do saber, alargou espaço para que uma expressiva quantidade de pesquisas 

acerca da participação da mulher na literatura brasileira, fosse divulgada. São 

exemplares dessas discussões as reflexões de Elódia Xavier; Izabel Brandão; Nadia 

Gotlib; Zahidé Muzart; Constância Lima Duarte; Heloisa Buarque de Hollanda; Rita 

Terezinha Schmidt; Luzilá Ferreira e Eunice Santos, produções de grande relevância 

científica que constituem um arcabouço teórico significativo.  

É por meio desse movimento revisionista, que surgem indagações quanto aos 

diversos resquícios discriminatórios que circundam a história da literatura, dentre 

esses se verifica o ocultamento de textos produzidos por escritoras provindas de 

localidades ditas periféricas ou sem relevância regional, sobre isso, é possível observar 

o número de autoras marginalizadas pelo cânone universitário, precisamente por não 

pertencerem aos considerados centros de dominação, fato que tem ocorrido em 

diversas regiões brasileiras e contribuído para o escamoteamento da produção literária 

feminina.  

Nesse contexto, cabe refletir quanto aos relatos que constituem a produção 

literária das mulheres paraenses, haja vista, o quanto esses escritos têm sido 

discriminados e postos à margem do prestígio literário. De fato, fazem-se perceptíveis 

as dissimetrias relativas à produção literária de autoria feminina da Amazônia, tendo 

em vista que, além do preconceito de gênero, as escritoras da Amazônia, assim como 

de outras localidades não consideradas como centros de poder, são rechaçadas por 

uma discriminação de teor regionalista.  

Por conseguinte, uma das principais finalidades desse movimento revisionista, 

que busca uma releitura acerca dos critérios de avaliação utilizados pela crítica 

literária, consiste no anseio de visibilizar os textos de autoria feminina e inclui-los nos 

desenhos curriculares de todos os níveis de ensino. Sob esse prisma, vale um 

questionamento referente à invisibilidade da ficção das escritoras da região 

Amazônica. 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

634 

 Da inquietação relativa ao silenciamento das escritoras paraenses, engendrou-

se a necessidade de um trabalho específico destinado à realização de pesquisas sobre 

a autoria feminina paraense, como foi o caso do Grupo de Estudos e Pesquisas Eneida 

de Moraes sobre Mulher e Relações de Gênero (GEPEM), que se trata de um trabalho 

pioneiro na área dos estudos sobre a questão da mulher na região Amazônica. 

Segundo Maria Eulina Carvalho e Mayanne Freitas (2014), os diálogos 

decorrentes por meio do I Encontro de Pesquisadoras/es sobre a Mulher e Relações de 

Gênero do Norte e Nordeste, organizado pelo NEIM/UFBA, em 1992, incentivaram a 

fundação da Rede Feminista Norte e Nordeste de Estudos e pesquisas sobre Mulher e 

Gênero (REDOR N/NE), que incitou o surgimento de grupos de pesquisa em diversas 

universidades no âmbito dessas duas regiões. Por conta dessa semente de inquietação, 

floresceram as primeiras discussões acerca das relações de gênero no estado do Pará, 

que culminaram para a criação de um grupo de estudos sobre a referida temática. 

 A partir da convergência entre os debates de pesquisadoras de algumas 

universidades públicas e privadas situadas no estado do Pará, os diálogos sobre a 

questão da mulher foram estimulados e fortalecidos. Fundado em Agosto, de 1994, no 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará (UFPA), pela 

professora Maria Luzia Miranda Álvares, o GEPEM, desde então têm realizado um 

trabalho relevante no que concerne aos estudos sobre as questões que envolvem a 

mulher e as relações de gênero, por meio de diferentes linhas de pesquisa. 

As ações do GEPEM se concentram a partir de três linhas de pesquisa, as quais 

são: Gênero, saúde e violência; Gênero Feminismo e Interseccionalidade e Gêneros, 

corpos e sexualidades. Além de contar com o Grupo de Trabalho, Gênero, Arte, 

Literatura, Comunicação e Educação, o qual centra suas ações em torno dos estudos 

sobre a escrita de autoria feminina paraense, o que segundo Eunice Santos e Lilian 

Ribeiro (2013), justifica-se pelos apagamentos históricos que o assunto tem sofrido: 

Vários estudos são unânimes em afirmar que os silêncios historiográficos a 

respeito do que escreveram as mulheres é uma marca evidente da 

discriminação a que foram submetidas pelo julgamento estético da sociedade 
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patriarcal. Nesse contexto, conforme foi percebido, a produção literária de 

autoria feminina paraense – em que pesem a tradição e o espaço geográfico, 

isto é: ser escrita de mulher e do norte do Brasil – ainda carece, para ser 

incluída nas agendas de leituras, de uma legitimação vinculada aos padrões 

estéticos e temáticos dos cânones universitário e escolar (SANTOS; RIBEIRO, 

2013, p. 88). 

 Isto posto, evidencia-se a necessidade da realização de pesquisas em torno 

dessas discussões, de tal modo, que os trabalhos realizados no âmbito do GEPEM, 

consistem em um significativo avanço na área, pois a partir de uma inquietação que 

tencionava promover a visibilidade da ficção produzida pelas autoras paraenses, 

criou-se espaço para discussões e revisões do lugar ocupado pela escrita de autoria 

feminina em diversos contextos.  

Desse modo, a fim de resgatar a memória cultural das escritoras paraenses, as 

pesquisas do GEPEM têm colaborado significativamente, para que a legitimação da 

produção literária de autoria feminina seja concretizada, livre das sombras do 

esquecimento. Na perspectiva de fazer com que tal produção literária seja inserida na 

história e reconhecida como uma genuína produção cultural. Acerca disso, Santos e 

Ribeiro (2013) ressaltam que, 

Essa posição ”periférica” a que o discurso universitário e escolar amparado 

em padrões estéticos culturalmente institucionalizados- relegou a escrita das 

autoras paraenses têm provocado um contradiscurso das pesquisadoras do 

Grupo de Estudos e Pesquisas Eneida de Moraes sobre Mulher e Relações de 

Gênero (GEPEM), questionando os parâmetros seletivos que colocam no 

anonimato essa produção intelectual. A réplica à tal neutralização intenciona 

tornar visível a contribuição das mulheres à memória cultural do Pará. Além 

disso, contabiliza-se, entre os avanços práticos da pesquisa, agendas de 

intervenção direcionadas ao ensino em nível de graduação e pós-graduação e 

eventos extensivos à formação inicial e continuada de docentes que atuam na 

educação básica (SANTOS; RIBEIRO, 2013, p. 89). 

 Logo, a partir de tais elucidações, é possível verificar as diferenças existentes 

entre os gêneros no que concerne ao âmbito da produção ficcional, tendo em vista que, 

nos compêndios de historiografia literária do Pará o número de escritoras que figuram 

nessas páginas é muito inferior à quantidade de escritores. Além disso, ainda existem 
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autoras que por não possuírem uma tradição literária permanecem desconhecidas, e 

por tal motivo é imprescindível inseri-las no rol da literatura brasileira. 

No emaranhado dos fios que constituem a tessitura ficcional da autoria 

feminina paraense, faz-se relevante discutir acerca dos traços fundamentais que 

constituíram o itinerário das escritoras paraenses, elencando alguns aspectos de suas 

trajetórias. Por esta pesquisa ser um estudo que almeja à promoção da visibilidade da 

escrita de autoria feminina – em especial no que tange às escritoras da Amazônia 

paraense – segue-se uma pequena síntese a respeito de um determinado grupo de 

escritoras, que aliadas a outras compõe a história literária da autoria feminina no Pará, 

tanto em prosa como em verso, e que por meio de sua escrita realizaram uma ruptura 

aos padrões sociais estabelecidos para elas, tecendo fios de liberdade a partir da 

palavra.  

Ao notarmos a lacuna relativa aos escritos de autoria feminina paraense, 

recorremos às antologias e outros trabalhos organizados a partir do juízo crítico 

territorial, estudos nitidamente concebidos a partir do escopo historiográfico, visto que 

tentar reverter a situação da produção ficcional das escritoras paraenses no cenário 

nacional é a finalidade deste estudo. Para esta investigação, selecionamos duas 

coletâneas e um relatório de pesquisa cuja reflexão é favorável à literatura produzida 

no estado do Pará: a antologia Introdução à literatura no Pará, de Clóvis Meira, José 

Ildone e Acyr Castro; o Dicionário crítico de escritoras brasileiras, de Nelly Novaes Coelho 

e o relatório da pesquisa Autoria Feminina na História Literária do Pará: diálogos com a 

educação básica, realizada no âmbito do GEPEM, no período de 2008-2010.  

A antologia Introdução à literatura no Pará, publicada em 1999, apresenta uma 

ampla cronologia de escritores paraenses, no entanto, o que nos chama atenção é o 

número reduzido de representantes femininas presentes nessa lista. O que se verifica 

é que a ocorrência de nomes masculinos é muito superior a quantidade de escritoras 

catalogadas nessa listagem, a qual não apresenta qualquer distinção/classificação entre 

os autores por sexo nem, tampouco, agrupa-os por categorias de gênero literário.  



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

637 

A partir da investigação apenas de nomes femininos, examinou-se que grande 

parte dessas escritoras desenvolveu sua produção ficcional, tendo como principais 

veículos de divulgação, os jornais e revistas paraenses que circulavam no século XX. 

Esse acontecimento deve-se ao fato de que conseguir a publicação de um livro era algo 

muito difícil, e referindo-se às mulheres esse desafio era ainda maior, pois para 

alcançar tal façanha faz-se necessário a disposição de recursos financeiros, fato pouco 

corriqueiro para elas.  

Nesse sentido, os jornais e revistas eram um modo mais acessível para que 

diversos escritores pudessem divulgar suas produções literárias, sobre isso, verifica-se 

o caso de muitas autoras que estrearam no universo da ficção, por meio da publicação 

de textos nesses veículos. A partir da cartografia acerca desses periódicos paraenses, 

examina-se que os escritos de autoria feminina eram divulgados com maior frequência 

em determinados títulos em circulação. 

Entre os jornais com maior índice de publicações de escritoras paraenses estão: 

A Província do Pará; A Voz de Nazaré; Diário do Pará; Folha do Norte; O Estado do Pará e O 

Liberal, nos quais é possível verificar a presença da autoria feminina tanto em prosa 

quanto em verso. As revistas que apresentam maior ocorrência desses escritos são: A 

Semana Ilustrada; Belém Nova; Guajarina e Terra Imatura, esses periódicos marcam a 

estreia e consolidação de diversas escritoras reveladas no cenário das letras, sobretudo, 

durante o período que decorria o século XX. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Embalados por alguns questionamentos, fomos conduzidos a meditar sobre a 

história da autoria feminina, e percebemos que para conseguirem conquistar um 

espaço próprio, elas precisaram enfrentar diversos desafios, pois, sem recursos 

financeiros e um lugar que fosse seu, a ficção configurava-se como uma atividade 

bastante desencorajadora. A emergência do Feminismo abriu precedentes para que as 

pesquisas interessadas em resgatar esses escritos fossem firmadas, fator que 
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corroborou para o surgimento da Crítica Feminista, e, a partir dessas reflexões acerca 

da presença da mulher na literatura, lentamente os textos de autoria feminina 

passaram a serem visualizados e inseridos na historiografia literária. 

Destarte, compreendem-se os diversos desafios enfrentados para que a 

presença feminina fosse inserida no cenário da ficção, de maneira efetiva. Logo, a 

realização de pesquisas sobre a escrita das mulheres se faz tão relevantes, tendo em 

vista que, longe de terem um espaço próprio e recursos financeiros para assim 

poderem escrever ficção, aquelas que escreviam, por muito tempo foram excluídas da 

história da literatura, e por esse motivo os avanços da Crítica Feminista em seus 

diversos contextos são tão significativos. 

 Isto posto, foi conveniente acompanhar alguns dos aspectos que constituíram a 

escrita de autoria feminina paraense, considerando que além do preconceito de gênero, 

as autoras que compõem a história literária do Pará também são rechaçadas por uma 

discriminação de teor regional, fato que escamoteia diversas produções ficcionais, e 

que nos remete ao desejo de reformular as estruturas que alicerçam o processo de 

julgamento sobre o valor literário dos textos ficcionais. Entretanto, verificou-se que 

mesmo diante de tais adversidades, essas mulheres-escritoras, entre as quais poucas 

são reconhecidas, foram capazes de adentrar no universo da ficção tecendo liberdade 

a partir da escrita. 

Ao transitarmos pelo cenário da escrita feminina, observamos a existência de 

diversas mulheres-escritoras, que impelidas do desejo de ultrapassar as fronteiras que 

às limitavam a permanecer à margem do prestígio social/acadêmico, por meio da 

escrita, iniciaram um movimento de reformulação dos valores que alicerçam o 

julgamento dos textos literários, para assim, alcançarem uma liberdade tecida em 

prosa, e em verso. 
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O MITO DAS ICAMIABAS NA OBRA LITERÁRIA DE SALOMÃO LAREDO: 

“AS ICAMIABAS LENDA DAS AMAZONAS PAÍZ DAS PEDRAS VERDES” 
 

 Glaucia Silva dos Santos (UFPA)1 
 

Resumo: O presente artigo versa sobre a obra literária As Icamiabas: lenda das Amazonas 

Paíz das Pedras Verdes (2017) do escritor paraense Salomão Laredo, com o objetivo de 

analisar como o mito das Icamiabas se inscreve nesse romance. Para tal 

empreendimento, utilizou-se de uma perspectiva teórica a partir da concepção de 

imaginário (DURAND, 1988; 1997) e do conceito da conversão semiótica (LOUREIRO, 

2007). O trabalho seguiu uma metodologia que compreende primeiramente uma visão 

histórica do arquétipo de mulheres guerreiras com o mito das Amazonas, até a 

realidade da Amazônia brasileira com o mito das Icamiabas; em segundo, uma 

abordagem literária, que permitiu compreender o imaginário mítico das Icamiabas em 

forma de literatura. Podemos inferir que a obra de Salomão Laredo, ao cruzar dois 

mitos amazônicos (das Icamiabas e do Jurupari), perpassa por questões 

contemporâneas que se inserem na lógica que esses imaginários simbolizam, a saber, 

das relações sociais desiguais de gênero.  Assim, a obra dialoga com a realidade social 

a partir do imaginário, em que os mitos protagonizam, em forma de literatura, as 

relações complexas e desiguais entre homens e mulheres. 

Palavras-chave: Icamiabas. Imaginário. Literatura.  

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 No imaginário amazônico, o mito das Icamiabas refere-se à sociedade ameríndia 

de mulheres belicosas que mantinham com os homens uma relação, unicamente, para 

reprodução na então celebração do ritual no lago Espelho da Lua. Nesse ritual, 

presenteavam os homens com os muiraquitãs, amuletos que simbolizavam sorte. Com 

referência nesse mito, o escritor paraense Salomão Laredo escreve o romance As 

                                                 
1Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia – PPGSA/UFPA. Especialista 

em Saberes, Linguagens e Práticas Educacionais na Amazônia - IFPA. Graduada em Ciências Sociais 

com ênfase em Antropologia - UFPA. E-mail: glaucia.santos74@hotmail.com.  
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Icamiabas: lenda das Amazonas Paíz das Pedras Verdes (2017), um diálogo entre a realidade 

contemporânea e o imaginário mítico da região amazônica2.  

Compreender como o mito das lendárias Icamiabas se inscreve no romance de 

Salomão Laredo é o objetivo do presente artigo. Para embasar a análise proposta, 

seguimos a concepção de imaginário de Gilbert Durand, segundo o qual o imaginário 

se refere ao campo geral das representações humanas, que está orientado pelo que o 

autor denominou de trajeto antropológico, ou seja, a “incessante troca que existe ao nível 

do imaginário entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que 

emanam do meio cósmico e social” (DURAND, 1997, p. 41).  

Nesse sentido, o trajeto antropológico compõe o caminho que uma dada cultura 

faz para ordenar a relação de seus símbolos, tanto no âmbito subjetivo, referente à 

natureza humana, como no objetivo, a qual pertence as manifestações culturais. Desse 

modo, o mito das Icamiabas pode ser compreendido por meio do trajeto antropológico, 

pois o imaginário que representa o arquétipo dessas mulheres guerreiras está presente 

desde a sociedade greco-romana, perpassando a sociedade europeia do século XVI, 

que desemboca no continente americano com as grandes navegações e se encontra com 

o universo ameríndio do então chamado Novo Mundo. E, por fim, alimenta a 

mitopoética da região amazônica e chega na literatura, como na obra aqui analisada.  

O arquétipo de sociedades de mulheres guerreiras expresso no mito das 

Icamiabas tem na história sua marca, e segue um percurso, um trajeto antropológico 

aqui entendido a partir do conceito de conversão semiótica de Paes Loureiro. O autor 

considera este conceito “o movimento de passagem de objetos ou fatos culturais de 

uma situação cultural a outra, pelo qual as funções se reordenam e se exprimem nessa 

nova situação cultural, sob a regência de outra dominante” (LOUREIRO, 2007, p. 35). 

A partir do conceito de conversão semiótica, o presente trabalho desenvolveu 

um percurso metodológico que conjuga o imaginário mítico das Icamiabas 

                                                 
2 Artigo resultante do trabalho de conclusão de curso de Especialização em Saberes, Linguagens e 

Práticas Educacionais na Amazônia – IFPA, orientado pela Profª. Drª Maria da Luz Lima Sales (IFPA). 
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(personagens centrais da obra de Salomão Laredo) a partir de uma perspectiva 

histórica que buscou investigar o arquétipo de mulheres guerreiras, desde a 

Antiguidade Clássica, com o mito das Amazonas. E literária, que dialoga com o mito 

das Icamiabas em forma de literatura, que se desdobra numa temática social ainda 

muito atual, ou seja, as relações desiguais de gênero no que tange a violência contra as 

mulheres, evidenciada na obra em questão. 

 

1 AMAZONAS E ICAMIABAS: O ARQUÉTIPO DE MULHERES GUERREIRAS 

 

As personagens que protagonizam o romance de Salomão Laredo são 

conhecidas na história. Remetem a coletividades de mulheres que subvertem a ordem 

social praticando ações tidas masculinas, identificadas, desde a Antiguidade Clássica, 

como Amazonas, habilitadas no exercício da guerra e que, para melhor manusear os 

arcos, mutilavam um dos seios. Fato esse que origina uma das versões etimológicas do 

termo Amazonas: as mulheres sem peito. São caracterizadas também por manter 

relações sexuais com os homens para fins reprodutivos, criando somente as filhas e 

formando-as como exímias guerreiras.  

As guerreiras Amazonas são retratadas nos mitos heroicos gregos/romanos. 

Héracles (Hércules na versão romana), ao ser incumbido de executar os Dozes 

Trabalhos que lhes foram impostos para se redimir, tinha a tarefa de resgatar o 

Cinturão que pertencia à Hipólita, a rainha das Amazonas, que, para tanto, a matou. 

No mito grego de Teseu, as Amazonas estão presentes. De acordo com algumas 

versões do mito, na guerra entre os habitantes da Ática contra as Amazonas, Teseu 

vence as combativas mulheres. E, no contexto da guerra de Tróia, o herói Aquiles entra 

em combate com Pentesileia, a rainha das Amazonas que lutava ao lado dos troianos. 

Aquiles mata a rainha, sem saber que guerreava com uma mulher (BRANDÃO, 1987). 

Nos mitos heroicos, nota-se uma complexidade no modo como as Amazonas 

são representadas, pois mesmo reconhecendo as potencialidades dessas mulheres no 

ofício da guerra, o destino atribuído a elas é a submissão diante da competência 

masculina, enfatizada na vitória dos heróis. No imaginário mítico, as Amazonas são 
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sempre derrotadas pelos heróis, o que corrobora para a moralidade da sociedade 

Clássica. É nessa perspectiva, que esse imaginário vai desempenhar um aspecto de 

dinamismo equilibrador psicossocial (DURAND, 1988), uniformizando as práticas 

humanas mediante ao que socialmente era estabelecido e legitimado, ou seja, a 

subjugação feminina, "Assim, as Amazonas estão na contrapartida da ordem 

estabelecida, e o mito dará a sua forma de reestruturar a imagem delas a partir do 

corpus social preponderante, que no caso é demandado pelo viés patriarcal" (SANTOS, 

2019, p. 26).  

Percorrendo o âmbito da história, o imaginário das Amazonas chega na cultura 

europeia (principalmente no que se refere à Baixa Idade Média), em obras como a do 

italiano Giovanni Boccaccio em De mulieribus claris de 1374, que ao biografar várias 

mulheres, vai retratar Pentesileia a rainha das Amazonas. Também o veneziano Marco 

Polo em Il Milione vai descrever as Amazonas do reino de Resmacoron ambientado na 

Índia (CAMPOS, 2018). 

O arquétipo de mulheres guerreiras é refletido no continente americano do 

século XVI no contexto das viagens dos colonizadores europeus na região que estes 

denominaram como o grande rio das Amazonas. Cronistas como o dominicano Frei 

Gaspar Carvajal, que acompanhou a expedição do espanhol Francisco Orellana (1541-

42), os jesuítas Alonso de Rojas e Cristóbal de Acuña, relacionados a viagem chefiada 

por Pedro Teixeira ao rio Amazonas a mando da coroa portuguesa, relataram a 

presença de sociedades de mulheres guerreiras (CARVAJAL; ROJAS; ACUÑA, 1941). 

Gaspar de Carvajal narrou a aventura que foi desbravar o grande rio e, ao longo 

de sua famosa crônica, faz referência a mulheres que ele chamou de Amazonas, 

nomeadas pelos índios como coniupiaras, que o cronista diz ter visto no decorrer de 

uma batalha travada entre os expedicionários espanhóis com indígenas tributários das 

Amazonas. Essas mulheres são descritas por Carvajal como corajosas e muito 

belicosas, e conta ainda que, segundo o relato de um índio ao capitão, estas não seriam 

casadas e coabitavam com os homens para procriação, e “quando vem o tempo de 
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parir, se têm filho o matam e o mandam ao pai; se é filha, a criam com grande 

solenidade e a educam nas coisas de guerra” (CARVAJAL, 1941, p. 66). 

 Alonso de Rojas (seguindo o relato de um soldado conhecedor da língua dos 

índios Omágua) e Cristóbal de Acunã (a partir de informações dos índios Tupinambás) 

descrevem em suas crônicas uma certa sociedade de mulheres com características 

semelhantes àquelas enfatizadas por Carvajal. Essas narrativas históricas não estão 

distantes do ideário ocidental preconizado nos mitos do período Clássico. Entretanto, 

nas descrições desses três cronistas, o imaginário sobre essas mulheres adquire novos 

elementos, agora na cultura ameríndia das terras do continente americano. Podemos 

inferir que ocorre um movimento de transposição do imaginário europeu para as 

sociedades do território então “descoberto”. Para a historiadora Ana Pizarro: 

 

O discurso construído pelo viajante, que descobre a Amazônia aos olhos 

europeus, é, assim, enquadrado num imaginário que provém, por uma parte, 

da Idade Média e do obscurantismo inquisitorial, e por outra, de conteúdos 

míticos que o Renascimento resgatava das fantasias da Antiguidade greco-

latina. Seu discurso é o da experiência direta, do testemunho, porém a 

realidade que enxerga e que acredita enxergar, ou está certo de que alguém 

próximo a ela enxerga, está enquadrada nos ecos da bagagem transportada 

por sua cultura (PIZARRO, 2012, p. 68).  

Esse imaginário, que os cronistas utilizaram para narrar a desconhecida região 

do rio Amazonas, alcança uma interpretação a partir da teoria da conversão semiótica 

de Paes Loureiro que propõe ser: 

 

[...] essa passagem modificadora da qualidade dos signos, resultante do 

cruzamento ou inversão de funções situadas no alto e no baixo de um 

fenômeno cultural determinado, parte do movimento dialético de 

rearranjamento dessas funções, como resultado de alteração da dominante em 

um contexto cultural ou passagem a outro contexto (LOUREIRO, 2007, p. 36). 

 

Desse modo, entendemos que o imaginário das Amazonas se desloca de uma 

realidade cultural que remete à Antiguidade Clássica, percorre a sociedade europeia 

renascentista e converge para outra situação cultural, ou seja, a sociedade ameríndia, 

população que residia na atual região amazônica. Nesse sentido, os colonizadores 

europeus rememoram e transportam “o arquétipo de mulheres guerreiras que 
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estavam sob a dominância do ideário ocidental para exercer outra função dominante, 

o de explicar e narrar o desconhecido encontrado nas terras do Novo Mundo” 

(SANTOS, 2019, p. 32).  

O trajeto antropológico do arquétipo de mulheres guerreiras vai ser 

reproduzido na sociedade amazônica por meio da lenda das Icamiabas, que conta a 

relação das indígenas guerreiras com os Guacaris, seus amantes na cerimônia para Iaci 

(mãe lua) no lago Iaci-Uaruá (Espelho da Lua). A lenda das Icamiabas como parte do 

imaginário amazônico, simboliza o então arquétipo de mulheres belicosas, que 

percorreu a história e permanece socialmente no imaginário da região, como no caso 

da obra literária aqui enfatizada.    

 Ao fazer essa retomada histórica, procuramos embasar um possível percurso 

do arquétipo das Amazonas/Icamiabas até chegar numa segunda conversão semiótica 

que é a passagem do mito das Icamiabas à linguagem literária. 

 

2 AS ICAMIABAS NA OBRA DE SALOMÃO LAREDO 

 

 Em seu romance, Salomão Laredo ambienta as Icamiabas num contexto 

contemporâneo da regionalidade amazônica, em que as mulheres dominavam os 

homens. Entretanto, tudo muda quando entra em cena Jupa-Jurupari que ao inverter 

a ordem social, concede poder aos homens que passam a dominar as mulheres, essas 

“obrigadas a conviver com todo tipo de proibição, sendo vítimas de provações, 

provocações e severas penalidades” (LAREDO, 2017, p. 12). Com o assassinato de 

Amorroída, que ousou desobedecer às regras masculinas e as várias violências 

sofridas, as mulheres sob a comando de Nínive: 

 

[...] cuidaram de pegar suas crianças e o necessário à sobrevivência e sumiram 

para longe, bem longe, onde viveram sós, em terra somente delas, livres dos 

castigos, das imposições e da rispidez masculinas, das violências, 

ilegalidades, crimes e mortes de companheiras, e não queriam e nem 

requisitaram nenhum auxílio dos homens. A mulherada imersa na floresta 

fechada (LAREDO, 2017, p. 14). 
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Longe do convívio dos homens, as mulheres construíram o Paíz das Pedras 

Verdes, um verdadeiro refúgio que tinha como desafio consolidar uma sociedade justa 

de direitos quanto a igualdade de gênero frente aos conflitos constantes endossados 

por Jurupari. 

 

As mulheres do reino das Amazonas construíram uma cultura nova, 

moderníssima civilização, baseada na convivência do bem comum que os 

homens, por mais esforço que fizessem, jamais haviam pensado ou 

imaginado, ou se pensado, jamais executado por razões que a razão conhece 

muito bem. 

Na República das Mulheres impera o total respeito aos direitos de todas, tudo 

colocado em comum. Havendo igualdade, comunhão, as necessidades de 

uma são necessidades de todas e a liberdade relacionada ao amor, de qualquer 

tipo ou naipe – seja feminino ou homoerótico, afetivo, hétero ou homossexual 

– [...] era plenamente possível no Paíz das Pedras Verdes, que respeita a 

liberdade da pessoa humana (LAREDO, 2017, p. 93). 

 

Os elementos do imaginário amazônico que servem como base para a narrativa 

da obra se assentam em dois mitos da região, a das Icamiabas e do Jurupari. É no 

cruzamento desses mitos que o autor dialoga com questões sociais atuais, no caso, as 

relações desiguais que as mulheres são submetidas, questão essa que já estava na 

lógica do mito do Jurupari, por exemplo. Jurupari é conhecido na cosmologia de 

alguns grupos indígenas por:  

 

[...] algumas alcunhas importantes como “dono” das flautas sagradas, “dono” 

do xamanismo, “dono” do rito de puberdade masculina, “dono” de cantos e 

danças; em uma palavra, ele representa a essência da tradição cultural 

daqueles povos (MELLO, 2012, p. 1).  

Grosso modo, Jurupari simboliza o legislador da floresta, que ao castigar os 

humanos instituiu certos juízos morais principalmente às mulheres, como o culto à 

virgindade, à fidelidade e obediência aos homens. 

O mito, como um sistema dinâmico em que os símbolos tomam a estrutura de 

narrativa, ou seja, um “esboço de racionalização” (DURAND, 1997, p. 63), manifesta-

se nessa obra literária como elemento do imaginário amazônico que, ao ser revisitado 

pelo autor, possibilita a criação do enredo. 
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A relação entre mito e poesia analisada por Paes Loureiro (2001) em seu texto A 

poesia como encantaria da linguagem, nos ajuda a analisar a obra de Salomão Laredo a 

partir da concepção da conversão semiótica pois, para o autor:  

 

[...] o mito, deixando sua matéria existencial nascida em situações individuais 

ou de grupo, procura reiterar ou legitimar, pelo relato de palavras, o processo 

poético de integração linguística e desintegração semântica. Isto é, quando o 

mito, deixando de ser algo que parte de estados de fatos naturais ou sociais, 

buscando a reiteração de sentido, passa a se constituir numa significação 

metafórica, alegórica, numa imagem, numa ficção, num modo irruptivo do 

instante revelador que nunca é igual a outro (LOUREIRO, 2001, p. 279). 

Assim, como mito se converte em poesia, entendemos que o imaginário mítico 

das Icamiabas e do Jurupari vai se converter na obra literária em questão que, saindo 

da oralidade, não dispondo mais de sua função mágico-religiosa, vai exercer uma 

função dominante no campo da estética literária. Na obra, o mito das Icamiabas passa 

a representar o protagonismo feminino e o mito do Jurupari simboliza as querelas do 

patriarcado. Sendo assim: 

 
Nessa passagem de função, o imaginário servirá de suporte para a criação, 

conduzido por questões que abrangem situações sociais contemporâneas, 

como é o caso da violência contra as mulheres, desencadeada pelas relações 

desiguais de gênero (SANTOS, 2019, p. 38).  

 

 Os conflitos estabelecidos na ficção de Salomão Laredo, alcançam uma 

dimensão sociológica na medida que evidenciam a violência que a legislação de Jupa-

Jurupari exerce contra as mulheres. Por outro lado, na contramão dessas 

normatizações sociais, o mito das Icamiabas imprime uma transgressão na ordem 

social imposta, caracterizado na obra pela saída das mulheres e a construção do Paíz 

das Pedras Verdes "Naquele Paíz das Pedras Verdes, elas entendiam que na 

democracia que procuravam viver, com igualdades dos direitos, não pode haver 

privilégios e viviam a igualdade, em tudo e por tudo” (LAREDO, 2017, p. 100). 

 O mito das Icamiabas é ressignificado e inscrito na obra de Salomão Laredo em 

uma versão que trata da realidade social que ainda persiste no contexto ao qual 

vivemos. A curiosa adaptação do imaginário amazônico com o cruzamento de dois 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

648 

mitos significativos da região, permitiu ao enredo um conflito que já se encontrava na 

simbolização desses imaginários, ou seja, o protagonismo das Icamiabas e o 

antagonismo do Jurupari, fazendo dessa obra uma possível leitura de nossa realidade 

social.  

Desse modo, a sociedade das mulheres na utópica cidade do Paíz das Pedras 

Verdes “denota a plena realização do protagonismo feminino que já estava na 

simbologia do mito das Icamiabas e que o autor converte semioticamente para 

construir a sua versão do imaginário das lendárias mulheres guerreiras” (SANTOS, 

2019, p. 41). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Ao esboçar o arquétipo de mulheres guerreiras (representadas pelas 

Amazonas/Icamiabas) por meio de sucessivas conversões semióticas ao longo da 

história, compondo o que Gilbert Durand (1988) considera ser o trajeto antropológico 

do imaginário, empreendemos nesse artigo uma possível leitura do mito das 

Icamiabas na obra Icamiabas: lenda das Amazonas. 

Salomão Laredo, autor genuinamente amazônico, imprime em seu texto o 

imaginário das Icamiabas, ao mesmo tempo que retrata uma Amazônia 

contemporânea globalizada que dialoga com a linguagem e a paisagem da região, 

pontuando críticas sobre as questões socioambientais e principalmente à violência 

sofrida pelas mulheres.  

O autor articula uma narrativa que dialoga com a essência do mito das 

Icamiabas com a realidade social que ele expressa. E ao trazer à cena o mito do Jurupari 

insere a lógica das relações conflitantes entre homens e mulheres. Nesse ponto, temos 

o principal tema que cerca a prosa, Jurupari representando a opressão masculina, as 

Icamiabas simbolizando a luta contra a violência sofrida pelas mulheres e o Paíz das 

Pedras Verdes, uma alusão ao protagonismo e a liberdade feminina. 
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37 
 

OS MODOS DE VIVER NA CIDADE: UMA ANÁLISE DA 

CONTEMPORANEIDADE EM ELES ERAM MUITOS CAVALOS 

 

Luana da Silva Coelho (UEPA)1 

Elielson Figueiredo (UEPA)2 

 

Resumo: O presente trabalho visa analisar como a cidade contemporânea, através da 

literatura brasileira, é representada em meio ao caos que fragmenta a identidade dos 

indivíduos que a constituem. Isto é, a realidade urbana brasileira tem sido marcada 

pela segregação, desigualdade e opressão, acarretando a violência e marginalização; 

todos os elementos vigentes na obra Eles eram muitos cavalos (2001), de Luiz Ruffato, 

que apresenta uma estrutura não convencional de romance, além de demonstrar as 

diversas formas do real. Assim, foi necessário trilhar caminho pelas concepções de 

cidade, onde foram utilizados autores como Le Goff (1998) e Rolnik (1995), além de 

Candido (1986) para compreensão das modificações na literatura brasileira em relação 

à cidade. Para desenvolvimento dos aspectos na obra de Ruffato, optou-se por 

Schollhammer (2009; 2012), Bosi (1975), Magris (2009) e Pelligrini (2001; 2005; 2007), 

que discutem o romance e a cidade na contemporaneidade, além das formas de 

realismo atuais que denotam os conflitos vividos pela sociedade. À vista disso, com 

alterações tanto no urbano, quanto no social, depois das décadas de 1960 e 1970, com 

a Ditadura Militar, censura e a redemocratização, infere-se que a representatividade 

da cidade tornou-se uma grande reinvenção da forma do real, com todo o teor 

conflituoso sendo mostrado sem amarras, com isso o texto literário contemporâneo, 

por meio de novas formas de escrita e estrutura, demonstra a fragmentação, 

velocidade de acontecimentos e a efemeridade que rondam o meio urbano, tendo-se 

na ficção contemporânea uma busca por um modo de representação não superficial, 

culminando em uma reinvenção do realismo. Portanto, Ruffato apresenta em sua obra 

a concepção de que os sujeitos na cidade, aglomerados, perdem suas identidades, suas 

raízes, ficam ali sozinhos e deslocados imersos na multidão. 
 

Palavras-chave: Literatura Brasileira. Romance. Cidade. Contemporaneidade. 
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INTRODUÇÃO 
 

A ideia de cidade, de centro urbano, sempre foi envolvente, tanto positiva 

quanto negativamente. Seja como uma oportunidade de nova vida ou disseminadora 

de problemas sociais, a cidade é o grande acontecimento moderno. Desse modo, seus 

aspectos e influências tornaram-se grande fonte de inspiração para a literatura, que ao 

decorrer do tempo, retratou a cidade de diversas formas. Com isso, faz-se instigante 

analisar como na literatura brasileira a temática da cidade é trabalhada, levando em 

consideração as condições cronotópicas. 

Assim, para realização de tal trabalho, foi utilizada a metodologia da pesquisa 

bibliográfica, que corresponde à coleta de materiais já elaborados e discutidos 

anteriormente em diversas formas, como livros, artigos e periódicos de caráter 

científico. Portanto, este artigo estruturou-se nos seguintes tópicos: um breve contexto 

histórico de como a cidade foi retratada ao decorrer do tempo e suas transformações, 

a cidade na perspectiva do romance urbano brasileiro, a análise do romance Eles eram 

muitos cavalos, observando a contemporaneidade no modo de escrita e as formas do 

real. 

 

1 O QUE É A CIDADE? 

 

É possível traçar um comentário etimológico do que é conhecido hoje como 

cidade. De acordo com Le Goff (1998), até aproximadamente os séculos XI e XII o uso 

do latim era muito forte, sobretudo por conta da expansão das igrejas cristãs. Por isso, 

à cidade foram atribuídos os termos civitas, cite ou urbs. Com o surgimento das línguas 

vernáculas, todavia, passou-se a utilizar apenas cite, sendo o termo empregado, assim, 

por muito tempo. Posteriormente, o termo Villa passou a ser incorporado com o 

sentido mais urbano, ou seja, antes estas faziam referência aos espaços localizados na 

zona rural, os quais diziam respeito às pequenas comunidades de camponeses e 

artesãos. É preciso atentar, assim, que este termo com sentido de centro urbano passou 

a ser utilizado muito tardiamente.  
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Já com relação à formação das cidades, segundo Abiko et al. (1995) foram as 

antigas aldeias que deram lugar a elas, devido ao grande aumento populacional, visto 

que, “em fins do período neolítico e princípios do período histórico, isto é, 

aproximadamente no ano 4000 a.C., começam a se formar os primeiros agrupamentos 

humanos, com características de cidade” (ABIKO et al, 1995, p. 5).  

Segundo a perspectiva de Rolnik (1995), refletindo sobre as relações do homem 

com a natureza primária e natureza secundária (a cidade) e suas constituições, afirma 

que:  

[...] Sobre montanhas, rios e pedras da natureza primeira se implanta uma 

segunda natureza, manufaturada [...]. Fruto da imaginação e trabalho 

articulado de muitos homens, a cidade é uma obra coletiva que desafia a 

natureza. Ela nasce com o processo de sedentarização e seu aparecimento 

delimita uma nova relação homem/natureza: para fixar-se em um ponto para 

plantar é preciso garantir o domínio permanente de um território (p. 7-8). 

 

Desse modo, pode-se perceber que é dentro dessa segunda natureza construída 

pelo homem que se dá a organização da vida e interação social, os meios de produção 

e a existência política. Em concordância a isso, é possível perceber que o homem, ao 

priorizar a natureza secundária (e estabelecer nela suas relações com a natureza e o 

outro), encontra, segundo Williams (1990), “[...] a verdadeira causa e origem dos 

nossos problemas e convenções sociais” (p. 137). 

Com isso, observa-se uma acentuada modificação tanto no que tange a vivência 

nas cidades, como nas relações que a circulam. Os homens, outrora, vivam de forma 

simples e campestre. Todavia, precisaram adaptar-se ao modelo de vida industrial 

que, consequentemente, tornou – se a revolução tecnológica que é hoje. É como bem 

diz Williams (1990) “os homens que estavam habituados a ver seu meio ambiente 

imediato por intermédio de formas intelectuais e literárias previamente dadas tiveram 

de perceber, no século XVIII, uma outra modificação radical na paisagem: o rápido 

processo de expansão e transformação da cidade” (p. 199). 

De acordo com Rolnik (1995), pode-se definir a cidade a partir de quatro 

perspectivas delimitadas por características únicas: a cidade como um imã, a cidade 
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como escrita, “civitas” a cidade política e a cidade como mercado (que abriu espaço 

para a atual cidade capitalista). Ou seja, se inicialmente a cidade era uma conjectura de 

edificações, depois passou a ser o espaço onde a forma de vida era o que predominava 

sobre o campo, transfigurando-se em um grande centro industrial, uma grande 

atração, sendo que, “este movimento tende a devorar todo o espaço, transformando 

em urbana a sociedade como um todo” (ROLNIK, 1995, p. 12). 

Desta maneira, a cidade como um imã configura-se como “um campo 

magnético que atrai, reúne e concentra os homens” (ROLNIK, 1995, p. 12), posto que, 

desde os primórdios a cidade é um local de aglomeração da sociedade, seja adoração 

dos deuses, para discussões democráticas, para o mercado, para a própria vivência, 

mas praticamente todo o tempo se está juntos aos outros, na cidade todos são 

fragmentos de um todo, “assim foram os primeiros embriões de cidade de que temos 

notícia, os zigurates, templos que apareceram nas planícies da Mesopotâmia em torno 

do terceiro milênio antes da era cristã” (ROLNIK, 1995, p. 13). 

Já a cidade como escrita corresponde ao fato de que a cidade carrega uma 

história, relatos, conhecimento daqueles que a constituem. Dessa forma, visto que a 

cidade demanda uma coletividade, todos possuem uma participação política, seja de 

forma mais direta ou indiretamente, cada um possui uma função social, ou seja, só o 

fato de se ter regras a cumprir e direitos a exigir, constitui-se a civitas, a cidade política. 

É perceptível que a característica principal da cidade é a aglomeração de pessoas e, 

assim, juntamente aos outros aspectos, a aglomeração massiva foi fundamental para a 

ascensão da cidade como mercado, intensificando “[...] as possibilidades de troca e 

colaboração entre os homens, potencializando sua capacidade produtiva. [...] A cidade, 

ao aglomerar num espaço limitado uma numerosa população, cria o mercado” 

(ROLNIK, 1995, p. 25-26). 

Deste modo, o mercado na cidade impulsionou as relações capitalistas, sendo 

hoje o símbolo da cidade moderna, formando um centro de produção e consumo 

direto, “[...] nas cidades contemporâneas não há praticamente nenhum espaço que não 
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seja investido pelo mercado (ou pela produção para o mercado).” (ROLNIK, 1995, p. 

28). Assim, essa “nova” cidade é ligada inteiramente ao capital, à indústria, que 

disseminou a segregação, desigualdade e preconceito. 

 

2 ROMANCE URBANO: A CIDADE NA LITERATURA BRASILEIRA 

 

Ao longo das transformações na literatura brasileira, a cidade foi e continua 

sendo um elemento extremamente importante para construção do conjunto do tecido 

literário, entretanto, a cidade, ao longo do tempo, metamorfoseou-se, passando de 

paisagem, até se tornar uma própria personagem na ficção atual. Segundo Candido 

(1986, p. 202):  

[...] a ficção brasileira, desde os anos de 1840, se orientou para outra vertente 

de identificação nacional através da literatura: a descrição da vida nas cidades 

grandes, sobretudo o Rio de Janeiro e áreas de influência, o que sobrepunha à 

diversidade do pitoresco regional “uma visão unificadora”. 

 

Deste modo, observando-se o período do Romantismo brasileiro, pode-se 

perceber que a cidade aparecia como uma espécie de plano de fundo para o desenrolar 

dos personagens nas obras - isto é, determinado autor poderia fazer uma crítica social, 

mostrando as personalidades e características da época e local sobre os quais escrevia, 

mas o papel da cidade não passava disso, ela não exercia função maior do que os 

aspectos psicológicos dos personagens, assim, as características advindas do social 

estavam intrínsecas aos personagens. É importante ressaltar que tais críticas, por 

vezes, estavam nas entrelinhas, visto que as obras da época eram escritas para o 

entretenimento da burguesia. 

À vista disso, pode-se exemplificar a cidade no romantismo na obra Lucíola 

(1862). O enredo do romance de José de Alencar se passa no Rio de Janeiro e gira em 

torno da relação entre Paulo (que narra a sua história para uma senhora anos depois 

do acontecido) e Lúcia, uma prostituta. Ao longo do romance, entretanto, apesar do 

argumento do amor como forma de purificar-se (visto que só o amor por Paulo pode 

livrá-la de toda a sua promiscuidade), Alencar apresenta em contrapartida, uma 
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sociedade hipócrita, de aparências, em que o julgamento sobre a vida dos outros se 

sobressai. 

Já na conjectura Realista e Naturalista brasileira, principalmente pela 

perspectiva da segunda, tem-se como um dos grandes representantes a obra O Cortiço 

(1890), de Aluísio Azevedo. O romance naturalista se passe no contexto do XIX, época 

em que o Rio de Janeiro era sede do império, dando os primeiros passos para a 

configuração de uma cidade modernizada. Desse modo, com o enredo localizado em 

um cortiço, a obra de Azevedo reflete o crescimento urbano daquele momento, com o 

embate dos portugueses e brasileiros, da pobreza com a riqueza, da exploração 

existente. Durante esse período a crítica social se tornou muito mais evidente nos 

romances. 

Tem-se a ambição no português João Romão, o dono do cortiço, que faz de tudo 

para alcançar grande status social, enganando a escrava Bertoleza com uma suposta 

carta de alforria e até mesmo chegando ao furto. Já em outro português, Miranda, é 

caracterizado o burguês que somente se preocupa em manter esse nível social, mesmo 

que isso signifique ficar preso em um casamento infeliz, visto que com traições de 

ambos, Miranda, prezando as razões financeiras, posição e imagem social, não se 

divorcia.  

Com tantas transformações advindas com os anos 30, a cidade ganha um lugar 

especial na modernidade, sendo discutida não somente na área literária, mas também 

na filosofia, sociologia, entre outras ciências e nuances, posto que durante esse período 

a industrialização e espaço urbano se intensificam grandiosamente. Os autores, a partir 

dos anos 30, atentaram-se para os problemas sociais (e mentais) causados pelos 

conflitos na cidade. E, “embora o conceito de cidade seja datado dos impérios antigos 

e medievais, foi somente neste período que a cidade aparece como locus da vida 

moderna, dando início a uma cultura predominantemente urbana” (FERREIRA, 2015, 

p. 30).  
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Como exemplo dessa escrita ligada aos problemas sociais e mentais da cultura 

urbana, pode-se citar o romance Os Ratos, de Dyonélio Machado, publicado em 1935. 

A obra retrata a luta do protagonista, Naziazeno, em busca de dinheiro para quitar 

uma dívida com o leiteiro. Partindo desse enredo, a história se entrelaça aos aspectos 

sociais, visto que o protagonista decorre a cidade durante um dia inteiro (prazo dado 

para quitar a dívida) e quase todos são evasivos, não tendo empatia o suficiente, além 

da demonstração do dinheiro como elemento fundamental no meio urbano capitalista. 

É perceptível que estamos diante de outra forma de cidade, diferente daquelas 

expostas no tópico anterior, a cidade moderna é a cidade do capital - e é justamente os 

problemas que esta trouxe à sociedade um tema central tratado nos romances urbanos, 

principalmente nos atuais. 

A cidade que conhecemos hoje disseminou a segregação social, cada um parece 

ter o seu espaço diferenciado, de acordo com sua classe, uns com melhores condições, 

outros com piores, culminando na desigualdade e conflito social. Sendo assim, o 

romance (principalmente, na ficção contemporânea) é um meio de denúncia, dando 

conta não somente da temática urbana, mas também os seus efeitos, passando a cidade 

de uma paisagem a um personagem. Neste ponto, é importante deixar claro o conceito 

de contemporâneo, que será de suma importância para compreender a cidade em um 

ponto de vista atual. De acordo com a concepção feita por Schollhammer (2009), “[...] 

o contemporâneo é aquele que, graças a uma diferença, uma defasagem ou um 

anacronismo, é capaz de captar seu tempo e enxergá-lo.”. (p. 9-10). Isto é, o 

contemporâneo não significa somente aquilo que é produzido recentemente, mas é 

aquilo que por uma falta de conformidade, consegue assimilar o que está ocorrendo 

atualmente.  

Assim, pode-se constatar que a literatura brasileira desde, aproximadamente, 

os anos de 1960 e 1970 foram de extrema importância para essa captação do tempo, 

determinada pelas conturbadas mudanças urbanas e sociais, principalmente causadas 

pela Ditadura Militar. A marginalização, as periferias que foram se criando diante da 
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expansão da cidade, pode ser encontrada em romances como Cidade de Deus, de Paulo 

Lins, publicado em 1997, que relata o dia a dia na favela e as suas transformações ao 

decorrer do tempo, culminando, principalmente, na violência. 

A realidade urbana brasileira desde então tem sido marcada, além da 

segregação, desigualdade e opressão supracitadas, consequentemente, também pela 

violência e marginalização, com uma cidade fragmentada e conflituosa, sendo assim, 

como tais características complexas são transpostas para a obra literária? Os autores 

contemporâneos começam a mesclar os gêneros textuais, as formas de narrar, atrelado 

a inovação na escrita - com a livre utilização de fontes e tamanhos, negrito, sublinhado, 

quebra de texto... Tudo que possa auxiliar em demonstrar a fragmentação, a 

velocidade de acontecimentos, a efemeridade que se tornou as vidas no meio urbano. 

Nessa perspectiva de criatividade, o conto e o romance tornam-se híbridos, bem como 

diz Candido (1986, p. 208) 

 

Não se trata mais de coexistência pacífica das diversas modalidades de 

romance e conto, mas do desdobramento destes gêneros, que na verdade 

deixam de ser gêneros, incorporando técnicas e linguagens nunca dantes 

imaginadas dentro de suas fronteiras. Resultam textos indefiníveis: romances 

que mais parecem reportagens; contos que não se distinguem de poemas ou 

crônicas, semeados de sinais e fotomontagens; autobiografias com tonalidade 

e técnica de romance; narrativas que são cenas de teatro; textos feitos com a 

justaposição de recortes, documentos, lembranças, reflexões de toda a sorte. 

 

Assim, na ficção contemporânea tem-se uma busca por representar a cidade e 

seus problemas sociais de forma não superficial, culminando em uma reinvenção do 

realismo, que é denominado de distintos modos por teóricos literários, desde realismo 

feroz, hiperrealismo ou brutalismo, bem como diz Pellegrini (2005, p. 139) 

 

O que está em jogo nesse novo realismo feroz – neo realismo, hiper-realismo 

ou ultra-realismo, como já foi chamado – não é apenas o modo como as coisas 

são construídas enquanto linguagem, mas também o que elas são; sendo um 

estilo, esse realismo está funcionalmente ligado a um objetivo cuja referência 

é concreta; assim, o objetivo da mimesis aqui tanto pode ser a indignação, a 

denúncia, o protesto, a contestação, quanto a constatação desinteressada ou 

interesseira e, na pior das hipóteses, cínica. 
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Dessa forma, Candido (1986) reúne as principais características do romance 

urbano na primeira forma de realismo - o realismo feroz -- levando em consideração, 

primordialmente, a violência existente na cidade, “[...] não se deseja emocionar nem 

suscitar a contemplação, mas causar choque no leitor e excitar a argúcia do crítico, por 

meio de textos que penetram com vigor, mas não se deixam avaliar com 

facilidade.”(CANDIDO, 1986, p. 213).  Já Schollhammer (2009), apud Alfredo Bosi, 

classifica como brutalismo essa nova forma de retratar a realidade cruel da cidade sem 

restrições ou eufemismo: 

[...] O brutalismo caracteriza-se, tematicamente, pelas descrições e recriações 

da violência social entre bandidos, prostitutas, policiais corruptos e mendigos. 

Seu universo preferencial era o da realidade marginal, por onde perambulava 

o delinquente da grande cidade, mas também revelava a dimensão mais 

sombria e cínica da alta sociedade (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 27). 

 

Portanto, pode-se constatar que no romance urbano brasileiro a cidade, apesar 

de duras críticas postas pelos autores, iniciou sendo retratada de forma mais 

superficial, em determinadas vezes exercendo apenas um papel de paisagem, um pano 

de fundo para o enredo das obras. Entretanto, após muitas mudanças - tanto na 

questão da urbanidade, quanto no social - principalmente, depois das décadas de 1960 

e 1970, com a Ditadura Militar, censura e a redemocratização, a representatividade da 

cidade e seus respectivos problemas sociais, como a segregação, desigualdade, 

preconceito, violência e criminalização, tornou-se uma grande reinvenção da forma do 

real, com todo o teor conflituoso da cidade sendo apresentado sem amarras. 

 

3 O EXPERIMENTAL EM ELES ERAM MUITOS CAVALOS: O CAMINHO ENTRE 

O ROMANCE FRAGMENTADO E O CONTO 
 

 

Publicado em 2001, Eles eram muitos cavalos, de Luiz Ruffato, composto por 70 

capítulos, ganhou o troféu APCA que é fornecido pela Associação Paulista de Críticos 

de Arte e o Prêmio Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional, recebendo 

bastante repercussão positiva das críticas literárias e diversos trabalhos acadêmicos, 
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principalmente por causa da escrita e estrutura criativa que o autor utilizou para narrar 

sobre a cidade de São Paulo ao longo dos capítulos. 

O título da obra fora retirado do poema “Dos Cavalos da Inconfidência” da 

coletânea de poemas Romanceiro da Inconfidência (1953), de Cecília Meireles, que conta 

as mudanças drásticas na história de Minas Gerais, ocasionadas, principalmente, pela 

Inconfidência Mineira, sendo a epígrafe da obra de Ruffato uma homenagem à 

inspiração da autora: “Eles eram muitos cavalos, / mas ninguém mais sabe os seus 

nomes, / sua pelagem, sua origem...”.  

Assim, de forma irregular e fragmentada, distinto do que normalmente se 

encontra a estrutura de um romance, cada capítulo de Eles eram muitos cavalos conta 

uma narrativa totalmente diferente, de um cardápio a um tiroteio, de tamanhos 

variados (de uma a oito páginas), que funcionam independentes, sendo só ligados pelo 

fato de que todos se passam em São Paulo, aparentemente, ao longo de um mesmo dia, 

posto que o primeiro capítulo, denominado “Cabeçalho”, está apenas as informações 

“São Paulo, 9 de maio de 2000. Terça-feira.” (RUFFATO, 2013, p. 8). Desse modo, cada 

capítulo pode ser analisado sob uma perspectiva diferente, e dentre essas 

possibilidades, é interessante notar como cada capítulo se aproxima de um conto ou 

miniconto. Como se fosse um romance estruturado por contos, como os romances 

epistolares são compostos de um conjunto de cartas. Sendo analisado por essa 

perspectiva, o conto, segundo Bosi (1975, p. 7) 

 

[...] cumpre a seu modo o destino da ficção contemporânea. Posto entre as 

exigências da narração realista, os apelos da fantasia e as seduções do jogo 

verbal, ele tem assumido formas de surpreendente variedade. Ora é o quase-

documento folclórico, ora a quase-crônica da vida urbana, ora o quase-drama 

do cotidiano burguês, ora o quase-poema do imaginário às soltas, ora, enfim, 

grafia brilhante e preciosa voltada às festas da linguagem. 

 

À vista disso, é importante ressaltar que, bem como diz Schollhammer (2012), 

Ruffato escreveu sua obra a partir de observações do dia a dia de São Paulo, ou seja, 

através de caminhadas pela cidade, captava o que lhe chamava a atenção, desde falas 

até publicidades. Assim, colocava na composição de seu texto a essência estilhaçada 
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da cidade, com todas as suas rupturas e pedaços, que, como frames de um filme, 

juntaram-se para formar a cidade contemporânea. Essa forma inovadora no romance 

de Ruffato despertou o interesse e dúvidas, desde questões textuais a estruturais. 

 Desse modo, com o hibridismo em um romance urbano que beira a crônica e 

ao documental, ao visual e o real, os capítulos que compõem Eles eram muitos cavalos e 

levando em consideração a fala de Bosi (1975) sobre o papel contemporâneo do conto, 

é possível notar que os capítulos da obra de Ruffato seguem a perspectiva de narração 

realista (como será explorado mais adiante), seduções do jogo verbal, como podem ser 

notadas no capítulo “66”, que apresenta a superstição encontrada tarô ou horóscopo, 

de forma a cada parte (simbólica) do texto ficar para um local deslocado, como um 

parente distante da literatura cubista:  

 

A vibração do número de hoje estimula a realização dos aspectos materiais da 

vida  

(mais dinheiro e prestígio) 

um amigo influente                                               pode contar com a ajuda de  

ou amigo influente                                              pode receber uma promoção 

ou herança:  

         o momento é para ser prático 

e objetivo 

(RUFFATO, 2013, p. 17) 

 

No capítulo “Mãe”, através do uso repetido das figuras de linguagens como 

aliteração, assonância e onomatopeia, da utilização do negrito, itálico e sublinhado, 

sem ponto final ou ponto parágrafo e repetição de palavras, Ruffato mostra diferentes 

características entre o centro e o interior, dentro de uma história que relata a viagem 

de uma idosa no ônibus em São Paulo: 

 

[...] as cercas de arame farpados, as achas, o capim, o cupim, carcaças de boi, urubu, 

céu azul, cobras, seriemas, garrinchas, caga-sebos, fuscas,charretes, cavalos, bois, 

burros, bestas, botinas, brejos, beirais, bodes, bosta, baratas, bichos, bananeiras, 

bicicletas, arvrinhas, árvores, árvores, árvores, 

o motor zunindo em-dentro do ouvido (zuuuummmm) 

 (RUFFATO, 2013, p. 15) 
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A própria diversidade de textos presente no romance de Ruffato reflete o que 

Bosi (1975) classifica como “grafia brilhante e preciosa voltada às festas da linguagem.” 

Ao decorrer de Eles eram muitos cavalos tem-se capítulos sobre, por exemplo, o tempo, 

textos sobre hagiologia, signos do horóscopo, lista de livros em uma estante, carta, 

certidão de batismo, cardápio, classificados, entre outros exemplos que mostram como 

a dinâmica da linguagem é encontrada em diferentes segmentos na cidade. 

No capítulo já citado anteriormente, “Mãe”, também pode ser um exemplo da 

chamada por Bosi (1975) de quase-crônica da vida urbana, uma das características do 

conto, em que se pode perceber o retrato do que a maioria da população urbana passa, 

praticamente, todos os dias, a utilização do transporte público. Em “Táxi” também é 

perceptível algo recorrente na vida urbana: o motorista de táxi, ou de algum aplicativo 

de viagem, que inicia uma interação e começa a falar sobre vários assuntos com os seus 

passageiros. Justamente esse entrelaçar de mudanças textuais e estruturais é que faz 

da obra de Ruffato, “estruturas complexas e fragmentárias de narrativas 

experimentais” (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 94), que causam a proximidade com a 

realidade do cotidiano na cidade. Dentro da reflexão sobre miniconto e, inclusive, 

citando Eles eram muitos cavalos, Schollhammer (2009, p. 94) que “enredos não lineares, 

híbridos e invertebrados produzem uma sensualidade afetiva na construção do 

sentido”.  

Desse modo, na visão de Schollhammer (2009), o miniconto corresponde a uma 

parte avulsa da nossa própria realidade, “como um pequeno resíduo duro dos 

milhares de imagens e textos que compõem a trama de nosso cotidiano” 

(SCHOLLHAMMER, 2009, p. 94).  Já Cortázar (2006, p. 151), fazendo uma comparação 

analógica entre romance e conto com cinema e fotografia, respectivamente, diz que: 

 

[...] o filme é em princípio uma ‘ordem aberta’, romanesca, enquanto que uma 

fotografia bem realizada pressupõe uma justa limitação prévia, imposta em 

parte pelo reduzido campo que a câmara abrange e pela forma com que o 

fotógrafo utiliza esteticamente essa limitação. 
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A fotografia, definida e analisada pelos profissionais influentes da área, 

segundo relata Cortázar (2006, p. 151), apresenta o paradoxo de “recortar um 

fragmento da realidade, fixando-lhe determinados limites, mas de tal modo que esse 

recorte atue como uma explosão que abra de par em par uma realidade muito mais 

ampla”. À vista disso, pelas próprias características intrínsecas de cada gênero, o 

romance explora determinado tema paulatinamente, guiando o leitor para vários 

estágios até chegar ao clímax, enquanto o conto, por ser mais curto, tem que ser mais 

direto, acertar um nocaute imediato em quem está lendo; mas, que, apesar da limitação 

de tamanho, consiga influenciar o leitor para uma dimensão muito maior, mais ampla, 

do que está posta no texto. 

Assim, de forma singela, o autor faz o leitor refletir sobre questões muito 

maiores, partindo de um pequeno texto: o valor da vida da população de classe mais 

pobre. Como ficarão os familiares desses operários? Alguém será punido? Quantos 

casos parecidos já não vimos nos noticiários? E, quantas vezes nós ligamos para uma 

situação assim?  

É possível constatar que na obra de Ruffato (2013), apesar de se ter um romance 

urbano, a narrativa foge de certas características centrais da estrutura de um romance 

comum, apresentando a cidade e o cotidiano de forma criativa e fragmentada, confusa, 

por vezes, como a própria cidade é. Esse é o método do autor para transpor a ideia de 

movimentação, de diferentes realidades em um mesmo espaço, a interação e a 

mudança de dinâmicas que constroem um dia na cidade, no contemporâneo, por isso 

que se pode fazer essa relação entre os capítulos que constroem. Eles eram muitos 

cavalos e os aspectos do conto; não é o caso de romance e conto serem excludentes, 

mas sim, complementares.  

 

 

4 AS FORMAS DO REAL EM ELES ERAM MUITOS CAVALOS 

 

Muito se fala sobre a representação da realidade das cidades, do meio urbano 

em Eles eram muitos cavalos, mas de que forma isso se dá? Qual realidade é essa? Para 
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(tentar) responder tais questionamentos, é importante que se reflita, primeiramente, 

sobre o romance e a ficção contemporânea e posteriormente se faça a análise das novas 

tendências do realismo na literatura. 

Partindo da visão de Magris (2009), não se pode imaginar o romance sem o 

mundo moderno, isto é, o romance cresce e acompanha os movimentos da sociedade, 

do mundo que o engloba e é por esse motivo que o romance marca e define a sociedade 

que o abraça, suas ideologias, assim, “o próprio homem, pouco a pouco - ou seja, suas 

paixões, suas percepções, sua consciência, sua lógica, seu ser -, surgirá mutável em sua 

essência, e mutável surgem, por conseguinte, os próprios cânones e ideais de poesia e 

beleza” (MAGRIS, 2009, p. 5). 

Dessa forma, na perspectiva contemporânea, é necessário compreender que o 

moderno nasceu justamente em meio a um espaço desajustado, sem uma ligação entre 

o ético e o estético, sem a presença de um valor que centralizasse o desconexo no meio 

social, tornando a cidade o ponto de destaque do romance atual. É a partir daí que, o 

romance mergulhado no moderno, dentre muitas características, vai procurar 

demonstrar na escrita narrativa o caos vivido no meio urbano, a desagregação dos 

homens. Tal qual como conto, em muitos romances, como em Eles eram muitos cavalos, 

“a complexidade, a organização, a desconexão e o caleidoscópio da vida na metrópole 

torna-se montagem e colagem narrativa, estilo e respiro da narração” (MAGRIS, 2009, 

13).  

Como já foi dito, muito da obra de Ruffato partiu do que ele mesmo via e 

anotava pelas ruas de São Paulo, transformando o visual em textual, criando uma nova 

forma de representar o real. Em entrevista para o jornal O Globo (2003), o autor relata 

que, de seu ponto de vista: 

 

[...] para levar à frente um projeto de aproximação da realidade do Brasil de 

hoje, torna-se necessária a invenção de novas formas de apreensão dessa 

realidade. Escrever romances baseando-se nas premissas do século XIX para 

descrever o caos do século XXI me parece um contrassenso. Por isso, acredito 

na busca de novas formas de expressão, em que a literatura dialoga com 

outras artes (música, artes plásticas, teatro, cinema etc.) e tecnologias (internet, 
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por exemplo) para a criação de uma linguagem que exprima esse novo 

indivíduo. 

 

Assim, o romance contemporâneo, através de distintas estruturas e métodos de 

escrita que compõem a narrativa, tem gosto por mostrar não somente a cidade, mas, 

sim, o caos cotidiano vivido na grande metrópole; tudo isso pode ser encontrado na 

obra de Ruffato. No capítulo “assim”, é retratado as diferenças de classe, sob, 

aparentemente, as visões de diferentes personagens: 

 

- não sou insensível à questão social irreconhecível o centro da cidade hordas de 

camelôs batedores de carteiras homens-sanduíche cheiro de urina cheiro de óleo 

saturado cheiro de a mão os cabelos ralos percorre (minha mãe punha luvas, 

chapéu, salto-alto para passear no viaduto do chá, eu, menino, 

pequenininho mesmo, corria na) este é o país do futuro? Deus é brasileiro? 

Onde ontem tinha-se um manancial hoje uma favela, onde ontem uma escola 

hoje, uma cadeia onde ontem um prédio do começo do século hoje um três 

dormitórios suíte setenta metros quadrados (RUFFATO, 2013, p. 33). 

 

Pode-se perceber que com a riqueza da utilização de discurso direto, itálico, 

parênteses, negrito e tamanho de fontes diferentes e falas cortadas que são postas 

diretamente, Ruffato consegue transpor não somente várias visões sobre o meio social, 

mas também os problemas que vieram acompanhando a estrutura da sociedade 

moderna: o trabalho informal, os bandidos, o crescimento das favelas e presídios, o 

apagamento da memória presente em um prédio antigo pelo visual moderno e luxuoso 

de uma suíte. 

Tais pontos e características perpetuam até na cultura pós-moderna, visto que 

esta é “[...] inegavelmente, urbana: cultura que transborda da concepção de cidade 

modernista, racionalmente planejável e administrável.” (SANTOS, 1999, p. 131). No 

Brasil, o pós-modernismo vem carregado dos conflitos envolvendo questões de 

situação política, como “a ditadura, a abertura e a redemocratização, que geraram 

textos próprios, surgidos, sobretudo, do hiato representado pela suspensão das 

liberdades democráticas e pela censura” (PELLEGRINI, 2001, p. 35). 
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À vista disso, com a valorização da cidade na temática literária, outros aspectos 

ligados a ela também começaram a crescer, como a violência. Em Eles eram muitos 

cavalos, a violência se mostra de várias formas, como no capítulo “Chacina nº 41”: 

 

O que exalava dos corpos era azedume de suor embaralhado ao doce amargo 

do medo. Pedaços de chumbo ricocheteavam na parede da oficina-mecânica 

arrancando lascas do enorme Aírton Senna grafitado - mais tarde, a polícia 

técnica colheria vinte e três cápsulas calibre 380. O sangue borbotava das 

várias perfurações na pele formando no chão uma mancha vermelho-escura 

que, espraiando-se pela calçada, decaía na direção da guia, quando reduzia-

se a dois débeis fiozinhos que, mal alcançavam a rua descalça, morriam 

absorvidos pela terra (RUFFATO, 2013, p. 26). 

 

Uma descrição não é nada diferente do que estamos acostumados a ver na 

televisão, nas fotos dos jornais. Como no capítulo “O velho Contínuo”, em que, numa 

conversa entre marido e mulher, pode-se verificar como cada um reage a um tiroteio 

que estava ocorrendo, um misto de frieza e pânico. 

Dessa forma, parece um dos tipos de realismo que a obra de Ruffato apresenta: 

o hiper-realismo. Segundo Pellegrini (2001, p. 8):  

As cidades inchadas e a favelização das periferias, gerando legiões de 

excluídos que rapidamente se tornam marginais, é o tema ideal para o hiper-

realismo pós-moderno, vazado numa brutalidade suja inescapável e numa 

ausência de afeto quase obscenas. 

 

Procurando dar um conceito mais aprofundado sobre o hiper-realismo, a autora 

reflete a seguinte questão: 

O que está em jogo nesse novo realismo feroz – neo-realismo, hiper-realismo 

ou ultra-realismo, como já foi chamado – não é apenas o modo como as coisas 

são construídas enquanto linguagem, mas também o que elas são; sendo um 

estilo, esse realismo está funcionalmente ligado a um objetivo cuja referência 

é concreta; assim, o objetivo da mimesis aqui tanto pode ser a indignação, a 

denúncia, o protesto, a contestação, quanto a constatação desinteressada ou 

interesseira e, na pior das hipóteses, cínica (PELLEGRINI, 2005, p. 139). 

 

O hiper-realismo, já de acordo com Schollhammer (2009, p. 72) é 

“simultaneamente referencial e simulacral, pois cria imagens literárias que estão 

conectadas à realidade, mas também desconectadas e artificiais, afetivas e frias, críticas 

e complacentes”. Para Hal Foster, a junção do referencial com o simulacro, é 

denominado como “realismo traumático “, em que “a representação nos guarda e 
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protege contra o real em sua manifestação mais concreta (violência, sofrimento e 

morte) e, num mesmo golpe, indica e aponta para o real, na recriação de alguns de seus 

efeitos como efeitos estéticos.” (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 72 - 73). 

Assim, o realismo traumático, conforme discorre Shollhammer (2012, p. 134): 

 

[...] descreve uma produção artística que abandona a distância da realidade e 

se propõe um encontro com ela no seu aspecto mais cru, abrindo caminho 

através de linguagens e imagens, através do simbólico e do imaginário em 

direção a um encontro impossível com o real. 

 

Essa descrição de Schollhammer pode ser comparada ao que ocorre no capítulo 

“Ratos”, em que há a narrativa de uma família que mora nas ruas, visto que a matriarca 

foi abusada sexualmente, engravidando, sem condições, sem lar. No início do texto 

apresenta-se a “interação” dos ratos nas ruas com um bebê, a filha mais nova: 

 

Outro [rato], mais ousado, experimenta mastigar um pedaço de pano 

emplastrado de cocô mole, ainda fresco, e, desazado, arranha algo macio e 

quente, que imediatamente se mexe, assustando-o. No após, refeito, aferra os 

dentinhos na carne tenra, guincha. Excitado, o bando achega-se, em 

convulsões. O corpinho débil, mumificado em trapos fétidos, denuncia o 

incômodo, o músculo da perna se contrai, o pulmão arma-se para o berreiro, 

expele um choramingo, entretanto, um balbucio de lábios magoados, um 

breve espasmo (RUFFATO, 2013, p. 20). 

 

Já Pellegrini (2007, p. 138) introduz a ideia de “realismo refratado”, que também 

pode ser encontrado na estrutura da obra de Ruffato, que é a fragmentação da 

narrativa, ao lado de outros aspectos, como forma de representar a realidade, dessa 

maneira, “traduzindo as condições específicas da sociedade brasileira contemporânea: 

caos urbano, desigualdade social, abandono do campo, empobrecimento das classes 

médias, violência crescente” (PELLEGRINI, 2007, p. 139), dentre outros. 

Essa perspectiva pode ser vista em “Regime”: a história inicialmente narra sobre 

uma garota insatisfeita com sua aparência, no meio introduz a visão de um assaltante 

e, por fim, o crime acontecendo: 

[...] o cano do revólver na sua testa o rapaz voz engrolada Enfia o dinheiro aqui, 

anda! um saco plástico do Carrefour meio pão de cachorro-quente meia 

salsicha atravancando a língua o molho de tomate escorrendo vermelho pelo 

canto da boca vermelha a mão inútil sobre o tampo da mesa a gaveta fechada 
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vazia hirta olhos esbugalhados Enfia o dinheiro aqui, porra! impaciente mãos 

estragadas trêmulas lábios insanguíneos gotas merejando na testa um latido 

inseguro Vamos, porra! a voz de alguém na cobertura a máquina-de-costura 

industrial se cala um ganido a falta de ar o gatilho plec (RUFFATO, 2013, p. 

67). 

 

Outra forma de realismo que se pode aplicar em Eles eram muitos cavalos, 

explicado por Schollhammer (2012), é o indexical, que diz respeito ao realismo que ou 

vem de imagens ou tenta mesclar a percepção visual dentro do texto: 

 
Assim como a fotografia funciona como índice não representativo de 

contextualidade, a inclusão de nomes próprios, de citações, cartas, desenhos, 

trechos de músicas e outras miscelâneas criam uma espécie de Realismo 

textual que desequilibra a relação entre ficção e documento. São todos 

elementos de uma indexação do relato, são índices reais que projetam sua 

própria sombra no texto e permitem a passagem de um Realismo descritivo 

para um indexical. (SCHOLLHAMMER, 2012, p. 141). 

 

Com isso, é possível constatar que a obra de Ruffato (2013) percorre por várias 

vertentes do realismo, cada uma focalizando de forma mais grave o que o autor 

pretende repassar com cada capítulo. Sem um personagem fixo ao longo do romance 

e, consequentemente, com as diversas vozes, a própria cidade se torna a personagem 

principal, posto que é por meio dela que todas as vozes presentes se atravessam e 

constroem a narrativa sobre um dia na cidade de São Paulo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao decorrer dessa pesquisa percebeu-se como a cidade, tanto nas suas próprias 

definições, quanto às representações na literatura, foram mudando com o passar do 

tempo. De espécies de antigas aldeias, da aglomeração de pessoas, palco de grandes 

templos, à perspectiva político-democrática, até chegar na cidade como mercado que 

deu origem a cidade capitalista, o grande centro urbano. O marco moderno. Na 

literatura percorreu caminho pelas entrelinhas, pela crítica social, pela denúncia dos 

males psicológicos. 

Ainda na contemporaneidade, a cidade, como mostrada na obra de Luiz Ruffato 

(2013), continua a ser o ponto central para discussões acerca do homem e da sociedade. 
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A Cidade continua sendo algo segregador, mas agora ela é a própria protagonista, os 

indivíduos não conseguem mais deter seus males, são apenas marionetes. Nota-se que 

a cidade continua sendo a grande causadora do mal-estar na sociedade: violência, 

segregação, desigualdade, marginalização, depressão, angústia; elementos assim 

sendo proliferado dia após dia, cada vez de forma maior.  

A cidade, desse modo, pode ser concluída por uma perspectiva que perpassa 

gerações e que é apresentada em Eles eram muitos cavalos, bem como traz no título, 

fazendo menção ao poema de Cecília Meireles, a analogia de que os indivíduos na 

cidade, aglomerados, perdem suas identidades, estão sozinhos no meio de tantos. 
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38 
 

 

INGLÊS DE SOUSA NO DISCURSO DOS HISTORIADORES DA LITERATURA 

BRASILEIRA 

 

Messias Lisboa Gonçalves (UFPA)1 

Antônio Máximo Ferraz (UFPA)2 

 

Resumo: Inglês de Sousa (1853-1918) ocupa um lugar de destaque nos compêndios de 

história da literatura brasileira, mais especificamente nos capítulos que discutem o 

programa estético realista ou naturalista no Brasil. Os autores desses manuais fizeram 

diversos e distintos julgamentos críticos ao conjunto de obras inglesianas. Assim, faz-

se necessário um estudo do discurso utilizado pelos historiadores da literatura para se 

compreender a fortuna crítica que foi construída e que atualmente vem sendo 

ampliada pelas empreitadas acadêmicas dos novos pesquisadores da narrativa 

ficcional de Inglês de Sousa. Em razão desse fato, o objetivo deste trabalho é pesquisar 

a recepção dos romances O Cacaulista e O Coronel Sangrado, do autor paraense, em 

diversos compêndios de história da literatura brasileira publicados ao longo do século 

XX. Isto posto, a tese de doutorado em andamento aponta que a crítica literária 

especializada estudou a ficção inglesiana sob a lente da história e da perspectiva 

documental, consagrando e propagando uma forma de ler as obras inglesianas. No 

entanto, afastar-se do modo como esses romances foram submetidos pela crítica 

possibilita conhecê-los poeticamente.  

 

Palavras-chave: Compêndio. Crítica. Romance. Inglês de Sousa. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Salientamos que Inglês de Sousa (1853-1918) ocupa um lugar de destaque nos 

compêndios de história da literatura brasileira, mais especificamente nos capítulos que 

discutem o programa estético realista ou naturalista no Brasil. Os autores desses 
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manuais fizeram diversos e distintos julgamentos críticos ao conjunto de obras 

inglesianas.  

Assim, faz-se necessário um estudo do discurso utilizado pelos historiadores da 

literatura para se compreender a fortuna crítica que foi construída e que atualmente 

vem sendo ampliada pelas empreitadas acadêmicas dos novos pesquisadores da 

narrativa ficcional de Inglês de Sousa.  

Em razão desse fato, o objetivo deste trabalho é pesquisar a recepção dos 

romances O Cacaulista e O Coronel Sangrado, do autor paraense, em diversos manuais 

publicados ao longo do século XX. Quanto à metodologia, adotamos a pesquisa 

bibliográfica, com as seguintes etapas: realização da pesquisa bibliográfica, leitura e 

fichamento do material pesquisado, interpretação do corpus e seleção dos dados mais 

relevantes para esta pesquisa.  

Para realizar esse intento, selecionamos doze livros de história da literatura 

brasileira publicados especialmente durante o século XX, a saber: História da literatura 

brasileira: seus fundamentos econômicos (1938), de Nelson Werneck Sodré; História da 

literatura brasileira: prosa de ficção (de 1870 a 1920) (1950), de Lúcia Miguel-Pereira; A 

literatura no Brasil (1955), organizado por Afrânio Coutinho; Presença da literatura 

brasileira: história e antologia (1964), de Antonio Candido e José Aderaldo Castello; 

História concisa da literatura brasileira (1970), de Alfredo Bosi; De Anchieta a Euclides: breve 

história da literatura brasileira (1977), de José Guilherme Merquior; História da literatura 

brasileira: do Realismo à Belle Époque (1983), de Massaud Moisés; História crítica do 

romance brasileiro (1987), de Temístocles Linhares; História da literatura brasileira (1997), 

de Luciana Stegagno-Picchio; A literatura brasileira: origens e unidade (1500-1960) (1999), 

de José Aderaldo Castello; História da literatura brasileira: da Carta de Caminha aos 

contemporâneos (2011), de Carlos Nejar e História da literatura brasileira (1955), de 

Antônio Soares Amora. 

 

 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

672 

2 INGLÊS DE SOUSA NOS COMPÊNDIOS DE HISTÓRIA DA LITERATURA 

BRASILEIRA 

 

É importante mencionar que Lúcia Miguel-Pereira (1973) na sua história da 

literatura dedicou mais de dez páginas ao Inglês de Sousa. Assim sendo, a autora 

problematiza a recepção e também solicita protagonismo às obras do autor paraense. 

Diante disso, a historiadora da literatura esclarece que: 

 

O certo é que José de Alencar morreu em 1877 sem ter visto combatidas as 

suas concepções do romance, já que O Coronel Sangrado, de Inglês de Sousa, o 

primeiro livro realista aparecido entre nós, passou desapercebido. Só quando o 

realismo se exagerou no naturalismo e ganhou aquela rigidez agressiva que 

facilitou o êxito retumbante de Zola em França e Eça de Queiróz em Portugal, 

é que se instalou definitivamente aqui, com Aluísio Azevedo (MIGUEL-

PEREIRA, 1973, p. 123, grifo nosso). 

 

A autora defende que O Coronel Sangrado deveria ter sido considerado o 

primeiro livro “realista” da literatura brasileira, mas os outros críticos não notaram, 

talvez pela presença de um realismo pouco acentuado pelo autor. A historiadora 

afirma que “Inglês de Sousa, que nos primeiros livros fora tão independente, submetia-

se aos moldes rígidos, permanecendo, entretanto, fiel aos temas regionais” (MIGUEL-

PEREIRA, 1973, p. 129). 

Assim, compreendemos que O Cacaulista, História de um Pescador e O Coronel 

Sangrado, unidos pela temática de cunho regional, careciam de vigor estilístico que os 

fizessem protagonizar a nova tendência, o Realismo. No entanto, somente com O 

Missionário, que, segundo Antônio Soares Amora (1977), é um “romance 

intencionalmente naturalista” (AMORA, 1977, p. 132), Inglês de Sousa ganhou um 

destaque no Realismo exacerbado. Ademais, Carlos Nejar (2011) declara que O 

Missionário é o romance mais conhecido do autor e “representativo da escola 

naturalista, sua obra-prima” (NEJAR, 2011, p. 279). 
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Concordando com a presença do regionalismo na prosa de ficção do escritor 

paraense, Antônio Amora (1977) menciona que o conjunto composto pelos três 

primeiros romances estava 

 

ligado mais à influência do romance regionalista de José de Alencar, que ao 

Realismo, a que ia aderindo como intelectual e político, [Inglês de Sousa] 

iniciou, sob o pseudônimo de Luís Dolzâni, uma obra cíclica, escrita com 

material de reminiscência (AMORA, 1977, p. 132). 
 

Luciana Stegagno-Picchio (2004), simpatizando com a afirmação de Antônio 

Amora, percebe em certa medida a contribuição do escritor para a prosa regionalista 

brasileira. Para a autora, “Inglês de Sousa traz para ela [narrativa brasileira] a 

contribuição de um estilo terso, plástico e vigoroso” (STEGAGNO-PICCHIO, 2004, p. 

260). 

Diante disso, Massaud Moisés (2016) vincula as obras inglesianas ao 

regionalismo, em especial O Cacaulista, além de acreditar que esse romance está ainda 

enraizado nas bases do Romantismo. Segundo o autor, 

 

Francamente regionalista [O Cacaulista], a história gravita em torno da 

rivalidade, por questões de terra, entre o adolescente Miguel e o Te. Ribeiro, 

complicada pelo fato de o jovem estar apaixonado pela filha do desafeto. Mas 

Rita acaba por se casar com Moreira, moço da cidade, inculcado pelo pai. 

Entrecho horizontal, rudimentar até, de nítida feição romântica, apesar de 

procurar fugir ao pieguismo de Macedo e ao indianismo de Alencar, reflete 

desde já a tendência do autor para acentuar o clima de sufocamento do 

homem pela paisagem amazônica (MOISÉS, 2016, p. 53-54, grifo nosso). 

 

Destarte, é preciso sublinhar que Massaud Moisés (2016) percebe uma “nítida 

feição romântica” no O Cacaulista. Esse procedimento crítico destoa da análise de 

Alfredo Bosi (2015), que percebe nesse e nos outros romances de Inglês de Sousa as 

tendências do pensamento positivista, um dos alicerces do Naturalismo, que esteve 

muito em voga no século XIX:  

 

Inglês de Sousa já mostrara nessas páginas de juventude um temperamento frio, 

inclinado ao exame dos “fatos”, como convinha ao futuro positivista, sem qualquer 
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centelha de paixão romântica pela matéria da sua arte: exatamente o oposto do 

autor do Cabeleira (BOSI, 2015, p. 204, grifo nosso). 

 

Diante do embate em relação à classificação dessas primeiras obras em 

românticas, realistas ou naturalistas, o certo é que elas ficaram na penumbra, já que 

não receberam os olhares dos letrados na época em que foram publicadas, pois tiveram 

o brilho ofuscado pelo O Mulato, de Aluísio Azevedo, que, segundo Nelson Werneck 

Sodré (1964), Josué Montello (1986)3, Temístocles Linhares (1987), Alfredo Bosi (2015), 

além de Antonio Candido e José Aderaldo Castello (1997), esses que mencionam sem 

delongas, O Mulato publicado em 1881 foi um marco que inaugurou oficialmente o 

Naturalismo no Brasil. 

Ademais, Nelson Sodré (1964) salienta que nem mesmo após os romances de 

Aluísio Azevedo conquistarem ampla atenção, Inglês de Sousa conseguiu ter os seus 

romances divulgados e conhecidos; suas primeiras obras, portanto, ficaram no 

esquecimento. Nessa medida, Temístocles Linhares (1987) confirma o silenciamento 

em volta da ficção do escritor paraense:  

 

o curioso é que tudo quanto se disse anteriormente sobre Inglês de Sousa não 

ficou de pé. Só se falou, por exemplo, em seu romance O Missionário, 

esquecendo-se totalmente de seus romances anteriores (LINHARES, 1987, p. 

208).  

 

Essa discussão é complementada também por José Castello (1999), “esquecido 

depois do aparecimento de O Missionário, a este, O Coronel Sangrado emprestaria, 

contudo, as matizes representativas da vida urbana interiorana” (CASTELLO, 1999, p. 

403). No tocante à relação de importância entre O Missionário e O Coronel Sangrado, 

Luciana Stegagno-Picchio (2004) afirma que esse romance foi um prelúdio para a obra 

de maior valor literário, O Missionário. Assim, aponta a autora “O Coronel Sangrado que 

prenuncia a obra maior, aquele Missionário” (STEGAGNO-PICCHIO, 2004, p. 259). E 

                                                 
3 Cf. MONTELLO, Josué. A ficção naturalista. In: COUTINHO, Afrânio (org.). A literatura no Brasil. 3. 

ed. Rio de Janeiro: José Olympio; Niterói: UFF, 1986 [1955]. v. 4. 
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coube a José Guilherme Merquior (2014) fazer uma suposição curiosa acerca dos 

romances O Coronel Sangrado e O Mulato. Segundo o autor, 

 

Se possuísse os traços ecianos d’O Mulato (o anticlericalismo, o 

antiburguesismo de caricatura), O Coronel Sangrado (1877), terceiro romance 

de Luís Dolzani, teria sido o detonador da nossa ficção naturalista – pois o 

substrato sub-romântico tão sensível em Aluísio de Azevedo é, aqui, 

praticamente nulo (MERQUIOR, 2014, p. 195). 
 

De acordo com os julgamentos críticos dos historiadores, os primeiros romances 

de Inglês de Sousa, de algum modo, dialogam com as tendências do Romantismo. 

Dessa forma, diversos críticos não reconheceram nessas obras o Naturalismo de 

intenção. Talvez seja por isso que ficaram na sombra do O Mulato e, mais tarde, 

cederam protagonismo ao O Missionário.  

Tal situação debatida pelos historiadores mencionados anteriormente também 

aparece na página do compêndio de Antonio Candido e José Castello (1997) da 

seguinte forma:  

 

Ainda estudante, planejou uma obra cíclica sobre a Amazônia, o homem e a 

paisagem, evidentemente sob a sugestão de realizações idênticas do romance 

europeu, realista e naturalista. Não logrou êxito, e só um dos seus romances 

mereceu a consagração da crítica: O Missionário (CANDIDO; CASTELLO, 

1997, p. 331). 

 

Já Nelson Sodré (1964) acrescenta que “o paraense foi mais um narrador 

regional do que um naturalista, e o cenário amazônico, mais humano do que físico, o 

que é uma singularidade, foi o fundo de sua ficção” (SODRÉ, 1964, p. 392). Tal assertiva 

coaduna com o pensamento crítico de Josué Montello (1986), que destaca o seguinte: 

 

E o curioso é que, apesar de terem como cenário a Amazônia, esses romances 

[anteriores ao O Missionário] fixam mais o homem que a selva, como se esta, 

com a sua opulência, não interessasse ao romancista, que desejava apenas 

surpreender e apreender o elemento humano, nas suas lutas e nas suas 

fraquezas, nos seus caracteres e nas suas determinações (MONTELLO, 1986, 

p. 81).  
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Nesse sentido, Temístocles Linhares (1987) concorda com Josué Montello (1986) 

expondo que Inglês de Sousa intentou construir uma espécie de “naturalismo épico”4 

em volta do “mundo equatorial amazonense, de que era originário, e a que chegou a 

dar o título geral de Cenas da Vida Amazonense [sic]” (LINHARES, 1987, p. 207). 

Temístocles Linhares ainda defende que o cenário aparece nos romances em plano 

subalterno, uma vez que o escritor paraense se interessou mais pelos problemas 

humanos, pela definição de uma personagem ou de um temperamento. Isto posto, 

Carlos Nejar (2011) reflete que 

 

Não inventa os registros da natureza, porque são eles que o descobrem. E as 

faculdades de análise sobressaem, por sua força documentária. Não é um 

sonhador, é um investigador [...] buscando não só os alucinantes elementos 

do real, muitas vezes mais terríveis do que a imaginação, também as causas 

sociais e psicológicas dos acontecimentos (NEJAR, 2011, p. 279-280). 

 

Com isso, nota-se que, segundo os historiadores da literatura, Inglês de Sousa 

nas três primeiras obras estava muito mais interessado em evidenciar o homem em 

sua ficção e não a mera descrição do ambiente amazônico. No tocante, é necessário 

mencionar que Lúcia Miguel-Pereira (1973) constrói um juízo crítico uniformizando a 

prosa de ficção inglesiana, que, segundo a autora, é uma escritura sociológica da 

Amazônia:  

 

Considerada em conjunto, a obra de Inglês de Sousa apresenta-se como um 

documento social, fixando aspectos vários da Amazônia, da Amazônia do 

cacau e da pesca, região meio selvagem onde a vida era sempre uma luta [...]; 

luta do mulato ambicioso contra o branco que não o quer considerar seu igual, 

no Cacaulista e no Coronel Sangrado [...]; em todos eles, luta do homem contra 

o homem, e contra a natureza que o ameaça física e moralmente, [...] pela água 

que o afoga, pelo sol que o queima (MIGUEL-PEREIRA, 1973, p. 160). 

 

                                                 
4 Temístocles Linhares usa “naturalismo épico” em seu texto. No entanto, não define o que seja essa 

expressão. 
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De modo equivalente, Nelson Sodré (1964) encontra a sociedade e o homem 

amazônicos representados na prosa ficcional de Inglês de Sousa e reivindica destaque 

para as narrativas do autor:  

 

Desde O Cacaulista, de 1876, o estudante de Direito merecia atenção. Com O 

Coronel Sangrado, que aparece no mesmo ano em que se publica a História de 

Um Pescador, 1877, ele se afirma como novelista interessante, voltando para os 

cenários de sua região, capaz de movimentar figuras, trazendo para o mundo 

da ficção muito da pequena humanidade que vive no imenso mundo da 

realidade amazônica, esmagada na sua grandeza (SODRÉ, 1964, p. 392). 

 

O certo é que os primeiros romances, segundo Nelson Sodré5, revelam o ser 

humano que se fixou nas cidades interioranas e nas vilas provincianas da Amazônia 

oitocentista. É verdade que as narrativas não tiveram repercussão quando publicadas 

na segunda metade do Oitocentos, mas arrancaram aplausos da crítica especializada 

no século XX, como é o caso de Josué Montello (1986), que elogia O Coronel Sangrado 

ao afirmar que  

 

[O Coronel Sangrado] é o que melhor revela os pendores de romancista em 

Inglês de Sousa. E é ainda aquele que confere a seu autor uma preeminência 

cronológica, na história do romance naturalista em nosso país (MONTELLO, 

1986, p. 80). 

 

Porém, Josué Montello (1986) adverte que no O Coronel Sangrado não há o 

Naturalismo de intenção, o que só veio aflorar no O Missionário. Diante da 

problematização de um verdadeiro Naturalismo nas obras que só veio se manifestar 

no O Missionário, Lúcia Miguel-Pereira (1973) discute que  

 

                                                 
5 Nelson Sodré equivocou-se com as datas de publicação em livro do romance História de um Pescador 

que foi publicado em 1876 no mesmo ano do O Cacaulista, e não em 1877 como informa o autor. O ano 

de 1877, conforme Marcela Ferreira (2017), é a data de publicação no periódico Revista Nacional de 

Ciências, Artes e Letras do O Coronel Sangrado, que teve a primeira edição em livro só em 1882, mas a data 

de publicação ficou instituída pela história literária oficial como sendo em 1877. Cf. FERREIRA, Marcela. 

Inglês de Sousa: imprensa, literatura e realismo. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2017. 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

678 

Desses sestros, foi Aluísio Azevedo incontestavelmente o vulgarizador. Inglês 

de Sousa só os adotaria mais tarde, no Missionário. E, não apenas ao público, como 

também, em regra, à crítica, a novidade que impressiona é a formal. 

Inteiramente espontânea na escrita, embora ousadas na intenção, as novelas 

da primeira fase não tiveram maior eco (MIGUEL-PEREIRA, 1973, p. 159, 

grifo nosso). 

 

O Missionário recebeu o protagonismo do público e da crítica por se encaixar 

nos moldes do estilo naturalista. Segundo o posicionamento crítico de alguns 

historiadores da literatura brasileira, a exemplo de Josué Montello (1986) e Lúcia 

Miguel-Pereira (1973), esse fato não ocorreu com os romances anteriores. Importa 

mencionar que Temístocles Linhares (1987) acredita que o escritor agarrou-se às 

relações humanas da Amazônia sem se submeter ao valor documental da tendência 

naturalista. Destaca o autor que  

 

Inglês de Sousa, assim, foi antes um filho de sua circunstância. Nascido no 

amplo cenário do mundo amazônico, ele se ateve à órbita social e humana de 

pequenas cidades como Óbidos e Silves, onde não havia nada de formoso, 

mas cuja mesquinhez de vida sem horizontes era descrita em todos os seus 

aspectos, sem deixar de se subordinar ao valor documentário recomendado 

pelo movimento naturalista (LINHARES, 1987, p. 211). 

 

No mais, Lúcia Miguel-Pereira (1973) nos faz lembrar de um fato importante 

na cronologia literária, aponta que “escrevendo antes da voga de Zola e Eça de 

Queirós, Inglês de Sousa não possuía os tiques, os modismos” (MIGUEL-PEREIRA, 

1973, p. 159) dos romances publicados no final do século XIX. No tocante à recepção 

do O Cacaulista, a historiadora destaca em especial que 

 

Fluente, simples, espontânea, aqui a narrativa prescinde das intervenções 

ostensivas do autor. As figuras humanas são mais livres e reais. Todas 

existem, todas se harmonizam com o meio em que vivem. E o episódio 

sentimental que constitui o centro da ação, o namoro de dois adolescentes, é 

cheio de poesia, sem sentimentalismo. O verdadeiro tema, porém, é outro, e 

mais vasto, abrange todo o esboço de sociedade daquela zona meio deserta, 

com as suas ambições, as suas vaidades, os seus preconceitos; mas essa 

presença do meio em nada prejudica as reações individuais (MIGUEL-

PEREIRA, 1973, p. 161). 
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 Como é possível observar a autora faz uma leitura do O Cacaulista ressaltando 

um ponto evidente: o aspecto sociológico. Além disso, a historiadora acrescenta que a 

abordagem sociológica em nada prejudica a configuração individual dos personagens. 

E prosseguindo com a leitura crítica das obras, Lúcia Miguel-Pereira (1973), de forma 

bastante direta e elogiosa ao O Coronel Sangrado, evidencia que: 

 

Livro nítido, humano, bem concebido e bem realizado, parece-me não só o 

melhor de Inglês de Sousa, como um dos melhores no gênero, entre nós. Pelo 

seu valor, e pela sua importância, como marco denunciador de novas 

tendências na nossa história literária, exige um destaque que lhe foi até hoje 

negado (MIGUEL-PEREIRA, 1973, p. 162). 

 

A autora classifica o romance como o melhor de Inglês de Sousa, escrito “antes 

da voga de Zola e Eça de Queirós” (MIGUEL-PEREIRA, 1973, p. 159), assim como 

também assegura que essa mesma obra apontou as tendências do Naturalismo na 

história literária brasileira, e, por isso, Lúcia Miguel-Pereira reivindica um merecido 

destaque para tal narrativa romanesca inglesiana. Seguindo a atitude de Lúcia Miguel-

Pereira, Temístocles Linhares (1987) classifica O Coronel Sangrado como a melhor obra 

do escritor: 

 

Nessas sociedades em miniatura tudo se exagera, adquirindo as personagens 

contornos mais marcados, como sucedia em Coronel Sangrado, o terceiro e o 

melhor dos romances do autor, onde a figura central, pelas suas atitudes, acabava 

encarnando o nosso típico coronel do interior até há pouco existente e ainda 

não de todo desaparecido (LINHARES, 1987, p. 211, grifo nosso). 

 

Assim sendo, Lúcia Miguel-Pereira e Temístocles Linhares problematizam e 

classificam O Coronel Sangrado como o melhor romance do autor. Ademais, José 

Castello (1999) tece um comentário bastante elogioso a respeito daquela terceira obra: 

 

O Coronel Sangrado, escrito na mesma época dos dois primeiros romances, 

provavelmente o terceiro em ordem cronológica, já é obra amadurecida. 

Reelaborada e enriquecida, encerra a temática anterior, a caminho da síntese, 

em linguagem equilibrada. A exemplo da ficção da segunda metade do século 

XIX, coloca-se na posição das mais legítimas representações da nossa vida 
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“interiorana”, compondo um quadro inconfundível com os traços comuns 

essenciais à configuração desse universo brasileiro (CASTELLO, 1999, p. 403). 

 

Tal comentário bastante positivo igualmente aparece no discurso de Massaud 

Moisés (2016): “O Coronel Sangrado revela, porém, uma segurança na condução do 

enredo [...] aponta uma vocação de autêntico ficcionista” (MOISÉS, 2016, p. 56).  

É interessante ressaltarmos que os autores desses compêndios fizeram uso de 

um arcabouço de conceitos sobre os romances de Inglês de Sousa com o intuito de 

descobrirem o que já se sabia: a persistência e nítida textura político-sociológica que 

atravessa, do início ao fim, a prosa de ficção do escritor.  

Assim, é possível cogitar paradoxalmente que a valorização em demasia da 

textura político-sociológica é responsável pelo obscurecimento do lastro estético das 

obras inglesianas, mas é justamente o lastro estético que as mantém vivas.  

Isto posto, a prosa ficcional inglesiana não pode ser reduzida às fórmulas de 

uma interpretação engessada que apenas confirmam um julgamento prévio do 

leitor/intérprete. É preciso permitir que o poético se expresse.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por isso, a ficção inglesiana é além do histórico e do documental, e, por essa 

razão, romper com as camadas de uma interpretação solidificada das narrativas 

possibilita conhecê-las não epistemologicamente, mas ontologicamente. Ademais, as 

obras inauguram a si mesmas e nos convidam a escutá-las. 

Destarte, é preciso sublinhar que a insistência e a permanência na forma de 

interpretar as narrativas inglesianas apenas sob o víeis da perspectiva documental 

sócio-político-histórica é uma maneira de não permitir a manifestação do poético 

dessas obras, que resistem e sobrevivem ainda como processos da linguagem. Isto 

posto, a tese de doutorado em andamento aponta que a ficção inglesiana é além do 

histórico e do documental. 
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UM RECORTE BIBLIOGRÁFICO SOBRE A EXPRESSÃO CORPORAL COMO 

RECURSO DIDÁTICO NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA EM SALA DE 

AULA 

 

Igor Barbosa Marques (UI, Paraguai/SEMED, Benevides/Brasil)1 

Maria Célia Conceição de Melo (USC, Paraguai)2 

 

Resumo: Este trabalho faz parte do processo de investigação do Curso de Pós-graduação 

stricto sensu, iniciado na Universidad de La Empresa (Uruguai), e posteriormente 

migrado para a Universidad Interamericana (Paraguai). A pesquisa traz uma reflexão 

teórica que tem o objetivo de averiguar a importância das práticas de expressão corporal 

como recurso didático em sala de aula, com o intuito de contribuir para o processo de 

ensino e aprendizagem dos componentes curriculares, a exemplo da disciplina de 

Educação Física. A dança transforma a sala de aula em um espaço colaborativo e criativo, 

iniciando as discussões sobre o conceito de aluno-artista e sala-palco, a partir de Marques 

(2015), Verderi (2009), Miller (2012) e Lima (2011). As reflexões trazem, ainda, 

considerações quanto à importância do papel da escola e dos pais no pleno 

desenvolvimento educacional e cidadão do aluno. 

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem. Expressão corporal. Práticas educacionais. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde nosso nascimento, recebemos influências externas, seja no modo de vestir, 

agir e falar, moldando nossas crenças, comportamentos e pensamentos. Logo, isso não 

poderia ser diferente na escola.  

A escola não é um ambiente neutro, pelo contrário, é um espaço complexo, pois 

lida com indivíduos de diversas opiniões, atitudes, características e comportamentos 

diferentes. É um espaço de ampliação do conhecimento, de formação crítica, criativa e 

social. É um ambiente de conflitos internos, de autoconhecimento, de criação de 
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posicionamento, de expansão dos olhares sobre a sociedade. Por não ser um ambiente 

neutro e, absolutamente não harmônico, a escola tende a ter em seus espaços, conflitos 

no ambiente de ensino e aprendizagem, intolerâncias sociais como o bullying, 

discriminação racial, homofobias, violências e afins. 

Sendo assim, o espaço-escola é um local de grande importância na formação 

social, pois através dele, as crianças podem ter o primeiro contato com conflitos e 

resoluções deles, tendo auxílio do professor como um farol na tomada de decisões. 

Nesse aspecto, torna-se necessário compreender que a aprendizagem não é só 

conteúdo, mas também tudo o que envolve o conhecimento e o desenvolvimento ligado 

às condutas da vida. Por isso, a importância de ressaltar a afetividade e as práticas 

artísticas no processo de construção do desenvolvimento humano. 

Para tanto, optou-se por realizar uma investigação de abordagem bibliográfica, 

iniciando as discussões sobre o conceito de aluno-artista e sala-palco, a partir de Marques 

(2015), Verderi (2009), Miller (2012) e Lima (2011). 

 

 

1 A CONSTRUÇÃO DA SALA-PALCO 

A educação, seja ela em qualquer etapa, é um agente formador de conhecimento, 

que em seu bojo traz o desenvolvimento do cidadão. Para isso, caminhos devem ser 

explorados para alcançar o objetivo educacional, cabendo a nós descobrirmos quais são 

esses caminhos, como trilhá-los, como desenvolvê-los. É por meio da educação que as 

perspectivas de futuro são pré-estabelecidas, motivando os alunos a alcançarem 

conquistas pessoais. 

Através da educação, conseguimos ampliar a visão de mundo, elencando 

conceitos de ética e cidadania, mostrando aos alunos os caminhos que devem percorrer 

para conseguir chegar ao seu alvo. Morin (2012) induz que: 

 

Devemos relacionar a ética da compreensão entre as pessoas com a ética da era 

planetária, que pede a mundialização da compreensão. [...] As culturas devem 

aprender umas com as outras, e a orgulhosa cultura ocidental, que se colocou 

como cultura-mestra, deve-se tornar também uma cultura-aprendiz. 
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Compreender é também aprender e reaprender incessantemente (MORIN, 2002, 

p. 102). 

O ponto de partida para essa discussão é entender que o aluno é a finalidade, no 

que tange ao ensino-aprendizagem e suas vertentes dialógicas. Tendo ciência desse 

pressuposto, entende-se que não há professor sem ter aluno. Logo, o docente precisa 

considerar todas as especificidades dos discentes desde a concepção de seu plano de aula 

até a execução dele. 

Para elaborar um plano de aula, o professor precisa analisar cada componente do 

espaço-escola que irá atingir com o planejamento, cabendo ao docente fazer uma 

anamnese prévia dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e quais os 

desdobramentos este plano poderá proporcionar. Para isso, vale reafirmar o que Paulo 

Freire (1996, p. 29) explica que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses 

que-fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 

reprocurando”. 

A educação é a chave para o desenvolvimento crítico do cidadão, porque é por 

meio dela que pensamentos são expandidos, organizados, explorados, incentivando o 

conhecimento de culturas, crenças, modos de vida, regando o jardim do respeito e 

tolerância às diversidades, pois “a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência 

da reflexão teoria/prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, 

ativismo” (FREIRE, 1996, p. 22). 

Como estímulo do senso crítico, pode-se depreender que o corpo é um 

instrumento, que ao ser utilizado como didática, pode tornar-se uma flecha certeira na 

elaboração dos planos de aula, porque: 

 
O professor que realmente ensina, quer dizer, que trabalha os conteúdos no 

quadro da rigorosidade do pensar certo, nega, coo falsa, a fórmula farisaica do 

‘faça o que mando e não o que eu faço’. Quem pensa certo está cansado de saber 

que as palavras a que falta a corporeidade do exemplo pouco ou quase nada 

valem (FREIRE, 1996, p. 34). 

 

Falar sobre o corpo e suas vertentes ao ser associado às práticas educativas é um 

desafio enorme, cabendo ao pesquisador relacionar conceitos de corporeificação, 
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corporeidade, expressão corporal e os atravessamentos dessas discussões direcionadas 

para a sala de aula. 

Entende-se por corporeificação o ato de dar palavra ao corpo, fazer o que o corpo 

fala, proporcionando ilustrações tangíveis sobre as visíveis ações do corpo. 

Corporeificação é um termo instituído por Paulo Freire (1996, p. 34), em Pedagogia da 

Autonomia, a fim de ensinar a transposição da palavra através do corpo, que fala mesmo 

estando estático. A corporeificação está ligada ao autoconhecer-se, autoavaliar-se, 

entender as palavras faladas pelo corpo sem oralizá-las. 

Pensar o corpo como recurso didático é sinônimo de correr riscos de aceitação, 

porque tudo que é novo pode provocar estranheza nos envolvidos. Freire (1996, p. 35) 

postula que “a aceitação do novo que não pode ser negada ou acolhida só porque é novo, 

assim como o critério de recusa ao velho não é apenas cronológico”. Logo, a aceitação, ou 

a falta dela, são desdobramentos que podem acontecer e o professor precisa estar 

preparado caso a recepção aconteça de forma negativa. 

A corporeidade, por sua vez, está estreitamente ligada à relação do ser de 

pertencer a um lugar, mas não só de pertencer, mas perceber-se pertencente, como diz 

Ariane da Silva (2018), de se sentir à vontade no espaço que habita. 

A corporeidade traz consigo uma carga de “de transmissão construída por meio 

da memória, da oralidade, da ancestralidade, da ritualidade, da temporalidade, da 

corporeidade” (GOMES, 2009, p. 435). É inevitável desvencilhar da corporeidade do ser 

humano, pois ao estar inserido em um meio, automaticamente há influências na forma 

de agir, vestir, falar. Franciane Salgado (2017, p. 52) afirma que “por estar frequentando 

um espaço povoado por grupos culturais de linguagens diversas, seria inevitável que ela 

não fosse contagiada pela musicalidade e corporeidade que emanavam”. 

Para Marilza da Silva (2016, p. 93), o processo de corporeidade acontece “quando 

o/a aluno/a se conscientiza da dimensão ecológica do corpo como algo fundamental – 

pois é pelo corpo que negociamos nossa identidade social, nossa individualidade”. 
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A corporeidade é o elo que o cidadão tem com o meio que vive, que habita, que se 

institui como sociedade, e é por meio deste processo que o indivíduo expressa suas 

características pessoais, desenvolvidas no decorrer do tempo, em seus respectivos 

espaços. Sánchez (2011, p. 72), nos ilustra que: 

 

Percebemos que o outro, a dimensão da alteridade, é fundamental na elaboração 

da nossa identidade corporal, assim como é preciso reconhecer o papel do 

“outro” na construção de si mesmo, na dimensão ecológica, relacional da vida. 

Se dependermos dos seres vivos para a nossa manutenção e sustentabilidade, 

necessitamos ainda mais uns dos outros para que nos mantenhamos vivos, pois, 

entre humanos, essa lógica é ainda mais complexa em função das redes de 

conversações. Assim podemos dizer que possuímos, na verdade, não um corpo 

individual descontextualizado, isolado de seu entorno, mas sim uma 

corporeidade compartilhada, que se estabelece na relação ecológica que está no 

encontro com o outro, na alteridade. 
 

A expressão corporal, por sua vez, é a fala do corpo, a escuta, o ensinar através do 

instrumento-corpo, como explica Silva (2012), que a expressão corporal é o processo de 

consciência do próprio corpo, de suas limitações e deficiências enquanto corpo falante, e  

“à medida que a consciência sobre o corpo se funde com a expressão (o sentimento e 

ação), quando a prática se torna espontânea sem deixar de ser consciente e estratégica, o 

corpo relaxa e fala o que quer e o que sente” (SILVA, 2012, p. 23). 

A expressão do corpo está ligada à liberdade de criação do sujeito, que vive, 

expressa o que vive através das histórias que seu corpo carrega. Talvez a pérola desta 

pesquisa esteja aqui – na importância dos estudos da expressão corporal para entender e 

se fazer compreendido o sentido das coisas que aprendemos e expressamos, mesmo que 

involuntariamente, mas expressamos. 

Logo, pode-se afirmar, a partir de Marques (2015, p. 29), que “experimentar é 

sinônimo de sentir, de reconhecer novos saberes”, de dar oportunidade de aprender com 

prazer, de se sentir parte do processo de ensino. É dar oportunidade ao aluno de mostrar 

seu potencial, de melhorar seu rendimento. 

A expressão corporal torna-se fundamental para incentivar o aluno à participação em 

sala de aula, pois: 
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As crianças vivenciam o estímulo através de várias relações: no contato, na 

visão, na audição, no balbucio ou na fala. Estas possibilidades de 

reconhecimento são as que possibilitam à criança despertar, criar, imaginar, 

manipular, conhecer; logo, é importante reconhecer o corpo em sua evolução, 

percebê-lo em seu desenvolvimento e em suas transformações [...]. 

Proporcionar à criança situações de aprendizagem diferentes do contexto já 

experienciado, contribuirá para estimulá-la, para fazê-la reconhecer novas 

formas de aprendizagem. A criança distingue por sentimentos constantes 

suas relações, e altera, compara, inventa, conforme suas sensações e relações 

com quem está por perto, ou com descobertas já realizadas em outros 

momentos (MARQUES, 2015, p. 13-15). 
 

A escola deve ser um espaço interativo e de excitação da criatividade, 

principalmente no que diz respeito às diversas formas de ensino, que, consequentemente 

podem difundir as maneiras de aprendizado. Segundo Haas e Garcia (2008, apud 

MARQUES, 2015, p. 13 e 14): “O ambiente escolar deve ser provido de estratégias de 

atividades de expressão corporal. É necessário oferecer aos educandos variadas formas 

de expressão, sensação, criação, para que assim eles possam expandir suas capacidades”.  

O ambiente educacional poderia tornar-se um espaço de cooperação, de 

aprendizagem, em que o professor, não sozinho, poderia construir suas aulas com o 

auxílio dos alunos, aliando suas atividades às práticas de expressão corporal.  

 

Expressão corporal possui pontos importantes no desenvolvimento do ser 

humano. Corporeidade está ligada ao desempenho motor ou ato motor, toda a 

nossa desenvoltura corporal durante um movimento qualquer. A expressão 

corporal é a forma expressiva desse ato motor. Um exemplo disso é quando 

corremos e expressivamente demonstramos muito cansaço, ou quando 

observando algo, mostramos feições aborrecidas, alegres ou medrosas 

(MARQUES, 2015, p. 16). 
 

A partir da breve apresentação, percebemos que esta pesquisa se faz necessária, 

pois circunda os processos de ensinos e aprendizagens de língua portuguesa e o que a 

expressão corporal pode impactar na motivação dos alunos. 

É necessário identificar novas práticas que transformam a sala de aula e 

contribuem para a educação, seja ela em qualquer estágio: educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio ou superior. Sendo assim, vale considerar que “[...] mejorar 

a través de ello la capacidad humana para construir significados y realidades” (BRUNER, 

1999, p.38). 



"Sou bravo, sou forte, sou filho do norte": língua(gem), literatura, arte e cultura amazônicas - Livro eletrônico do VIII Simpósio Artístico-

Literário de Castanhal / VI Colóquio de Linguística de Castanhal 

 

 

689 

Por meio desta pesquisa, poderemos perceber que os conhecimentos e domínios 

artísticos e culturais poderiam contribuir de forma que despertaria um interesse maior 

no aluno, sensibilizando e estimulando-o às práticas da leitura e interpretação; 

colaborando de uma forma surpreendente e significativa para a formação de leitores-

críticos-sensíveis.  

 

No âmbito da linguagem os gestos estão visíveis no corpo. São eles que auxiliam 

na transmissão do texto contido nele, revelando o corpo livre da palavra: 

propagador da sua comunicação, o transmissor de vibrações e energias. Mesmo 

supostamente estático ou em silêncio, a voz ecoa e demonstra a sua essência, suas 

dores e afetos no seio da sociedade (SILVA; BOTTENTUIT, 2017, p.8). 
 

 

Desde que as atividades de expressão corporal foram aliadas às disciplinas no 

Ensino Fundamental 2, na cidade de Benevides – PA, notou-se resultados positivos no 

rendimento dos alunos, como mostra o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) (BRASIL, 2019).  

Cientes de que “estimular o aluno à exploração de diferentes meios, ambientes, 

materiais, que apoiam o planejamento diário do professor, é oferecer ao educando novas 

formas e estímulos para aprender” (MARQUES, 2015, p. 20), esta pesquisa parte do 

pressuposto de que: 

 

No âmbito da linguagem os gestos estão visíveis no corpo. São eles que auxiliam 

na transmissão do texto contido nele, revelando o corpo livre da palavra: 

propagador da sua comunicação, o transmissor de vibrações e energias. Mesmo 

supostamente estático ou em silêncio, a voz ecoa e demonstra a sua essência, suas 

dores e afetos no seio da sociedade (SILVA; BOTTENTUIT, 2017, p.8). 

 

Sendo assim, “as caraterísticas de um professor criativo passam não só pela forma 

como este gere as suas produções e atributos criativos pessoais, mas essencialmente por 

como impulsiona a criatividade dos seus alunos” (PEREIRA, 2014, p. 24). 

Então, a expressão corporal, a partir dessas fundamentações, pode ser aliada a uma 

estratégia que visa proporcionar à criança situações de aprendizagem diferentes do 

contexto já experienciado, e contribuirá para estimulá-la, para fazê-la reconhecer novas 

formas de aprendizagem.  
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A criança distingue por sentimentos constantes suas relações, e altera, compara, 

inventa, conforme suas sensações e relações com quem está por perto, ou com descobertas 

já realizadas em outros momentos. 

 

Promover momentos de vivências, na qual a criança poderá adquirir o 

reconhecimento do seu corpo é componente fundamental da escola. Assim, ela 

poderá experimentar, sendo o facilitador, o interlocutor para novas buscas. As 

crianças não pedem para compreender os motivos que determinam a escolha dos 

adultos; querem estar satisfeitas, desabrochadas, livres e guiadas em sua 

liberdade (MARQUES, 2015, p. 15 e 27). 

 

1.1 Professor: disparador de alunos-artistas 

 

Cientes de que “estimular o aluno à exploração de diferentes meios, ambientes, 

materiais, que apoiam o planejamento diário do professor, é oferecer ao educando novas 

formas e estímulos para aprender” (MARQUES, 2015, p. 20), esta pesquisa parte do 

pressuposto de que, no âmbito da linguagem, os gestos estão visíveis no corpo. São eles 

que auxiliam o texto, revelando o corpo livre da palavra: propagador da sua 

comunicação, o transmissor de vibrações e energias. Mesmo supostamente estático ou em 

silêncio, a voz ecoa e demonstra a sua essência, suas dores e afetos no seio da sociedade 

(SILVA; BOTTENTUIT, 2017, p. 8). Sendo assim, “[...] as caraterísticas de um professor 

criativo passam não só pela forma como este gere as suas produções e atributos criativos 

pessoais, mas essencialmente por como impulsiona a criatividade dos seus alunos” 

(PEREIRA, 2014, p. 24).  

Então, a expressão corporal, a partir dessas fundamentações, pode ser aliada a uma 

estratégia que visa proporcionar à criança situações de aprendizagem diferentes do 

contexto já experienciado, e contribuirá para estimulá-la, para fazê-la reconhecer novas 

formas de aprendizagem. A criança distingue por sentimentos constantes suas relações, 

e altera, compara, inventa, conforme suas sensações e relações com quem está por perto, 

ou com descobertas já realizadas em outros momentos [...] promover momentos de 

vivências, na qual a criança poderá adquirir o reconhecimento do seu corpo é 

componente fundamental da escola. Assim, ela poderá experimentar, sendo o facilitador, 
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o interlocutor para novas buscas. As crianças não pedem para compreender os motivos 

que determinam a escolha dos adultos; querem estar satisfeitas, desabrochadas, livres e 

guiadas em sua liberdade (MARQUES, 2015, p. 15-27).  

Logo, pode-se afirmar, segundo Marques (2015, p. 29), que “experimentar é 

sinônimo de sentir, de reconhecer novos saberes”, de dar oportunidade de aprender com 

prazer, de se sentir parte do processo de ensino. É dar oportunidade ao aluno de mostrar 

seu potencial, de melhorar seu rendimento. A expressão corporal torna-se fundamental 

para incentivar o aluno à participação em sala de aula, pois 

 

As crianças vivenciam o estímulo através de várias relações: no contato, na visão, 

na audição, no balbucio ou na fala. Estas possibilidades de reconhecimento são 

as que possibilitam à criança despertar, criar, imaginar, manipular, conhecer; 

logo, é importante reconhecer o corpo em sua evolução, percebê-lo em seu 

desenvolvimento e em suas transformações [...] proporcionar à criança situações 

de aprendizagem diferentes do contexto já experienciado, contribuirá para 

estimulá-la, para fazê-la reconhecer novas formas de aprendizagem. A criança 

distingue por sentimentos constantes suas relações, e altera, compara, inventa, 

conforme suas sensações e relações com quem está por perto, ou com descobertas 

já realizadas em outros momentos (MARQUES, 2015, p. 13 -15). 

 

A escola deve ser um espaço interativo e de excitação da criatividade, 

principalmente no que diz respeito às diversas formas de ensino que, consequentemente, 

podem difundir as maneiras de aprendizado. Nesse sentido, “o ambiente escolar deve 

ser provido de estratégias de atividades de expressão corporal. É necessário oferecer aos 

educandos variadas formas de expressão, sensação, criação, para que assim eles possam 

expandir suas capacidades” (HAAS; GARCIA, 2008 apud MARQUES, 2015, p. 13-14). 

O ambiente educacional poderia tornar-se um espaço de cooperação de 

aprendizagem, cujo professor, não sozinho, poderia construir suas aulas com o auxílio 

dos alunos, aliando suas atividades às práticas de expressão corporal, devido a:  

 

[...] expressão corporal possui pontos importantes no desenvolvimento do ser 

humano. Corporeidade está ligada ao desempenho motor ou ato motor, toda a 

nossa desenvoltura corporal durante um movimento qualquer. A expressão 

corporal é a forma expressiva desse ato motor. Um exemplo disso é quando 

corremos e expressivamente demonstramos muito cansaço, ou quando 

observando algo, mostramos feições aborrecidas, alegres ou medrosas 

(MARQUES, 2015, p. 16). 
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2 A DANÇA COMO RECURSO INTERDISCIPLINAR 

Discutir a arte e suas vertentes no contexto escolar é desafiador, pois ela pouco fez 

ou faz parte da educação básica, mesmo estando presente como manifestação de 

momentos festivos nas instituições escolares, sua abordagem ainda é limitada, pois acaba 

sendo utilizada apenas como um meio de avaliação desses períodos, principalmente no 

âmbito das disciplinas de Educação Física e Educação Artística. A arte pouco aparece 

como conteúdo da Educação Física, sendo assim, tende a aparecer raramente de forma 

sistematizada no contexto escolar, Morandi e Strazzacappa (2012) reforçam este fato ao 

explanarem que a dança pouco acontece nas instituições escolares e em alguns casos, ela 

se faz presente nas coreografias organizadas para o Dia das Mães, a festa da Páscoa, a 

festa de encerramento anual da escola, entre outras; visando à integração da instituição 

com os responsáveis ou comunidade. Esse descaminho com o trato pedagógico da dança 

tende a influenciar o olhar da criança sobre o conteúdo dança no ambiente escolar. 

Desde os tempos mais remotos, têm-se registros da dança como manifestação 

instintiva do homem, no qual a dança existiu antes mesmo da fala, pois nas cavernas pré-

históricas foram encontrados desenhos de figuras dançantes. Nessa afirmação, presume-

se que o homem exercia a dança como uma atividade efetiva do seu cotidiano, pois o ser 

primitivo registrava apenas o que lhe era relevante (FARO, 1986). Esses desenhos de 

figuras humanas registrados nas paredes das cavernas no período Paleolítico revelam os 

inúmeros motivos da dança se fazer presente no cotidiano do homem primitivo: 

 

Caça, colheita, alegria, tristeza, exorcizar um demônio, casamento, homenagem 

aos deuses, à natureza etc. O homem dançava para tudo que tinha um 

significado, sempre em forma de um ritual. Podemos dizer que a dança é a arte 

mais antiga que o homem experimentou e a primeira arte a vivenciar como 

nascimento (VERDERI, 2009, p. 25). 
 

Verderi (2009) evidencia que o homem evoluiu junto com a dança ao se 

movimentar, nos sentimentos, suas convicções, nas relações coletivas, na sua cultura, nos 

vários modos de expressão e no modo de mudar harmonicamente os anseios e as 

necessidades da humanidade. Esta evolução conjunta disseminou no decorrer da história 

a relação do homem com o universo e sua diversidade de vida. 
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Considerando essas transformações da dança e do homem na sociedade, 

observamos manifestações em estilos variados que retratam ou não atividades cotidianas 

do indivíduo; a dança faz parte da vida de homens e mulheres comuns, assim como de 

bailarinos profissionais, coreógrafos, professores e alunos; em espetáculos, ensaios, aulas 

em busca da perfeição da figura que o corpo pode projetar a partir de técnicas ou de 

improvisações. Marques (2015) acredita que essa visão de corpo perfeito, de técnicas 

impecáveis para a dança se alinha a ideia de corpo como instrumento da dança e um 

maquinário para a construção da arte, para ela o universo da dança vai além do balé 

clássico, da dança moderna. 

Entende-se a dança como uma arte que significa expressões gestuais e faciais 

através de movimentos corporais, emoções sentidas a partir de determinado estado de 

espírito (GARCIA; HAAS, 2006). O ato de dançar caracteriza-se por expressões corporais, 

tais como a emoção, a alegria e a liberdade, despertando sentimentos de revitalização e 

ruptura do senso comum, desenvolve a autoexpressão, proporciona prazer e diversão 

(GARCIA; HAAS, 2006). Para Marques (2015), a dança no contexto escolar deve estar 

atrelada a um olhar analítico, experimentada e vivenciada diante das ditaduras que a 

moda, a mídia e a medicina enaltecem em nossa sociedade. Para a dança estar encadeada 

à educação não se faz necessário o uso da técnica, ela deve aguçar o olhar do aluno para 

o meio que o cerca, em uma relação com seu eu e com os demais (LIMA, 2011). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998), para 

a Educação Física (BRASIL, 1998) as atividades rítmicas e expressivas (onde se inclui a 

dança) são características comuns à intenção de expressão e comunicação através da 

presença de estímulos sonoros como referência para o movimento corporal. As 

atividades rítmicas e expressivas, danças, brinquedos cantados, rodas e cantigas 

pertencem à cultura corporal do homem ao longo do desenvolvimento da história, bem 

como atividades diferenciadas com movimentos ritmados, capaz de comunicar e divertir 

por meio da presença sonora, gerada a partir de diversas maneiras (GARCIA; HAAS, 

2006). 
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A importância e o significado da Educação Física implicam em reflexões sobre seus 

paradigmas, pois se vive numa sociedade dinâmica e entende-se que essa área deve 

contemplar múltiplos conhecimentos produzidos e usufruídos por esta sociedade, a 

respeito do corpo. Sabemos que a Educação Física desenvolvida de forma consciente 

respeita as diferenças, ou seja, as individualidades de cada um e não dicotomiza o ser 

humano, não separando o corpo físico do mental, entendendo que ambos funcionam de 

modo integral (CARBONERA, 2008). 

A dança é um dos conteúdos da Educação Física que deve estar presente nas aulas. 

É entendida como espaço de desenvolvimento da criatividade e, principalmente, da 

sensibilidade, pautada nas possibilidades de ouvir, ver e apreciar o que outros corpos 

têm a comunicar e expressar (KLEINUBING; SARAIVA, 2009). De acordo com Chagas 

(2009) quando o indivíduo tem contato com o ensino da dança, ele pode ser estimulado 

através de seus movimentos expressivos e, por conseguinte, permitir sensações e 

emoções tornando-se um ser crítico capaz de discutir construções estéticas e culturais 

resultantes das diversas manifestações expressivas e paralelamente gerando nele próprio, 

noção de inclusão e pertença cultural. 

Miller (2012) em sua obra “Qual é o corpo que dança” trabalha com a proposta de 

educação somática por meio da técnica Klaus Vianna, onde ela utiliza a ideia de corpo 

através da soma, sendo assim desenvolve um trabalho através do ser corporal na íntegra. 

Esta técnica está atrelada na relação em que o indivíduo tem com seu próprio corpo, com 

o seu eu, com o que ela chama de “corpo-presente”, ao passar por esse processo de 

investigação da educação somática. 

De acordo com Lima (2011) a escola deve apresentar em suas atividades para as 

crianças estímulos em suas capacidades para solucionar problemas, utilizando sua 

criatividade, desenvolver a memória, o raciocínio, a autoestima, em tarefas de grupos e 

individuais, proporcionando o diálogo e relações entre as crianças, aumentando seu 

leque de movimentos e adquirindo conhecimento das limitações do seu corpo, sendo 

assim constata-se que a dança ajuda nas múltiplas inteligências, pois cada indivíduo 
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apresenta habilidades divergentes, porém todos nascem capazes de aprimorar as 

inteligências. 

Ainda seguindo o raciocínio de Lima (2011), a dança no cotidiano escolar pode ser 

um meio para executar experiências lúdicas usando o corpo como instrumento 

primordial. A dança na escola não tem como objetivo formar bailarinos, ou achar 

“talentos” no meio escolar, o foco da dança tem o caráter pedagógico como qualquer 

outro abordado nas salas de aula, seu intuito é promover uma proximidade verdadeira 

com as várias formas de expressar sua criatividade por meio de seus movimentos, 

incentivando o educando a explorar de um modo crítico o espaço em que está inserido 

na sociedade. 

 

2.1 A sala-palco 

A partir dos diálogos anteriores, pode-se afirmar que a arte tem um espaço 

importante na formação do caráter dos alunos, principalmente no que tange às práticas 

educacionais de socialização, criação e percepção no ambiente escolar. 

Nanni (2008) explica que a criança se caracteriza por suas várias habilidades 

motoras e através delas a criança explora, conhece, descobre o seu eu e tudo aquilo que a 

cerca, suas experiências cotidianas a torna um ser dinâmico. Kramer et al (2010) acreditam 

que a criança é um ser histórico, social e político, que se depara com padrões e dados do 

outro, possibilitando expressar, discutir, imaginar e articular sobretudo que ela vivencia 

e experimenta. 

Dessa forma, é importante proporcionar vivência para nossos alunos, por meio das 

quais eles consigam entender e se situar no mundo como um corpo que sofre 

transformações e, através dessas transformações, o mundo existe por estar em constante 

mudança, promovendo novos estímulos para que nossos alunos compreendam sua 

existência, tenham autoconhecimento, que se tornem sujeitos críticos, dispostos e 

encorajados a expor suas ideias e opiniões despertadas através da corporeidade. 

(VERDERI, 2009). 
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Vieira (2009) salienta que o sistema almeja um corpo acomodado no seu canto 

como se o aluno fosse um objeto, pois assim menos trabalho ele causará, porém, a 

expressão corporal é fundamental para a comunicação da criança, considerando uma 

aprendizagem total sem separação de corpo e mente, estando seu desempenho escolar 

atrelado à sua realidade cotidiana. Dessa forma, a criança deve ser vista como sujeito da 

aprendizagem. 

Outro ponto fundamental é a noção de movimento, pois ao se movimentar ela se 

encontra, encontra o outro, encontra o mundo ao seu redor e suas várias linguagens, 

portanto toda criança necessita de experiências por meio da comunicação criativa e 

interpretativa através de movimentos da dança integrada, oportunizando um 

aprendizado para a criança um espaço em que ela possa brincar com a linguagem 

corporal, com o corpo (AYOUB, 2001). 

Diante de “estímulos” de alegria despertados na criança, ela se move com 

entusiasmo revelando seu temperamento através dos seus movimentos, que são 

motivados por emoções, transmitindo expressões sinceras de sentimentos contidos, 

estimulados por uma experiência de dança desenvolvida por completo (CARBONERA, 

2008). 

Verderi (2009) traz o entendimento da dança através da corporeidade afirmando 

que ela é referente a tudo que ocupa um espaço e se movimente no mundo, e assim, 

paralelamente localizando o indivíduo como sujeito na sociedade, definindo significados 

através da sua criatividade, suas vivências de corpo na construção de sua própria história 

e direcionando a humanidade a partir de suas experiências corporais e sua relação com 

outros corpos. 

Schmitt e Wahba (2013) definem a dança como mediadora para o desenvolvimento 

da criança por meio de uma vivência lúdica e sensível que libera sentimentos a partir do 

corpo, pois ela é um instrumento promissor para despertar na criança o 

autoconhecimento e o conhecimento do outro, aumentando assim seus limites, suas 

capacidades e desafios. Ressaltam ainda que a presença da dança no cotidiano da criança 
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promove um aprofundamento do ser através do movimento, criando coreografias de 

suas vidas, projetando seus corpos, suas emoções, seus empenhos se apontam sobre 

deixar com que elas experimentem a partir dos movimentos que surgem delas e se 

expressam a todo instante saltando, girando, correndo e batucando. 

A criança, ao ingressar em uma instituição escolar, já apresenta saberes de seu 

corpo. Ela nasce, se desenvolve e cresce por meio de experiências, apresenta a capacidade 

de desvendar e explorar o meio em que vive, desenvolvendo modos de interagir com os 

demais que a cercam. A partir de Lima (2011), observamos a importância de possibilitar 

vivências para as crianças visando o aperfeiçoamento de sua capacidade criativa, com 

atividades que despertem sensações de alegria e prazer, dando liberdade de expressar 

seu humor, sendo capaz de explorar e proporcionar o seu imaginário por meio de seus 

movimentos, percebendo assim as limitações de seu corpo. 

 

A Dança-teatro é um tema presente nas discussões sobre o que acontece na arte 

contemporânea. Como forma de linguagem artística propõe uma integração do 

homem-homem e do homem-mundo, sendo imprescindível que este homem 

adquira consciência de seu valor, através do seu resgate corporal (MARQUES; 

TRUSEN, 2016, p. 113). 
 

Por meio desses debates, entende-se que a sala de aula, ao ser transformada em 

um ambiente de palco, cujo professor é o grande incentivador da criação de cenas dos 

alunos, através de atividades que agucem a criatividade e instiguem as relações 

interpessoais, proporcionando a renovação do ambiente sala de aula, construindo um 

espaço, que aqui se intitula sala-palco. 

Sendo assim, para mergulharmos nessa pesquisa, foi necessário estudarmos sobre 

o papel da gestão e suas contribuições na participação educacional do ambiente escolar, 

para que se possa ilustrar o papel coletivo: gestão, coordenação, professor, equipe técnica 

e equipe de apoio, no desenvolvimento do aluno. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho apresentou apenas um recorte do princípio de diálogos iniciados a 

partir de olhares sobre as artes, sobre a afetividade, sobre como elas podem auxiliar nos 
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processos de ensinos e aprendizagens, porque ensinar e aprender são ações que fazem 

parte da vida de todo e qualquer ser humano, que fazem de maneira natural, regras e 

costumes que são repassados de geração em geração, de pai para filho; outrora, além de 

ensinar automaticamente, têm o desejo de estudar mais, a fim de repassar diferentes tipos 

de conhecimentos, por exemplo, o científico. 

Conviver, relacionar-se e aprender, também acontecem de forma natural, pois se 

alguém ensina, certamente, alguém aprende. No entanto, o cerne da questão está em: 

Quem ensina? Como ensina? Quem aprende? Como aprende? 

Algumas ferramentas são construídas para que o processo de aprendizagem possa 

ser mais prazeroso, como quadras de esporte, salas de recreação, espaços criativos, rodas 

de debates, entre outros. Certamente, estes são instrumentos muito importantes para a 

colaboração do processo de ensino; no entanto, são de ajuda maior para a estrutura física 

do espaço escolar, e não para um significativo desenvolvimento quando falamos de 

crescimento qualitativo. 

Faz-se necessário uma busca maior por soluções quanto às problemáticas internas 

com relação aos participantes diretos da vida do educando. É por esta razão que as 

principais instituições de ensino aqui citadas não podem caminhar separadamente, e o 

gestor é parte fundamental neste processo; visto que é este quem articula as ações internas 

da escola, a fim de que a família também se sinta responsável pela ação conjunta. 

Estimular esta cultura de trabalho coletivo, certamente só tem a contribuir 

significativamente para bons resultados, pois uma boa comunicação escolar é fator 

primordial para o crescimento de ambas as partes. Pais que possuem esta ciência de que 

a escola é uma forte aliada, e não os exime de suas responsabilidades, mas as 

complementa, de maneira tal que não apenas transmite o conhecimento científico, mas é 

parceira neste árduo processo. 

Com isso, são notórios os impactos positivos não só na vida do estudante, como 

também serve para dar vida ao cotidiano escolar; ficando mais simples identificar as reais 
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deficiências de aprendizagem, para assim tomar medidas cabíveis no aprimoramento do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Comumente, os pais que mais frequentam a escola, participam de eventos 

comemorativos, presentes em reuniões e plantões pedagógicos, frequentes no 

acompanhamento das atividades feitas em sala, em sua própria casa, possuem sem 

dúvida, crianças com um melhor desenvolvimento cognitivo e intelectual, garantindo, 

desta forma, um caminho de sucesso na aprendizagem. 

Obviamente que a escola precisa orientar bem os pais, quanto aos direitos e 

deveres, que, por sua vez, devem estar bem definidos, para que a intervenção de uma na 

outra respeite os limites e, simultaneamente, corroborem uma com a outra para fins 

comuns. Diante do exposto, fica clara a diferença entre alunos que possuem um bom 

acompanhamento dos pais, e daqueles que não possuem. É visível a dificuldade dos 

discentes que não têm esta parceria da família em suas notas, em seu comportamento, em 

suas relações interpessoais etc. 

É necessário deixar bem claro que escola não é somente transmissora de 

conhecimentos, mas uma instituição ativa no processo de formação integral do ser 

humano. Dessa forma, família e escola devem andar juntas no que diz respeito ao 

processo de ensino e aprendizagem, pois somente o seio familiar, ou apenas a escola, não 

são capazes de garantir ao ser humano em sua totalidade, todo o conhecimento necessário 

para estar apto a participar de uma sociedade que a cada dia fica mais complexa.  

Sendo assim, afirma-se que esta pesquisa abriu novas oportunidades de 

investigação sobre didáticas, principalmente no que diz respeito às práticas que 

valorizem a expressão corporal em sala de aula.  
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