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APRESENTAÇÃO
Diálogos Pertinentes é uma revista organizada pelo curso de
Letras da Universidade de Franca (UNIFRAN). Neste número 1 de
seu décimo segundo volume, apresenta sete artigos que tematizam
práticas pedagógicas, avaliativas e de ensino-aprendizagem de
Língua Portuguesa, além de pesquisas que abordam manifestações da
linguagem em diferentes gêneros discursivos.
O artigo que abre este volume traz um estudo sobre o efeito de
sentido produzido por manuscritos nas manifestações de rua de junho
de 2013 no Brasil. O artigo escrito pela Profa. Dra. Assunção Cristóvão
apresenta uma análise de textos produzidos entre junho e julho de
2013, observando seus diferenciais em relação aos textos produzidos
em outros movimentos de protesto no país. A investigação tem por
pressupostos teóricos os conceitos bakhtinianos de forças centrífugas e
centrípetas, além de reflexões da filósofa espanhola Beatriz Preciado.
O segundo artigo contempla uma reflexão sobre a avaliação
discente na modalidade de Educação a Distância. A Profa. Dra. Maria
Aparecida Zero desenvolve um estudo analítico que, além de subsidiar
a compreensão de procedimentos, promove a sugestão de práticas e
intervenções nos processos avaliativos nessa modalidade de ensino.
O artigo produzido pela doutoranda Mônica Panigassi Vicentini
analisa a Matriz de Referência da área de Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias, o Relatório Pedagógico de 2013 do ENEM e os itens da
prova de Língua Portuguesa do ENEM 2014, observando se tal exame
estava em consonância com as Orientações Curriculares para o Ensino
Médio no que se refere ao ensino-aprendizagem da gramática e da
linguagem.
O quarto artigo deste volume aborda a relação entre a indisciplina
e a violência escolar. O texto escrito pela especialista Melina Marim
dos Santos Silva e pelo Prof. Doutor Marcelo Marques Araújo apresenta
um estudo sobre como o Projeto Político Pedagógico pode contribuir
e auxiliar com medidas e ações para que a indisciplina e a violência
sejam contidas na escola.
O artigo intitulado “Substantivos: basta apenas classificá-los?
Por uma perspectiva de sua funcionalidade”, escrito pelo mestrando

Willian Fernando Ferrreto contempla uma investigação, em gramáticas
de autores brasileiros reconhecidos, sobre o ensino do substantivo e
sua funcionalidade dentro do texto. Além da exposição dos resultados
investigados, o artigo também traz uma sequência de atividades
destinadas a alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola
da rede pública do estado de São Paulo.
O sexto artigo escrito pela especialista Aline D’ângelo Dias,
em inglês, discute importantes questões sobre estratégias de leitura
que são estudadas em cursos de inglês para fins específicos ou inglês
instrumental. Este estudo apresenta as estratégias de leitura aplicadas
em livros didáticos de Inglês, enfatizando a importância que o ESP
desempenha para que o aluno atinja uma rápida compreensão do
texto.
O último artigo deste volume tem por proposta apresentar um
retrocesso histórico do conceito de identidade. A autora, Profa. Ma.
Bárbara Oliveira Rosa, desenvolve uma pesquisa, em autores da
atualidade, a fim de discutir a constituição da identidade e ética no
mundo do trabalho no sistema capitalista.
Os artigos expostos nesse volume 12, número 1, da revista
Diálogos Pertinentes apresentam temas da atualidade e contribuem
para as discussões sobre as práticas pedagógicas e as manifestações
da linguagem, incluindo a constituição de uma identidade ética
profissional. Então, espera-se que as reflexões expostas pelos autores
proporcionem, aos leitores, novos estudos e reflexões.
Marilurdes Cruz Borges
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MANUSCRITOS NAS MANIFESTAÇÕES DE
RUA DE JUNHO DE 2013 NO BRASIL
HANDWRITING IN THE STREET PROTESTS
OF JUNE 2013 IN BRASIL

1

CRISTÓVÃO, Assunção1
Docente do curso de mestrado Profissional em Letras (PROFLetras) da Unesp
de Assis/Araraquara.
Especialista, mestre e doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp
de Araraquara, com doutorado sanduíche na Universitá di Bologna (Itália).

RESUMO:

O presente artigo analisa aspectos dos movimentos reivindicatórios
no Brasil de junho e julho de 2013, observando alguns de seus
diferenciais em relação a outros movimentos de protesto ocorridos
no país, como o das Diretas Já e o do Impeachment do Presidente
Fernando Collor. São consideradas, em especial, duas de suas
características: o fato de os cartazes portados pelos manifestantes
serem manuscritos e não impressos e a diversidade de reivindicações,
em contraponto aos outros movimentos que reivindicavam uma
causa única. A análise é feita a partir dos conceitos bakhtinianos
de forças centrífugas e centrípetas e parte de um texto da filósofa
espanhola Beatriz Preciado, que contém elementos importantes para
estabelecer efeitos de sentido do movimento analisado e da visão de
mundo de uma nova geração de jovens habituados à utilização de
recursos digitais.
PALAVRAS-CHAVE: pensamento bakhtiniano; forças centrífugas e
centrípetas; movimentos sociais.
1 É autora do livro “Fazendo gênero em jornalismo: os projetos editoriais da Folha de
S. Paulo em perspectiva dialógica” (2012: Cultura Acadêmica). e pós-doutoranda em
Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp/Capes. assuncao.cristovao@gmail.com.
(16) 3335-5374.
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ABSTRACT:

The present article analyses aspects of the protest movements that
took place in Brazil in June and July 2013, emphasizing some of
their distinctions compared with other protest movements that have
occurred in the country, such as those for direct presidential elections
and those for Fernando Collor’s Impeachment, mainly observing
two of their characteristics: the fact that the posters carried by the
protesters are not printed but handwritten, and the diversity of
demands, in opposition to other movements, which were comprised
of just a single claim. The analysis is based on Bakhtin’s concepts
of centrifugal and centripetal forces and on a text by the Spanish
philosopher Beatriz Preciado that contains important elements to
establish speech acts of the analysed movement and of the world
vision of a new generation of young people accustomed to digital
resources.
KEYWORDS: bakhtinian thought; centrifugal and centripetal forces;
social movements.
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Nós recusamos uma cidadania definida por nossa
força de produção ou nossa força de reprodução. Nós
queremos uma cidadania total definida pelo compartilhamento das técnicas, dos fluidos, das sementes,
da água, dos saberes… Eles dizem que a guerra limpa se fará com drones. Nós queremos fazer amor
com os drones. Nossa insurreição é a paz, o afeto
total. Eles dizem crise, nós dizemos revolução.
PRECIADO, 2013
INTRODUÇÃO

A escrita foi inventada há cerca de 3.600 anos A. C. e somente
em 1450 D. C. é que Johannes Gutenberg transformou a relação dos
homens com a cultura escrita, com a invenção da prensa. Naquele
ano, o inventor começou a imprimir o primeiro livro, a Bíblia, que
demorou cinco anos para ser concluído. De lá para cá, as técnicas
de impressão tiveram um avanço extraordinário com a revolução
eletrônica, que redundou nos computadores e impressoras pessoais,
dando autonomia na execução de pequenos impressos ou barateando
o custo de outros. A consequência desse processo foi uma ampla
revolução nos costumes. As cartas pessoais foram substituídas
pelos e-mails ou serviços de mensagens on-line; bilhetes foram
trocados pelo torpedo do celular; trabalhos acadêmicos raramente
são manuscritos, mas impressos. Os exemplos são tão evidentes que
prescindem de enumeração.
Como explicar, então, um fenômeno recente verificado no Brasil
e que, aparentemente, demonstra um retrocesso nesse percurso de
evolução tecnológica? Esse fenômeno é o tema deste artigo, que se
refere - e objetiva analisar - ao material escrito de protesto presente
nas manifestações promovidas a partir de junho de 2013 em diversas
cidades do Brasil, manifestações essas que, no seu momento inicial,
foram promovidas pelo chamado Movimento Passe Livre para
reivindicar a redução da tarifa dos ônibus municipais da cidade de
São Paulo.
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O que se notou nessas manifestações é que, ao contrário de
movimentos de protesto que se notabilizaram, em anos e momentos
históricos anteriores, no país, como o das Diretas Já ou o dos Cara
Pintadas, aquelas não utilizaram como material cartazes, faixas e
banner impressos, mas predominantemente manuscritos, conforme
se pode ver nas fotos escolhidas aleatoriamente no Google para
ilustrar este artigo.
A análise será feita a partir dos conceitos bakhtinianos de forças
centrípetas e centrífugas, noções que não podem ser dissociadas
da concepção de dialogismo, que sustenta todo o pensamento do
filosófico da linguagem de Mikhail Bakhtin.
O objetivo, ainda, será encontrar sentidos nessa relação tão
paradoxal representada pela utilização de um recurso antigo – a
escrita – frente a uma geração tão sofisticada tecnologicamente,
que, provavelmente pela primeira vez no Brasil, conseguiu levar
milhares de pessoas às ruas utilizando-se de recursos provenientes
da tecnologia para divulgar e angariar simpatizantes para o evento,
recursos que não incluíam veículos de comunicação de massa, mas
principalmente aqueles oferecidos pelas redes sociais, acessadas
por suportes como tablets, smartphones e notebooks. Objetiva-se,
por fim, relacionar esses sentidos com o “espírito” de uma nova
geração, com valores que podem ser resumidos no texto a seguir,
de autoria da filósofa espanhola Beatriz Preciado que, a nosso ver,
estão diretamente ligados às características dessas manifestações no
tocante a algumas peculiaridades desse movimento, como a ausência
de uma ideologia representada por valores da esquerda/direita, pela
ausência de lideranças e pelas dicotomias multidão/individualismo,
dispersão/concentração.
Segue, então, o texto “Nós dizemos revolução”:
Parece que os gurus da velha Europa se obstinam
ultimamente a querer explicar aos ativistas dos movimentos Occupy, Indignados, handi-trans-gays-lés-
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bicas-intersex e postporn que não poderemos fazer
a revolução porque não temos uma ideologia. Eles
dizem “uma ideologia” como minha mãe dizia “um
marido”. Pois bem, não precisamos nem de ideologia
nem de marido. As novas feministas, não precisamos
de marido porque não somos mulheres. Assim como
não precisamos de ideologia porque não somos um
povo. Nem comunismo nem liberalismo. Nem o refrão católico-muçulmano-judeu. Falamos uma outra
linguagem. Eles dizem representação. Nós dizemos
experimentação. Eles dizem identidade. Nós dizemos multidão. Eles dizem controlar a periferia. Nós
dizemos mestiçar a cidade. Eles dizem dívida. Nós
dizemos cooperação sexual e interdependência somática. Eles dizem capital humano. Nós dizemos
aliança multi-espécies. Eles dizem carne de cavalo
nos nossos pratos. Nós dizemos montemos nos cavalos para fugir juntos do abatedouro global. Eles
dizem poder. Nós dizemos potência. Eles dizem
integração. Nós dizemos código aberto. Eles dizem
homem-mulher, Branco-Negro, humano-animal,
homossexual-heterossexual, Israel-Palestina. Nós
dizemos você sabe que teu aparelho de produção de
verdade já não funciona mais… Quanto de Galileu
precisaremos desta vez para re-aprender a nomear as coisas, nós mesmos? Eles nos fazem a guerra
econômica a golpe de facão digital neo-liberal. Mas
nós não choraremos a morte do Estado-providência,
porque o Estado-providência era também o hospital
psiquiátrico, o centro de inserção das pessoas com
deficiência, a prisão, a escola patriarcal-colonial-heterocentrada. Está na hora de pôr Foucault na dieta
handi-queer e de escrever a morte da Clínica. Está
na hora de convidar Marx para um ateliê eco-sexual.
Não vamos adotar o estado disciplinar contra o mercado neoliberal. Esses dois já travaram um acordo:
na nova Europa, o mercado é a única razão governamental, o Estado se tornou o braço punitivo cuja única função será aquela de re-criar a ficção da identida-
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de nacional por meio do medo securitário. Nós não
desejamos nos definir como trabalhadores cognitivos nem como consumidores farmacopornográficos.
Nós não somos Facebook, nem Shell, nem Nestlé,
nem Pfizer-Wyeth. Não desejamos produzir francês,
e tampouco europeu. Não desejamos produzir. Nós
somos a rede viva decentralizada. Nós recusamos
uma cidadania definida por nossa força de produção
ou nossa força de reprodução. Nós queremos uma
cidadania total definida pelo compartilhamento das
técnicas, dos fluidos, das sementes, da água, dos saberes… Eles dizem que a guerra limpa se fará com
drones. Nós queremos fazer amor com os drones.
Nossa insurreição é a paz, o afeto total. Eles dizem
crise, nós dizemos revolução. (PRECIADO, 2013).
A ESCRITA E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS

Todas as novas tecnologias, sabe-se, modificam a maneira de
escrevermos. A escrita, por si só uma tecnologia, encontrou nos
suportes portáteis um poderoso substituto para o bloco ou o caderno
e a caneta. Muitos estudantes já trocaram os cadernos pelos tablets
e notebooks mesmo nas salas de aula e, quando vamos mandar uma
mensagem, o fazemos por WathsApp, pelo facebook, ou com um
recado no twitter. Os alunos procuram, quando querem apresentar
um trabalho de escola, uma imagem para a sua folha de rosto, uma
vez que “a imagem fala mais do que mil palavras”. Aprende-se a usar
programas de designer gráfico e, antes mesmo da alfabetização,
as crianças já desenham, pelo menos, no paint. Seminários e
apresentações acadêmicos não prescindem mais do PowerPoint ou de
outro programa mais moderno com a mesma função: unir imagens e
palavras de uma forma didática, uniforme, equilibrada, plasticamente
atraente. Na rede, inclusive em sites de grandes corporações
jornalísticas, os autores são também editores e distribuidores, e,
quando se quer materializar textos em suportes maiores do que uma
folha A4, basta se dirigir a uma lan house ou gráfica expressa.
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Apesar disso tudo, as ruas do país foram invadidas por
uma turba barulhenta carregando seus “rudimentares” cartazes
feitos com a antiga cartolina, com manuscritos feitos sem muita
elaboração, às vezes até com erros corrigidos às pressas com
caneta hidrográfica. Dessa forma, instauravam uma interlocução
pública com marcas de sua individualidade, um prolongamento do
seu corpo, de sua reivindicação pessoal. Uma das características
principais do movimento, que o fazia se diferenciar de outros tantos
que já aconteceram no Brasil, era justamente o fato de ele, com
exceção de sua fase inicial, proclamar uma diversidade tão grande
de reivindicações, ao ponto de parecer que a cada manifestante
correspondia uma solicitação diferente.
A jornalista Bell Pereira, que como todos no país se surpreendia
com aquele movimento novo, comentou em seu blog (PEREIRA, 2013):
“Apenas a caneta. E aí voltamos todos a ser crianças, brincando com
lápis coloridos, tinta e papel grande, para desenhar um país novo. O
que queriam dizer não cabia no teclado?”.
Na verdade, o que diziam era o que importava. A forma,
aparentemente pouco importante a ponto de se resumir a cartazes
manuscritos, revelavam marcas de individualidade numa interação
pública, promovendo um discurso não consensual. O que diziam
era também conteúdo veiculado nas redes sociais daqueles jovens,
mesmo que sem uma organização coletiva articulada da maneira
convencional, ou seja, partidária, sindical, organizada.
Ao contrário, ainda que sem uma combinação prévia, os
manifestantes recusaram organização, liderança, direcionamento, e
foi isso que fez do movimento um diferencial na nossa história política,
pelo menos em sua fase inicial, uma vez que seu prosseguimento foi
marcado por atos violentos e certamente com infiltração política de
várias ordens.
Os manifestantes poderiam colocar na rede suas questões
individuais, mas preferiram ir, em conjunto, às ruas, ainda que
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com reivindicações singulares, para que fossem vistos, filmados e
retransmitidos tanto em meios de comunicação de massa quanto nas
mesmas redes de relacionamento de onde saíram. Apesar de suas
reivindicações variadas e dispersas, obtinham um peso político muito
maior no conglomerado humano.
A professora do Curso Comunicação das Artes do Corpo e do
Programa em Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo, Helena
Katz (2013), diz o seguinte a respeito das manifestações:
Minha hipótese é a de que podemos reconhecer um
fenômeno novo cuja natureza só poderia existir com
a cognição do mundo online, ou seja, um tipo de entendimento de mundo que está mudado em termos
de relacionamento, afetividade, participação.
O símbolo maior disso, no meu entender, foi como
essa manifestação se corporifica em cartazes individuais do tamanho de um corpo; cada corpo com
seu cartaz. Numa direção muito diferente das faixas
longas que todo mundo segura e caminha junto, isso
me parece realmente o cartaz twitter; é a manifestação de uma frase. Ela sozinha é fraca, mas uma
precisa rebater na outra. Parece-me que esse tipo de
manifestação é possível porque a vida online e off-line estão borradas, não têm mais a separação habitual que se pensava quando se começou a investigar
o mundo virtual no final dos anos 1980 e, especialmente, dos anos 1990.

O que Katz observa é algo que o mundo virtual operou na vida e
nos hábitos da sociedade mundial principalmente a partir das décadas
de 80 e 90 do século passado: uma subserção de espaço e tempo
que cria uma nova cronotopia, no sentido que Bakhtin dá ao termo,
ou seja, uma “interligação fundamental das relações temporais e
espaciais” (BAKHTIN, 1998, p. 211). Agora, aqui, no ambiente virtual,
o espaço perde a sua característica de distanciamento e se confunde,
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então, com a noção de tempo, uma vez que deixa de ser empecilho
para o contato on-line, sincrônico.
FORÇAS CENTRÍFUGAS E CENTRÍPETAS

A abordagem de Katz também coloca em evidência a relação
individual/coletivo, típica desse mundo virtual moderno, como aquela
presente nas redes sociais, em que o individual aparece marcado,
evidente, destacado, porém não desvinculado de um processo
enunciativo maior em que várias vozes transitam num movimento
dialógico que nos permite ver o “texto”, ou os vários “textos” ali
presentes, como um único enunciado repleto de particularidades que
formam um todo complexo mas necessário para o entendimento do
fenômeno.
Essa consideração pode nos remeter a um trecho do livro “A
Aventura do Livro - do leitor ao navegador”, uma entrevista com
Roger Chartier publicada em 1997 na França, que diz o seguinte:
Os homens do século XVIII viam a circulação do escrito como a própria condição do progresso das Luzes. Graças a ela, todos estão em igualdade para julgar as instituições e opiniões e submeter à discussão
comum suas próprias idéias. Um novo espaço crítico
e político nasce desse exercício público da razão pelas pessoas privadas. A comunicação à distância, livre e imediata, propiciada pelas redes eletrônicas, dá
um novo alento a esse sonho, em que toda a humanidade participaria do intercâmbio dos julgamentos.
Mas este futuro possível não está inelutavelmente
inscrito nas mutações da técnica. Estas podem delinear um futuro bem diferente, no qual comunidades separadas, ou indivíduos isolados, não mais
compartilharão qualquer referência comum. Assim,
ao universal, prometido pelo intercâmbio dos saberes e informações, opõe-se a justaposição de identidades singulares, voltadas para as suas diferenças.
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Portanto, refletir sobre as revoluções do livro e, mais
amplamente, sobre os usos da escrita, é examinar a
tensão fundamental que atravessa o mundo contemporâneo, dilacerado entre a afirmação das particularidades e o desejo do universal (CHARTIER, 1999,
p. 133).

É nesse sentido que o conceito das duas forças, as
centrípetas e centrífugas, de Mikhail Bakhtin (1998), pode nos
ajudar a explicar os acontecimentos que surpreenderam o país, em
especial seu corpo político e midiático.
As forças centrípetas são aquelas que tendem a tornar o
discurso homogêneo, unificado, monológico, normativo e estável.
Elas caminham na direção de transformar os diversos discursos
circulantes na sociedade em um discurso único.
Ao contrário das centrípetas, as forças centrífugas provocam
o efeito de afastar o(s) discurso(s) desse centro comum unificado. A
partir delas, o discurso hegemônico que busca consolidar-se pode ser
contestado por outros discursos, e mesmo a existência de diversos
discursos diferentes já é resultado da existência dessas forças. As
forças centrífugas estão relacionadas com o plurilinguismo e com a
plurivocidade, uma vez que, ao fazer com que os discursos se afastem
do efeito monologizador e monopolizante das forças centrípetas,
permitem o aparecimento de diferentes vozes em um enunciado,
dinamizando-o.
Dessa forma, as forças centrípetas, monoliticamente
sérias e estáveis, caminham no sentido de favorecer discursos
oficiais, que pretendem consolidar propostas massificadoras e
homogeneizadoras de conduta. Já as forças centrífugas, nas quais
impera a descentralização desse conjunto do sério, tendem à derrisão
(caçoada, escárnio, galhofa) e ao riso, além do inesperado, do ousado,
como “armas” sociais contra a unificação proposta pelo discurso de
centralização (KLAFKE, 2012).
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Bakhtin não circunscreve esse fenômeno ao campo da língua,
embora esteja bem evidente nele, mas estende suas fronteiras
a variados fenômenos da vida em sociedade. Mas é no campo
da linguagem em que essas forças se evidenciam com grande
abrangência, desvelando o caráter ideológico da língua. Diz o filósofo
russo:
[...] as forças centrípetas da vida linguística, encarnadas numa língua “comum”, atuam no meio do
plurilinguismo real. Em cada momento da sua formação a linguagem diferencia-se não apenas em dialetos linguísticos, no sentido exato da palavra (formalmente por indícios linguísticos, basicamente por
fonéticos), mas, o que é essencial, em línguas sócio
ideológicas: sócio grupais, “profissionais”, “de gêneros”, de gerações, etc. (BAKHTIN, 1998, p. 82)

E continua:
Esta estratificação e contradição reais não são apenas a estática da língua, mas também a sua dinâmica: a estratificação e o plurilinguismo ampliam-se e
aprofundam-se na medida em que a língua está viva
e desenvolvendo-se; ao lado das forças centrípetas caminha o trabalho contínuo das forças centrífugas da
língua, ao lado da centralização verbo-ideológica e da
união caminham ininterruptos os processos de descentralização e desunificação (BAKHTIN, 1998, p. 82).

Dessa forma, para Bakhtin, “cada enunciação concreta do sujeito
do discurso constitui o ponto de aplicação seja das forças centrípetas,
como das centrífugas” (1998, p. 82). Essas forças podem atuar
simultaneamente, cada uma tentando atrair, ao seu turno, embora
em direções opostas, palavras, ideologias, comportamentos, atitudes.
E é dessa forma que este artigo avalia os protestos que ocorreram em
junho de 2013 no Brasil: um fenômeno sócio-ideológico que carregou
consigo, ao mesmo tempo, marcas de individualidade e interlocução
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pública, corpos de sujeitos isolados em meio a uma multidão, uma
aparente contradição, um quase paradoxo.
Nessa perspectiva, aquelas manifestações, consideradas por
muitos como um evento enfraquecido pela pluralidade das propostas,
podem ser consideradas, se forem vistas como um discurso ou
acontecimento na sua totalidade, um espaço onde atuaram as forças
centrífugas de que falou Bakhtin. Cada manifestante estava lá, usando
seu corpo e portando seu cartaz, com uma mensagem singular diluída
no efeito monologizante da multidão, cada reivindicação voltandose para uma direção que fugia do centro agregador do discurso
monológico para o qual tendem a se direcionar as propostas reunidas
em manifestações como as conhecemos tradicionalmente. Todas as
propostas eram possíveis – ainda que, pelos processos conhecidos da
história, só se pudesse conquistar um resultado com todos unidos
num projeto único, como o foram, por exemplo, as manifestações
pelas Diretas Já ou pelo Impeachment de Collor no Brasil.

Manifestações pelas eleições diretas para a Presidência da República do Brasil em
1984.
Disponível em: http://www.hojeemdia.com.br/almanaque/wilson-avelar-lembra30-anos-do-diretas-ja-1.258077 Acesso em: 10 de ago. 2015.
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Manifestações pelo impeachment do presidente Fernando Collor de Melo, em 1992.
Disponível em: http://www.blogdacidadania.com.br/2015/02/golpistas-sonhamtransformar-dilma-em-collor-e-pt-no-prn/ Acesso em 10 ago. 2015.

Manifestações de junho e julho de 2013: cartazes escritos à mão dão o tom do protesto,
assim como as reivindicações de todos os tipos.
Disponível em: http://www.pagina13.org.br/lutas-e-direitos/instituicoes-e-geracaodemocratica-jornadas-de-junho-e-julho-de-2013/#.VcpP1Z1Viko Acesso em 10 ago.
2015.
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Cartaz na manifestação de junho de 2013.
Disponível em: http://infonambulo.blogspot.com.br/2013/06/se-tem-uma-coisa-quenao-faltou-nessa.html Acesso em 10 ago. 2015.

Essas manifestações contrariaram aqueles modelos, que por
sua vez podiam também ser considerados uma força centrífuga,
uma vez que as manifestações das décadas de 1980 e 1990 também
se rebelavam contra um discurso monologizante imperante em seus
particulares contextos históricos.
É preciso atentar para o fato de que as forças centrípetas e
centrífugas não se excluem mutuamente. Numerosas vezes elas
coexistem, encontram sua concretização no enunciado e ali se
interceptam. É o sujeito que coloca essas forças em ação, fazendo do
enunciado o palco onde se realiza o embate entre elas. Também no
mundo social, em especial no das novas gerações, é possível verificar
essa coexistência, apenas detendo-se nas manifestações da juventude
nas redes sociais. Ainda que esses novos espaços virtuais sejam
tão característicos da contemporaneidade a ponto de a falta de um
distanciamento temporal impedir uma leitura mais adequada de suas
particularidades, pode-se dizer que essas redes, a partir da perspectiva

23

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

bakhtiniana aqui adotada, são nichos centrípetos abrigados por redes
com características centrífugas, aparentemente desagregadoras.
É possível que as manifestações de 2013, com todas as suas
especificidades, só tenham sido possíveis, como afirmou Helena Katz,
já citada neste texto, por essa geração que cresceu no mundo on-line,
que já não acredita nas soluções tradicionais para o modelo político,
ainda que, de certa forma, suas aspirações sejam as mesmas de seus
pais e avós, como a de que o transporte deveria ser um bem comum
a todos, assim como a água, a terra, agora a internet, os códigos, os
saberes, a cidade, os recursos todos.
Diz Bakhtin que:
Cada enunciação concreta do sujeito do discurso constitui o ponto de aplicação seja das forças
centrípetas, como das centrífugas. Os processos
de centralização e descentralização, de unificação
e de desunificação cruzam-se nesta enunciação,
e ela basta não apenas à língua, como sua encarnação discursiva individualizada, mas também ao
plurilinguismo, tornando-se seu participante ativo.
[...] Trata-se da língua do dia, da época, de um grupo social, de um gênero, de uma tendência, etc. É
possível dar uma análise concreta e detalhada de
qualquer enunciação, entendendo-a como unidade
contraditória e tensa de duas tendências opostas da
vida verbal.
O verdadeiro meio de enunciação, onde ela vive e se
forma, é um plurilinguismo dialogizado, anônimo e
social como linguagem, mas concreto, saturado de
conteúdo e acentuado como enunciação individual.
(1998, p. 82)

Uma nova ordem finalmente abre espaço para o sujeito autor,
compreendido segundo a ótica bakhtiniana, que se impõe ao fazerse visto e ouvido, que problematiza e questiona o domínio de uma

24

v. 12 • n. 1 • p. 10-27 • jan./jun. 2016

voz única. Anula-se o efeito monologizante que, aliás, não se verifica
nos discursos sociais, culturais ou do cotidiano, uma vez que o
efeito monológico nunca prepondera, apesar do natural movimento
centrípeto presente nos discursos.
Dessa forma, o Círculo de Bakhtin vai olhar esse processo
cultural como algo não centralizado. Para esse grupo, a existência
humana é uma atividade sem fim, um campo de forças criado pelo
embate das forças centrífugas, que compelem ao movimento, à
história, e forças centrípetas, que resistem à história e desejam a
quietude, a mesmice, a paralisia, negando o movimento das forças
sociais. São forças que atuam no campo das relações sociais, classes
econômicas e culturas inteiras.
Nesse sentido, o uso de manuscritos, cartazes individuais
e a resistência à organização formal são frutos desse movimento
centrífugo, aparentemente dispersador e, ao mesmo tempo, uma
força dialógica poderosa, assim como o riso e a galhofa.
Cabe assim, então, finalizando esta análise, retomar o texto de
Beatriz Preciado que abre este artigo a fim de relacionar seus aspectos
constitutivos com os movimentos analisados.
Preciado vai trabalhar com as oposições entre o velho e o novo,
entre o comunismo e o liberalismo, principalmente entre a identidade
representada por um movimento reivindicatório e a experimentação
individual. São múltiplas as oposições colocadas em seu texto,
algumas nem sempre aparentes, como quando recusa os antônimos
mais frequentemente em conflito na sociedade, como homem-mulher,
humano-animal, branco-negro, homossexual-heterossexual e IsraelPalestina, atribuindo novas oposições a eles, como se fossem dois
lados de uma mesma moeda. Seu manifesto, porém, assim mesmo
remete aos conceitos de centrífugo e centrípeto aqui abordados, uma
vez que esses antônimos, de tão gastos pelo uso, de certa forma atuam
como forças centrípetas. O que o texto propõe, então, é justamente
o uso dos corpos individuais, de propostas individuais, ainda que
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aparentemente antagônicas, para a promoção de uma totalidade na
qual impere a paz e o afeto, assim como nos movimentos de junho de
2013: “Nossa insurreição é a paz, o afeto total”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por ter apresentado características tão peculiares em relação
a outros movimentos reivindicatórios no Brasil, este artigo partiu
do princípio de que os movimentos de protesto de junho de 2013
compõem um cenário particularmente aberto a estudos na área
das ciências humanas e, justamente na tentativa de entender as
particulares e aparentes contradições desses movimentos, o presente
texto optou por utilizar como material de análise os conceitos de
forças centrífugas e centrípetas do filósofo russo Mikhail Bakhtin,
que utilizou a linguagem como base para seu fértil pensamento
filosófico.
Esses conceitos permitiram observar nesse movimento suas
aparentes contradições, no que se refere: à utilização de rudimentares
cartazes escritos à mão, por uma geração de avanço tecnológico
indiscutível; ao uso de discursos tão diversos, embora reunidos num
único aglomerado de pessoas; à aparente dicotomia entre o individual
e o social. Essas aparentes contradições nada mais são do que o
resultado do cruzamento de forças centrífugas e centrípetas presentes
nos enunciados individuais e coletivos, nas formas de expressão
ideológicas que perpassam as sociedades, entendendo esses processos
todos como uma “unidade contraditória e tensa de duas tendências
opostas da vida verbal”, retomando Bakhtin (1998, p. 82).
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RESUMO:

O presente artigo contempla um tema de muito interesse na
nova sociedade aprendente: a avaliação discente na modalidade
de Educação a Distância. Tem como objetivos refletir, analisar e
subsidiar a compreensão de procedimentos e promover a sugestão de
práticas e intervenções em processos avaliativos nessa modalidade de
ensino. Discorre sobre a questão de a qualidade do ensino a distância
perpassar pelo tema avaliativo e aponta estratégias de superação do
receoso olhar da sociedade em relação à eficácia da verificação dos
conhecimentos adquiridos e do desenvolvimento de competências
pelos alunos que optam por essa modalidade de ensino.
PALAVRAS-CHAVE: educação a distância; avaliação; aprendizagem;
competências.
ABSTRACT:

The following article contemplates a theme of a lot of interest in your
new learning society: students’ evaluation in the modality of Distance
Education. Its objective is to reflect, to analyze and to subsidy the
procedure comprehension and to promote the practice suggestion
and intervention in the evaluation processes in that teaching modality.
It talks about the quality of the distance teaching pass beyond the
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evaluation subjects and it points at the overcoming strategies of the
suspicious society’s point of view according to the effectiveness of the
knowledge acquired verification and the competences development
for the students that opt for the teaching modality.
KEY-WORDS: distance education; valuation; learning; abilities.
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INTRODUÇÃO

O extraordinário avanço das novas tecnologias de comunicação
e informação das últimas décadas tem propiciado que o pensamento
social, filosófico, psicológico e formativo não prescinda das
possibilidades de inclusão educativa e da consideração de todos
os caminhos e adequações que os diversos tipos de metodologia e
tecnologia podem oferecer a esse escopo.
A educação a distância surge e toma vulto nesse contexto, em
instituições que tradicionalmente se ocuparam exclusivamente do
ensino presencial, mas que perceberam que novas formas inclusivas
de educação necessitariam ser disponibilizadas e praticadas.
Ainda enfrentando resistências e receios por parte de muitos
educadores, alunos e sociedade em geral, que a consideram modalidade
“inferior” em relação ao ensino presencial, requer estudos, observações
e pesquisas que a situem e a aprimorem, concedendo-lhe identidade
própria. Requer que se comprove, por meio dela, que esteja realmente
ocorrendo efetiva aprendizagem dos alunos.
No âmbito dessa modalidade, assim como no ensino presencial,
a avaliação dos alunos constitui-se uma das maiores inquietações,
tendo em vista os paradoxos que a circundam nos tempos hodiernos.
Ela é fator de referência para subsidiar processos de aprendizagem
e é por seu meio que são estabelecidos e definidos parâmetros
comprovadores da qualidade na educação. A atenção sobre a educação
a distância precisa estar sempre acurada, já que há consenso de que
apenas o uso de algumas metodologias específicas e de farto rol de
tecnologias não garantem a efetiva aprendizagem discente.
No que diz respeito à modalidade presencial cada vez mais
predominam as concepções de que a avaliação classificatória deve
ceder lugar à avaliação de caráter formativo, justificando-se que a
prática avaliativa não deve estar a serviço da seleção e da exclusão,
mas da aprendizagem e da inclusão.
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No tocante à avaliação, valem para o ensino a distância
as mesmas concepções do ensino presencial, porém, em EaD –
Educação a Distância –, ainda é necessário ocorrer a superação da
desconfiança atinentes às práticas relacionadas ao tema. Crê-se que
essas desconfianças ocorrem devido especialmente ao fato de os
estudantes e professores desenvolverem atividades educativas em
lugares e tempos diversos, portanto, com muitas práticas avaliativas
distantes da costumeira fiscalização dos mestres. Outro fator de
relevância pode ser o fato de que a maioria da comunidade educacional
desconhece os preceitos legais que regem o tema em questão,
preferindo opinar de forma superficial e muitas vezes inconsequente.
Assim, há necessidade não só de aprimorar os processos,
que ainda estão bem no início de uma longa trajetória, como
também clarificar a distorcida visão que permeia práticas. Todas
as contribuições, estudos e pesquisas nesse âmbito são oportunas
no sentido de promover a sugestão de práticas e intervenções que
possam contribuir. Nesse intuito e articulando educação a distância
e avaliação, vários questionamentos podem ser formulados:
• Como construir um processo de avaliação que qualifique o
aluno e a instituição, considerando-se as características da
educação a distância?
• Qual é a fundamentação legal para a avaliação do ensino a
distância?
• Como realizar avaliação da aprendizagem tendo como
suporte ambientes tecnológicos?
• Quais instrumentos e critérios são mais adequados para
avaliar a aprendizagem em situações de ensino a distância?
• Quais estratégias são recomendáveis para que a sociedade
educativa e a sociedade em geral superem a distorcida visão
sobre os processos de avaliação da educação a distância?

31

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

CONTEXTO E CARACTERÍSTICAS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

A educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem
mediado por tecnologias, em que os professores e os alunos se situam
em tempos e espaços diferentes. O distanciamento, entretanto, não
pode significar falta de conexão, uma vez que as diversas formas de
tecnologia, especialmente a Internet podem atuar como ponte para
essa interação e interlocução. Além da Internet, foram historicamente
ou podem atualmente serem utilizados outros meios de comunicação
como o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o
fax e semelhantes.
Apesar de a educação a distância poder ser aplicada a todos
os níveis, é mais adequada ao ensino de adultos. Tendo em vista as
necessidades de desenvolvimento e socialização, não é adequado
que as crianças sejam privadas do contato direto, da interação
estreitada e da presença física de educadores. No entanto, os adultos,
principalmente aqueles que já têm uma experiência acadêmica
e profissional, consideradas a maturidade e a clareza de objetivos,
próprios dessa faixa etária, têm nessa modalidade de educação
novas e amplas possibilidades de até superarem os resultados que
teriam no ensino presencial. Desse modo, parece ser esta uma forma
arrebatadora de se garantir a democratização do acesso à educação.
Na educação a distância, conta-se com um intercâmbio de
saberes, sugerindo que o papel do professor se redimensione,
tornando-o cada vez mais um animador, um incentivador e um
orientador para a instigante aventura do conhecimento.
Lecionar on-line não significa mudar o currículo, mas mudar
sua forma de planejamento e apresentação no desenvolvimento dos
cursos de educação a distância. Nesse sentido, é adequado considerar
aspectos que são avaliados como fundamentais para a garantia da
qualidade da aprendizagem, como definir metas e objetivos, produzir
ou selecionar material de estudo adequado, estabelecer um roteiro de
tópicos ou disciplinas e planejar atividades de aprendizagem e formas
de avaliação coerentes.

32

v. 12 • n. 1 • p. 28-46 • jan./jun. 2016

Dessa forma, ao se iniciar um curso em EaD, todos os educadores
e discentes envolvidos precisam ter clareza de onde se quer chegar,
quais conteúdos deverão ser aprendidos, quais competências deverão
ser desenvolvidas e que experiências esses discentes terão ao final do
processo. Nessa modalidade de ensino, estão incluídas a perspectiva
de estimulação da criatividade discente e o desenvolvimento de
destrezas para pesquisas variadas e, nesse sentido, o plano de ensino
deve estar aberto para absorver ideias e intervenções que emanem
dos educandos. Sondar as necessidades e expectativas dos alunos e
afinar os planos de ensino ao projeto pedagógico do curso também
são providências que terão de receber atenção por parte de todos os
envolvidos.
Outras providências ainda precisam ser garantidas para
o sucesso dos cursos: um calendário de atividades com datas
previamente estabelecidas, onde estejam definidos o número de
horas presenciais e a distância e o detalhamento das funções dos
participantes como coordenadores, professores, monitores, tutores
e outros profissionais.
Dada a importância e a complexidade dos processos, que
envolvem desde o domínio do conhecimento pedagógico e educacional
até os saberes administrativos e tecnológicos, recomenda-se que os
trabalhos não se concentrem em um único professor-formador para
cada turma. É no trabalho em equipe, com variedade de saberes
e perspectivas que os cursos deverão se apoiar. É relevante ainda
observar que esses cursos precisam ir muito além do instrumental
da tecnologia e que se garantirá sucesso nas tarefas e atividades de
conteúdos específicos, quando houver consistentes parcerias entre
educandos e educadores.
Tanto nos momentos presenciais quanto nos momentos a
distância, é necessária clareza em relação às estratégias adotadas
para as atividades propostas para o curso. Estas poderão envolver
estratégias como: estudo individual, debates coletivos ou em
pequenos grupos no ambiente virtual, aplicação dos conhecimentos,
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produção de documentos como textos, apresentações, páginas
de web, planilhas, etc., individuais ou em equipe, apresentação de
experiências, debates em videoconferência e elaboração de avaliações
ou memoriais.
Por sua vez, os momentos presenciais podem ser especialmente
significativos porque representam a possibilidade da interação
entre professores e alunos que só se encontraram por contato online. Para esses encontros, algumas recomendações são igualmente
importantes:
a) Com a finalidade de planejar bem as atividades discentes,
espera-se que haja um contato prévio dos professores com a
equipe de coordenação.
b) É relevante a diversificação das atividades a serem trabalhadas
no dia, pois é comum os discentes já chegarem cansados para
os encontros presenciais. Muitas vezes as presenças acontecem
após várias horas de trabalho, ou após longas viagens, já que
é habitual que esses alunos residam distantes do local das
aulas. A dinâmica das atividades deve garantir que os discentes
concluam que seus descolamentos até o local da aula presencial
valeu a pena.
c) Ter o cuidado de programar para o início de cada encontro
uma retomada da etapa anterior de trabalho, relacionando-a
com o momento atual além de especificar o cronograma do dia,
apontando os temas relevantes, o foco do trabalho e os objetivos
a serem alcançados.
d) Concluir os trabalhos do dia com avaliação do módulo,
enfatizando as expectativas docentes em relação ao trabalho
dos alunos, isto é, clarificar o que se espera deles. Especificar
ainda quais serão as próximas etapas de atividades, datas de
entrega de provas e trabalhos, etc.
e) Estimular o comparecimento dos alunos nas aulas presenciais,
nas videoconferências e nas atividades online.
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Também são importantes algumas informações em relação ao
ambiente virtual:
a) O uso do tempo e a interação do aluno com o ambiente virtual
deverá ser bem orientado. A esse respeito podem ser fornecidas
algumas sugestões aos discentes, como por exemplo a utilização
de uma planilha eletrônica.
b) Acompanhamento da participação das atividades do aluno no
ambiente virtual do curso dos módulos em andamento.
c) Entrar em contato com o aluno, caso o mesmo não esteja
acessando o ambiente virtual ou embora acessando, não esteja
elaborando as atividades.

d) Relacionar as questões mais frequentes, as dúvidas e as
necessidades especificadas pelos alunos.
e) Interagir com os discentes constantemente para que
percebam que não estão sozinhos e que há seres humanos e
profissionais por trás das atividades e do ambiente virtual que
se preocupam com eles e estão disponíveis para ajudá-los nas
dúvidas, para incentivar a produção e valorizar a participação e
a autoria conjunta.
f) Valorizar o diálogo, a comunicação, a troca de informações e
compartilhar experiências e práticas entre os alunos.
g) Incentivar, praticar e orientar a linguagem adequada de
comunicação virtual, isto é, incentivar a “netiqueta”.
Assim, inúmeros fatores comporão a qualidade do ensino a
distância. É na integração de todos estes fatores, incluindo a avaliação
dos alunos, com as propostas pedagógicas inovadoras de cada
curso, que se garantirá a qualidade da aprendizagem e dos cursos.
Nesse sentido, as formas de avaliação ganham especial destaque e
constituem preocupação de todos os atores envolvidos nos processos.
Os procedimentos avaliativos têm tido por parte da sociedade um
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olhar atento já que é a partir de processos avaliativos que se credencia
e se atesta o domínio do saber.
A AVALIAÇÃO COMO ELEMENTO DO PROCESSO PEDAGÓGICO

Luckesi (2008, p. 92) faz relevante diferenciação entre os
conceitos de verificação e avaliação escolar. O termo verificar
provém etmologicamente do latim – verum facere – e significa
“fazer verdadeiro”. Para o autor, “o conceito de verificação emerge
das determinações da conduta de, intencionalmente, buscar ‘ver se
algo é isso mesmo...’ ‘investigar a verdade de alguma coisa...’ e esse
processo tem fim, quando o ato de investigação é concluído”. A partir
dos dados sobre a informação que se busca são configurados, concluise a busca sem implicações de consequências.
Por sua vez, o termo avaliar, que também tem origem latina,
provindo da composição a-valere, que quer dizer “dar valor a ...”,
tem implicações que segundo Luckesi (2008), “é formado a partir
de determinações da conduta de atribuir um valor ou qualidade a
alguma coisa, ato ou curso de ação...” (p.93) e, dessa forma, implica
um posicionamento positivo ou negativo em relação ao objeto, ato
ou curso de ação avaliado. Neste sentido, não se limita ao processo
exclusivo de se obter determinadas informações, mas requer uma
tomada de posição e novas decisões sobre as ações.
Para o autor, “o uso dos resultados tem se encerrado na obtenção
e registro da configuração da aprendizagem do educando, nada
decorrendo daí” (p. 93). Assim, a escola brasileira tem trabalhado
historicamente com verificação e não com avaliação da aprendizagem.
Decorrem dessa prática a classificação dos alunos e ter como desfecho
os resultados avaliativos configurarem os processos de aprovação ou
reprovação nas escolas.
Em relação à avaliação em EAD também são necessárias muitas
reflexões, pois, segundo Silva:
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A avaliação da aprendizagem na sala de aula online
requer rupturas com o modelo tradicional de avaliação historicamente cristalizado na sala de aula
presencial. Se o professor não quiser subutilizar as
potencialidades próprias do digital online, ou se não
quiser repetir os mesmos equívocos da avaliação tradicional, terá que buscar novas estratégias de engajamento no contexto mesmo da docência e de aprendizagem e redimensionar suas práticas de avaliar a
aprendizagem e sua própria atuação (2006, p.23).

Pode-se assim considerar que o sistema de avaliação deve
ser parte integrante do projeto pedagógico, seja na modalidade a
distância seja no ensino presencial. A fundamentação conceitual que
envolve a avaliação em seu sentido geral vale para qualquer nível ou
modalidade de ensino, inclusive para os cursos de EaD.
Assim como nos cursos presenciais, a função pedagógica
da avaliação nos cursos de EaD deve objetivar principalmente a
identificação das necessidades dos alunos e a melhoria do processo
de ensino aprendizagem. E como em qualquer modalidade, a
avaliação pode ser desenvolvida priorizando um caráter diagnóstico
e formativo.
Conforme Azzi (2005, p.187):
Como processo sistemático, a avaliação põe em
destaque os fatos, as ações, os resultados parciais
(processos) e finais (produtos) do processo ensino-aprendizagem, mostrando não só o que são, mas
também porque são deste ou daquele modo. Assim
a avaliação constitui fonte de informações sobre o
andamento do processo de ensino aprendizagem.

Na EaD, mais que no ensino presencial, a avaliação deve funcionar
como um estímulo para favorecer a auto-confiança dos alunos. Para
isso, deve-se propiciar constantemente tanto nos momentos formais
como em provas, seminários e monografia quanto nos virtuais, por
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meio do material didático, avaliações contínuas e auto-avaliações, em
que o aluno perceba seus progressos e dificuldades.
A avaliação deve ainda observar a prevalência dos aspectos
qualitativos sobre os quantitativos, ter caráter contínuo e cumulativo,
ser abrangente e flexível de modo que permita:
a) acompanhar individualmente o desempenho dos alunos;
b) identificar aspectos de dificuldade e formas de apoio para sua
superação;
c) observar se os objetivos propostos estão sendo atingidos.
A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E A ARTICULAÇÃO COM A PRÁTICA

Conforme artigo 4º do Decreto 5.622 de 19 de dezembro de
2005, regulamentador do artigo 80 da Lei 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a
avaliação do desempenho do aluno para fins de promoção, conclusão
de estudos e obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á no
processo, mediante ao cumprimento das atividades do programa e a
realização de exames presenciais.
A própria instituição de ensino credenciada, de acordo com
o seu projeto pedagógico, poderá elaborar os respectivos exames
presenciais, e os resultados desses exames deverão prevalecer
sobre os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas
de avaliação propostas no curso. Já os diplomas e certificados dos
cursos e programas a distância deverão ser expedidos por instituições
credenciadas e registrados na forma da lei e terão validade nacional.
Também faz parte da exigência legal a proposição de avaliações
em momentos diferenciados, ao longo do curso, respeitando o ritmo
de cada aluno, mas observando também os limites de um calendário
proposto para cada unidade ou módulo de ensino. É fundamental
deixar sempre em evidência para o aluno a existência e o peso para a
média final, da avaliação que ocorre ao término do módulo em forma
de prova presencial.
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Ressalta-se que, de acordo com o artigo 17 do mesmo decreto,
identificadas deficiências, irregularidades ou descumprimento das
condições originalmente estabelecidas, mediante ações de supervisão
ou de avaliação de cursos ou instituições credenciadas para a
educação a distância, o órgão competente do respectivo sistema de
ensino determinará, em ato próprio, observado o contraditório e
ampla defesa:
I - instalação de diligência, sindicância ou processo
administrativo;
II- suspensão do reconhecimento de cursos
superiores ou da renovação da autorização de cursos
da educação básica ou profissional;
III-intervenção;
IV-desativação de curso, ou
V- descredenciamento da instituição para educação
a distância.

Ressalta-se que os resultados dos processos avaliativos dos
alunos serão indicadores importantes para a constatação do bom
andamento dos mesmos.
ESTRATÉGIAS PARA AVALIAÇÕES EM EaD

Durante os cursos, a avaliação deve se desenvolver
processualmente, já que o diálogo com o material, com os
educadores e colegas envolvidos deve ser viabilizado. Paulatinamente
cada resultado parcial deverá possibilitar a construção de ações
comunicativas e didáticas para superação das dificuldades.
Conforme alerta Silva (2006, p.24):
Doravante teremos a perspectiva da interatividade
sustentando as comunidades em redes online que
valorizam autonomia, dialógica, participação e colaboração. O velho modelo de avaliação perderá a
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centralidade no novo contexto sócio-técnico. Isso
abrirá espaço para a construção de novas práticas de
aprendizagem e avaliação em sintonia com a dinâmica do nosso tempo.

Assim, marcas ligadas ao autoritarismo e à arbitrariedade não
podem mais compor a dinâmica educativa. Darão lugar a modelos
comunicacionais que contribuirão para redefinir aprendizagem
e avaliação. Ambientes digitais online com todo o seu potencial
comunicativo podem contribuir para o aprimoramento na docência e
na avaliação interativa.
Moran (2006, p.1), dentre as diferentes possibilidades de
avaliação da aprendizagem dos alunos nos cursos de EAD, costuma
destacar e combinar as seguintes:
1) Elaboração de atividades relacionadas ao conteúdo, à compreensão de conceitos, de textos e de
contextos: por meio de resenhas, comparação entre
textos ou autores, até concluir com um ensaio-síntese com as principais ideias aprendidas ao longo do
curso.
2) Pesquisa sobre temas próximos à vida e interesse
do aluno. Solicitação de uma pesquisa individual e
outra em pequenos grupos, na forma de projeto. Em
cursos semi-presenciais vem constatando a importância do desenvolvimento de projetos ligados à experiência e vida dos alunos. Projetos de poucos alunos, que pesquisam na Internet, tiram suas dúvidas
com o professor em classe e por e-mail ou pelo messenger e que são apresentados no final para todos e
publicados na página do curso.
3) Avaliação da qualidade da participação no ambiente virtual por meio de fóruns, listas, chats e blogs, principalmente.
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O autor acrescenta ainda que no ambiente virtual o professor
pode atuar como orientador de pesquisa, de projetos ou como
consultor, tirando dúvidas e dando sugestões. Por isso, pode
personalizar e tornar mais flexível o processo de avaliação. Ainda
sintetiza que nos ambientes virtuais a avaliação pode ocorrer em três
campos principais: o da pesquisa, o da comunicação e da produção/
publicação.
Outra relevante colaboração é a proposta de Azzi (2005, p.188)
que enfatiza exemplos de momentos e instrumentos para uma
avaliação na educação a distância:
•

Avaliação mensal da aprendizagem ou unidade
de estudo: prova, caderno de atividades, seminário (quando há possibilidade de encontros mensais de grupos de alunos); redação de memorial;
elaboração de projeto de monografia, redação de
monografia;

•

Avaliação da prática pedagógica: ficha de registro de observação, entrevista: questionários,
análise e planos, memorial, seminários (quando
é possível reunir os alunos);

•

Avaliação semestral ou do módulo cursado: prova, memorial como síntese parcial do curso, monografia;

•

Avaliação final do curso: prova, memorial em
sua versão final, monografia em sua versão final.

Um instrumento bastante profícuo para colaborar com uma autoavaliação do aluno é o Memorial Reflexivo. Ele é um recurso pessoal que
além de registrar as ocorrências significativas, leva alunos e professores
a investigarem a própria ação por meio de registros e análise sistemática
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de suas ações e reações, assim como manifestar suas impressões,
esclarecimentos, hipóteses e preocupações nelas envolvidas.
O memorial pode servir para um triplo papel:
•

possibilitar ao professor ou ao aluno compreender o ocorrido em sua ação, servir de instrumento de investigação sobre a própria ação e de
formação na ação;

•

ajudar o professor a tomar decisões de intervenção e encaminhamento das atividades baseadas
no processo de desenvolvimento do aluno;

•

subsidiar a elaboração de uma auto-avaliação da
aprendizagem final.

É importante ainda a elaboração de um instrumento de
acompanhamento e gestão, como uma planilha, que contenha todos
os dados do aluno e suas participações nas diversas atividades, como
nome, participação em fóruns, participação em chats, atividades
propostas, produções parciais, memorial final, frequência on-line,
frequência em atividades e provas presenciais.
O ambiente virtual utilizado nos cursos normalmente
possibilita o levantamento da participação quantitativa do aluno, mas
o acompanhamento dos professores ou monitores permite identificar
situações específicas que a tecnologia não abarca. Portanto,
recomenda-se a consulta aos relatórios quantitativos do ambiente
virtual, porém as informações obtidas devem ser relativizadas pelo
conhecimento e as informações que o professor e os monitores têm
sobre seus alunos.
A CREDIBILIDADE DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO EM EaD

Apesar das inúmeras experiências bem-sucedidas em outros
países, o ensino a distância no Brasil continua sob fogo cruzado.
O argumento está sempre relacionado ao critério da qualidade e a
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alegação é de que nessa modalidade, há piora. O efeito democratizante
do ensino a distância ainda é pouco reconhecido.
A confiabilidade da comunidade educativa e da sociedade em
geral em relação aos processos avaliativos em EaD será consolidada
a partir da seriedade do planejamento e da implementação de
práticas que realmente subsidiem os processos de aprendizagem.
Normalmente, o que se tem observado é que as instituições que
detêm credibilidade no ensino presencial, repetem a mesma conduta
em relação ao ensino a distância.
Parece até possível afirmar que dos alunos de EaD são
normalmente exigidas mais competências do que no ensino
presencial, já que a distância, grande parte do conhecimento
deverá ser compreendido e assimilado em um processo de autogerenciamento educativo, o que, indiscutivelmente exigirá especial
interesse, disciplina e fidelidade aos estudos.
Considera-se também bastante decisivo o fato de o aluno ter que
obrigatoriamente produzir, sistematizar e registrar conhecimentos,
normalmente na plataforma tecnológica, além da possibilidade de
participar de atividades diferenciadas e desafiadoras. Aos momentos
presenciais, deve ficar reservada a atenção docente em relação aos
debates, esclarecimentos de dúvidas e as interações que se fizerem
necessárias ao prosseguimento dos estudos.
Assim, os resultados de aprendizagem serão reconhecidos a
médio ou longo prazo a partir da explicitação dos alunos sobre o que
aprenderam, e de seus resultados comparados a de outros estudantes
de outras modalidades de ensino. Esses resultados podem ser, por
exemplo, os obtidos em avaliações externas de âmbito nacional,
aprovações em concursos públicos ou privados, processos de seleção
de funcionários nas empresas e/ou elaboração e viabilização de
projetos pessoais e profissionais.
Não se pode, entretanto, tirar conclusões precipitadas sobre a
questão, já que, o ensino a distância se expande nos últimos anos com
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muita rapidez, a pesquisa tem ocorrido isoladamente e os estudos
publicados ainda são insuficientes para uma conclusão definitiva.
No entanto, a título de ilustração pode-se lançar mão de matéria
publicada no jornal Folha de São Paulo em 10/09/07 que aponta
resultados animadores para as perspectivas da educação a distância
no Brasil. Baseando-se em informações do Enade (Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes), os alunos que ingressaram em cursos
superiores com a modalidade de educação a distância têm mostrado
melhor desempenho do que os estudantes que fazem o mesmo curso
da maneira tradicional.
Foi a primeira vez que o INEP - Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais- efetuou comparações de desempenho de
alunos de mesmo curso, nas modalidades a distância e presencial.
Em sete das 13 áreas em que essa comparação foi possível, os alunos
da modalidade a distância se saíram melhor do que os demais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em todas as atividades humanas e especialmente nos cursos
de Educação a Distância, há necessidade de atenção especial ao
momento destinado à avaliação dos alunos, pois é nesse âmbito que
ainda existem muitos paradigmas a serem rompidos.
Para se garantir a eficiência desses processos é necessária
uma conjugação de diferentes ordens de saberes: o saber legal, o
saber acadêmico sustentado pela pesquisa educacional, o saber
proveniente da prática e construído a partir do cotidiano escolar e
o saber tecnológico voltado para um contexto específico que vai
sendo construído ao longo do caminho. Todos esses fatores podem
identificar um “novo saber-fazer” mais elaborado, produto de uma
nova forma de aprendizagem na qual reflexão e ação se constituem
elementos essenciais. Nessa perspectiva, todos os envolvidos são
participantes ativos do processo de desenvolvimento pessoal e de
todos os discentes a que a instituição se propôs a formar.
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A busca por mudanças e aprimoramentos em avaliação com o
objetivo de alcançar resultados mais formativos tem sido constante,
tanto nos cursos presenciais como nos de educação a distância, mas
especialmente nesses últimos ainda há muito a se construir.
Inúmeras atividades podem ser desenvolvidas, como por
exemplo, as relacionadas aos conteúdos, às pesquisas sobre temas
vinculados à vida e ao interesse dos alunos, e à participação no
ambiente virtual e presencial. Destaca-se que nos ambientes virtuais
a avaliação pode ocorrer em três campos principais: o da pesquisa, o
da comunicação e da produção/ publicação.
As coordenações de curso podem ainda propor avaliação
periódica de aprendizagem, utilizando-se de provas, caderno de
atividades, seminário, quando há possibilidade de encontros mensais
de grupos de alunos; redação de memorial; elaboração de projeto de
monografia e redação de monografia.
O acompanhamento poderá se dar por meio de ficha de registro
de observação, entrevista, questionário, análise de planos, memorial
e seminário, quando for possível reunir os alunos. Não se pode deixar
de esclarecer aos alunos de que faz parte das exigências legais uma
prova final presencial com peso maior do que todas as avaliações
aplicadas durante o curso.
Se a instituição já for de credibilidade e se apoiar em
profissionais sérios, e se ainda as instituições competentes em âmbito
estadual e federal não prescindirem de sua obrigação da avaliação
e acompanhamento, os alunos do ensino a distância terão todas as
possibilidades de igualarem e até superarem as possibilidades de
aprendizagem do ensino presencial.
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O ENEM E A ANÁLISE LINGUÍSTICA:
ESTUDOS DA MATRIZ DE REFERÊNCIA E
DE ITENS DE LÍNGUA PORTUGUESA DA
PROVA DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS
TECNOLOGIAS
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ENEM AND LINGUISTIC ANALYSIS: A
STUDY OF THE MATRIZ DE REFERÊNCIA
AND THE MULTIPLE-CHOICE ITEMS IN THE
ENEM’S PORTUGUESE LANGUAGE TEST
VICENTINI, Monica Panigassi
Mestra e Doutoranda em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas

RESUMO:

O presente artigo analisa a Matriz de Referência da área de Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias e o Relatório Pedagógico de 2013 do Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), bem como os itens da prova de
Língua Portuguesa do ENEM 2014, com o objetivo de entender se
esse exame estava em consonância com as Orientações Curriculares
para o Ensino Médio (OCEM), em relação ao que se propõe para o
processo ensino/ aprendizagem da gramática, frente a uma nova visão
de língua(gem), base de uma nova proposta que visa, essencialmente,
à reflexão sobre usos linguísticos, a Análise Linguística.
PALAVRAS-CHAVE: análise linguística, itens do ENEM, língua
portuguesa
ABSTRACT:

This article analises the Matriz de Referência of a Brazilian national
entrance examination – ENEM, a pedagogic report published in 2013
about it as well as the items in the Portuguese language test of ENEM
2014. We aim to understand whether the test and its references are
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in consonance with the official orientations for the Brazilian high
school (OCEM), in which it relates to a new view about language.
In this new view, the reflection about linguistics uses is highlighted,
which is the proposal of Linguistic Analysis.
KEYWORDS: linguistic analysis, items of ENEM, Portuguese
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1. INTRODUÇÃO

Desde 2009, quando passou a ser um mecanismo único de acesso
ao Ensino Superior, além de um exame que avaliava o desempenho
dos concluintes do Ensino Médio (doravante EM), o Exame Nacional
do Ensino Médio – ENEM – é um exame de alta relevância, isto é, um
exame cujos resultados levam a decisões importantes, como a entrada
de candidatos no Ensino Superior público. Sendo tão relevante para
muitos envolvidos, o ENEM tem potencial para impactar, isto é,
promover um efeito retroativo nas práticas de ensino e aprendizagem
que o precedem, principalmente no EM.
A literatura que trata de avaliações externas e seus impactos/
efeitos retroativos no ensino explica que uma condição para a
potencialização de efeitos positivos no ensino é que o exame seja de
boa qualidade1. Sendo assim, acreditamos que seja imprescindível
que o ENEM enderece discussões mais recentes sobre língua(gem)
apresentadas em documentos oficiais como os Parâmetros
Curriculares Nacionais (1998), doravante PCNs, e as Orientações
Curriculares para o Ensino Médio (2006), as OCEM. Com base
nessas considerações, tornou-se importante, a nosso ver, investigar
como se apresentam no ENEM os itens que tratam da gramática da
Língua Portuguesa e, desse modo, entender se a Análise Linguística
(doravante AL)2, um posicionamento teórico que tem uma visão
diferenciada sobre o ensino da gramática, está presente neles e,
também, em seus documentos norteadores, a Matriz de Referência
da área de Linguagens, códigos e suas tecnologias e o Relatório
Pedagógico mais recente divulgado pelo INEP (BRASIL, 2013).
Dessa forma, por meio de análise documental, inicialmente
procuramos entender o que propõem as OCEM em relação ao
1 Muito embora o efeito não seja determinista, isto é, um exame bom não garante
efeitos bons e vice-versa (ALDERSON & WALL, 1993).
2 Conforme proposto por Geraldi (1984), Análise Linguística refere-se a um conjunto
de práticas que se opõem àquelas previstas no ensino tradicional de gramática. A AL
garante práticas epilinguísticas e metalinguísticas a partir do uso efeito da linguagem,
garantindo ao aluno um momento de reflexão na língua e sobre a língua.
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processo ensino/ aprendizagem da gramática e se e de que maneira
essa proposta é contemplada em itens da prova de Língua Portuguesa
do ENEM 2014
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Geraldi (1984), no famoso “O texto na sala de aula”, busca
problematizar o ensino de língua materna. Realçando a importância
de se questionar para que ensinar, o autor, propondo ações
diferenciadas para o ensino, apresenta uma proposta baseada em
uma nova concepção de linguagem que a vê como interação. Nesse
sentido, Geraldi (ibid., p. 42) salienta que se deve estudar “as relações
que se constituem entre os sujeitos no momento em que falam (...)”.
Em sua leitura de Geraldi (1984), Gedoz (2014, p. 1) explica que o
autor traz “um olhar diferenciado para o que até então se propunha
no trabalho com a língua”.
Geraldi (ibid.) nos mostra que a mudança na visão que se tem de
língua(gem) leva também a mudanças nos conteúdos e na metodologia
de ensino. Nesse sentido, o autor sugere que, nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, prevaleça o ensino da língua e, vez em quando,
o da metalinguagem. Ainda, para evitar a artificialidade na sala de
aula, o autor propõe três práticas: a leitura de textos, a produção de
textos e uma nova visão sobre o estudo da metalinguagem, a análise
linguística. Em nota de rodapé, o autor explica que:
O uso da expressão ‘análise linguística’ não se deve
ao mero gosto por novas terminologias. A análise
linguística inclui tanto o trabalho sobre as questões
tradicionais da gramática quanto amplas a propósito
do texto, entre as quais vale a pena citar: coesão e
coerência internas do texto; adequação do texto aos
objetivos pretendidos, análise dos recursos expressivos utilizados (metáforas, metonímias, paráfrases,
citações, discurso direto e indireto etc.); organização
e inclusão de informações etc. Essencialmente, a
prática de análise linguística não poderá limitar-se à
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higienização do texto do aluno em seus aspectos gramaticais e ortográficos, limitando- -se a ‘correções’.
Trata-se de trabalhar com o aluno o seu texto para
que ele atinja seus objetivos junto aos leitores que se
destina. (ibid., p.74).

Mendonça (2006a, p. 96) explica que Geraldi (1984), ao cunhar
esse novo termo, tinha o objetivo de distinguir a nova proposta
daquilo que vinha sendo feito em sala de aula em relação aos estudos
gramaticais. Os resultados do ensino denotavam que esse modelo era
ineficiente. Mendonça (ibid., p. 95), então, nos informa de que a AL se
colocaria como uma ferramenta em função da leitura, da produção e
da própria reflexão metalinguística. Gedoz (2014, p. 2) também nos
esclarece que o autor não deixava de fora o “trabalho com situações
sistemáticas da língua”:
O diferencial estava na ênfase do trabalho com a
reescrita, com o propósito de provocar, como ele
mesmo disse práticas reflexivas de AL. Nesse caso,
trabalhar com a língua não se restringiria à metalinguagem ou ao ensino da gramática, mas envolveria a leitura, a produção e a reescrita de textos, por
meio de um trabalho de reflexão sobre os recursos
linguísticos.

Mendonça (id.) também acrescenta que a AL “consiste num
movimento de reflexão sobre o funcionamento da linguagem, que toma
a produção de sentidos nos usos linguísticos como ponto essencial”.
Manini (2009, p. 66) reforça que, para Geraldi (1984), a análise
linguística é o processo de reflexão sobre a língua, contemplando
atividades metalinguísticas e epilinguísticas. Sendo assim, a autora
aponta:
Entendemos, então, que a perspectiva para o ensino de gramática que propõe Geraldi (1984) difere da
perspectiva dada pela gramática tradicional, pois
traz uma visão mais abrangente, ancorada nos estudos linguísticos e numa concepção enunciativa
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sobre a linguagem. A escolha do termo “análise linguística” revela isso, pois é um jargão próprio dos estudos e discussões linguísticas para fazer referência
às reflexões e considerações sobre a linguagem sem
o viés tecnicista, próprio da gramática tradicional
que concebe a língua como representação do pensamento (fala e escreve bem quem pensa bem), mas com
base na pesquisa sobre os usos da língua, considerando seus aspectos gramaticais, textuais e discursivos (MANINI, 2009, p. 64).

Procurando tornar ainda mais clara essa mudança, Mendonça
(2006b, p. 204) afirma que a AL “surge como alternativa complementar
às práticas de leitura e produção de texto, dado que possibilitaria a
reflexão consciente sobre fenômenos gramaticais e textual-discursivos
que perpassam os usos linguísticos, seja no momento de ler/ escutar,
de produzir textos ou de refletir sobre esses mesmos usos da língua”.
Podemos perceber que o trabalho com leitura, produção e análise
linguística deve se basear em gêneros diversos, sendo a unidade de
ensino o texto, não mais a palavra, a frase ou o período. Os gêneros,
dessa forma, permitem que se note, como menciona Mendonça
(2006c, p. 77), que escolhas linguístico-discursivas “não são aleatórias,
mas ali estão para permitirem que um gênero funcione socialmente.
A AL se coloca, então, como uma ferramenta que permite que o aluno
compreenda melhor o funcionamento do gênero”.
Gedoz (2014, p.4) ressalta que a “AL é tomada a partir do contato
que o aluno deve estabelecer com diferentes gêneros discursivos
(orais e escritos), verificando as funções das construções linguísticas
no interior do texto e os usos dessas construções na produção de
sentidos”, pois “são atravessadas, de forma inerente, pela AL (...)”. É
nesse sentido que os PCNs (BRASIL, 1998) orientam para um trabalho
em sala de aula com os gêneros.
Kuhn e Flores (2008) procuram mostrar como essa nova visão
de língua(gem) e de ensino se deu nos PCNs (ibid.). Esse documento,
segundo os autores, enfatiza a importância de se trabalhar o
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texto como unidade de ensino, sendo parte dele a reflexão sobre a
linguagem. Para os autores,
(...) há a tentativa de um deslocamento entre a tradicional aula de português, que, por não considerar a
reflexão sobre a linguagem, visa apenas ao ensino de
normas gramaticais, e a prática pedagógica inclusiva, que busca, através das discussões acerca da linguagem (suas funções, suas práticas), construir um
aluno-sujeito que consiga deslizar entre os registros
de língua, que entenda e respeite as variedades, que
leia os pressupostos e não-ditos, que faça coisas no
mundo através da linguagem, enfim, que seja um
verdadeiro cidadão (ibid., p. 70).

Os autores (id.) acreditam que essa reflexão em sala de aula
leva a uma competência discursiva. Segundo eles, deve se levar em
consideração “a linguagem no âmbito social do qual ela faz parte”.
Eles alegam que é na noção de gênero discursivo que é possível se
abordar essa prática. Porém, os PCNs não indicam listas de tópicos
gramaticais, e sim alguns gêneros apropriados para as séries iniciais.
Da mesma forma, as OCEM (BRASIL, 2006), documento mais
recente publicado pelo MEC que sugere parâmetros para a última
etapa do ensino básico e que também corrobora a visão de linguagem
como interação já apresentada nos PCNEM (2000) e PCN+ (2002),
tampouco aponta listas de tópicos para o ensino. Morais e Rodrigues
(2014, p. 2), em um levantamento de documentos oficiais orientadores
do ensino básico, afirmam que as OCEM (BRASIL, 2006) destacam a
importância da Linguística para o ensino de línguas, no sentido de
uma preocupação com a produção de sentidos, sob a perspectiva
interacionista, porém, “não apresentam um tópico específico que
oriente a prática de análise linguística”.
As OCEM (ibid.) apontam perspectivas para o EM, considerando
a bagagem de conhecimentos adquirida pelo aluno no EF, a partir
da consideração de que há múltiplas dimensões no processo de
produção ou recepção de textos: a dimensão linguística, a textual, a
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sociopragmática e discursiva e a cognitivo-conceitual. O documento
assinala que é a partir da análise discursiva, com suas diferentes
dimensões, que o aluno pode construir “consciência linguística e
metalinguística” (ibid., p. 31). Dessa forma, durante os três anos,
o aluno deve, basicamente, produzir e ler textos para que use e
compreenda “a multiplicidade de linguagens que ambientam as
práticas de letramento multissemiótico em emergência em nossa
sociedade, geradas nas (e pelas) diferentes esferas das atividades
sociais”; produzir textos orais e escritos, ler e ouvir textos de modo
que se insira “em práticas de linguagem em que são colocados em
funcionamento textos que exigem da parte do aluno conhecimentos
distintos daqueles usados em situações de interação informais,
sejam eles face a face ou não”; “refletir sobre os usos da língua (gem)”
em uma prática de análise para “compreender o funcionamento
sociopragmático do texto”, “as esferas da atividade humana”, “as
manifestações de vozes e pontos de vista”, “a emergência e a atuação
dos seres da enunciação”, “a configuração formal”, “os arranjos
possíveis para se materializar o que se quer dizer” e, por fim, “as
estratégias de produção de sentido” (id.). Ao propor um trabalho com
gêneros discursivos, as OCEM buscam mostrar que as dimensões
de análise devem ser observadas dentro de um mesmo texto. Além
disso, ressalta-se a importância de uma análise discursiva que integre
as dimensões, pois, dessa forma, o aluno se engaja em “ações”
metalinguísticas e epilinguísticas (ibid., pp. 32-33).
As OCEM (ibid.) tratam especificamente do termo “análise
linguística”, apesar de ser brevemente, ao esclarecer que, dentro da
perspectiva interacionista, os objetos de ensino e aprendizagem a
serem definidos pela escola, estão relacionados a “questões relativas
aos usos da língua e suas formas de atualização nos eventos de
interação (os gêneros do discurso) como as questões relativas ao
trabalho de análise linguística (os elementos formais da língua) e
à análise do funcionamento sociopragmático dos textos (tanto os
produzidos pelo aluno como os utilizados em situação de leitura
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ou práticas afins)” (ibid., p. 36, grifos meus), “tomadas ora como
instrumento de interação, portanto como objeto de uso, ora como
objeto de reflexão sobre os usos e as formas que elas encarnam nos
eventos de comunicação” (ibid., p. 37). Nesse documento, defende-se a
visão de “estreita e interdependente relação entre formas linguísticas,
seus usos e funções, o que resulta de se admitir que a atividade de
compreensão e produção de textos envolve processos amplos e
múltiplos, os quais aglutinam conhecimentos de diferentes ordens
(...) (ibid., p. 27). De acordo com essas citações, compreendemos que
o documento em questão busca se adequar ao que se discute mais
recentemente acerca do ensino sistemático da língua.
As OCEM ainda procuram dar visibilidade ao que foi expresso
por meio de dois eixos organizadores: um dizendo respeito às
práticas de linguagem, isto é, atividades de produção e recepção de
textos, outro tratando das atividades de análise das e nas práticas
de linguagem. Em exemplos práticos, o documento procura orientar
para o trabalho em sala de aula a partir dos eixos organizadores.
No que dizem respeitos às práticas de atividades de análise, temos
o exemplo 1 (BRASIL, 2006, p. 26) que propõe uma reflexão sobre
conhecimentos linguísticos a partir da exploração de uma piada,
como podemos ver na figura 1, e em que, com uma análise desse
texto, propõe um trabalho com as dimensões linguística, textual e
sociopragmática, e cognitivo-conceitual, por meio de uma reflexão
acerca do domínio dialetal, da organização sintática do enunciado,
dos recursos linguísticos para a intertextualidade e para construção
da argumentação etc.

Figura 1. Exemplo retirado das OCEM (BRASIL, 2006, p. 26)
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Em sua tese, Litron (2014) mostra que as OCEM propõem
a utilização de sequências didáticas para o trabalho dentro da
perspectiva interacionista, porém, ressalta que as orientações
diretamente ligadas à prática escolar, tão caras ao professor, são
apresentadas em apenas duas páginas.
A metodologia de ensino seria por meio de sequências didáticas que envolvessem aspectos relativos
aos temas abordados nos textos; mídias e suportes
em que circulam; domínios ou esferas de atividades
de que emergem; dentre outros. Além disso, a organização desses textos no decorrer dos 3 anos de
Ensino Médio deve se preocupar ainda com o grau
de complexidade na configuração, funcionamento,
circulação social dos textos e na abordagem dos conteúdos de ensino e de aprendizagem em cada série
(ibid., p. 95).

Embora considere que o documento seja coerente ao propor
que as escolas organizem e designem os conteúdos de ensino, já que
se coloca como um documento não prescritivo, a autora também
acredita que as indicações são restritas e não são contempladas
nos exemplos dados pelo documento para tratar da abordagem
interacionista. Acreditamos, porém, que apesar de os tópicos a serem
trabalhados ao longo dos três anos do EM não estarem explicitados,
a visão de língua(gem) está, e enfatiza os usos e as reflexões sobre os
usos da língua(gem).
Naturalmente, espera-se que essa concepção seja a mesma em
um exame que avalia o desempenho dos alunos ao término do EM,
tal como o ENEM, ou seja, espera-se que um exame que avalia o que
o candidato aprendeu ao longo do EM esteja em consonância com as
orientações curriculares para essa etapa. Como salienta Marcuschi
(2006, pp. 59-60),
[...] a avaliação educacional não apenas disponibiliza informações a respeito da qualidade do ensino-
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-aprendizagem desenvolvido nas redes de ensino,
não apenas ratifica o EM como etapa essencial da
formação escolar, mas influencia fortemente na
revisão e consolidação de propostas curriculares, a
ponto de a formação continuada e de as práticas pedagógicas dos professores passarem a ser também
(embora não apenas) orientadas por essas definições.

Essa influência que uma avaliação pode exercer no ensino
é denominada pela literatura em avaliação de efeito retroativo (em
inglês, washback) (ALDERSON & WALL, 1993; SCARAMUCCI, 2004)
e é um fenômeno a ser investigado por métodos etnográficos em sala
de aula. Não nos cabe, neste trabalho, apresentar dados de sala de
aula acerca dos possíveis efeitos promovidos pelo ENEM, porém, cabe
questionar, com base nos artigos e documentos oficias resenhados,
se os itens de LP no ENEM dialogam de fato com as orientações que
dizem respeito à concepção de língua(gem) e de ensino com vistas à
AL e, dessa forma, se têm potencial para influenciar positivamente
o ensino. Afinal, como mencionado por Marcuschi (2006, p. 63), “o
ENEM quer saber se a escola está ensinando ou não as competências
que seriam de sua responsabilidade, tidas como relevantes no
enfrentamento dos desafios hoje postos pela sociedade”. Essas
competências estão claras nas OCEM (2006), como mencionamos
anteriormente.
Na próxima sessão, procuraremos trazer itens da prova de LP no
ENEM 2014 (BRASIL, 2014a) e comparar artigos que já intencionaram
fazer esse tipo de análise.
3. ANÁLISE E DISCUSSÃO

Por meio de análise documental, procuraremos entender se
e como o ENEM dialoga com as orientações presentes nas OCEM
(BRASIL, 2006) no que dizem respeito ao trabalho com a AL. Para
isso, procuramos analisar inicialmente a Matriz de Referência do
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ENEM e, em seguida, o Relatório Pedagógico mais recente (BRASIL,
2013). Por fim, propomos a análise de itens da prova de Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias de 2014, procurando entender se a AL se
faz presente nesses itens e de que maneira.
3.1 A Matriz de Referência da área de Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias

O ENEM, mesmo após as mudanças ocorridas em 2009, ainda
se baseia em eixos cognitivos que são comuns a todas as áreas de
conhecimento avaliadas no exame, a saber: Linguagens, Códigos
e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da
Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias
(BRASIL, 2014b). Marcuschi (2006, p. 75) avalia que as cinco
competências presentes nos eixos cognitivos são de “natureza
bastante diversificada”. Para ela, as competências se referem tanto a
áreas do conhecimento específicas quanto a áreas não tão pontuais.
Além disso, acredita que as competências III, IV e V têm finalidades
mais pragmáticas, como a de enfrentar situações-problema.
Interessa-nos aqui compreender a Matriz de Referência
de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que especifica as
competências e habilidades a serem avaliadas nos itens de Língua
Portuguesa. Desse modo, as competências de área 5, 6, 7, 8, e 9
parecem se encaixar nesse quesito.
Competência de área 5 – Analisar, interpretar e
aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a
natureza, função, organização e estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção.
H15 – Estabelecer relações entre o texto literário e
o momento de sua produção, situando aspectos do
contexto histórico, social e político.
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H16 – Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário.
H17 – Reconhecer a presença de valores sociais e
humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio
literário nacional.
Competência de área 6 – Compreender e usar os
sistemas simbólicos das diferentes linguagens
como meios de organização cognitiva da realidade
pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação.
H18 – Identificar os elementos que concorrem para
a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos.
H19 – Analisar a função da linguagem predominante
nos textos em situações específicas de interlocução.
H20 – Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional.
Competência de área 7 – Confrontar opiniões e
pontos de vista sobre as diferentes linguagens e
suas manifestações específicas.
H21 – Reconhecer em textos de diferentes gêneros,
recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos.
H22 – Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos.
H23 – Inferir em um texto quais são os objetivos de
seu produtor e quem é seu público-alvo, pela análise
dos procedimentos argumentativos utilizados.
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H24 – Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público,
tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras.
Competência de área 8 – Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de
significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade.
H25 – Identificar, em textos de diferentes gêneros,
as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro.
H26 – Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social.
H27 – Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação.
Competência de área 9 – Entender os princípios, a
natureza, a função e o impacto das tecnologias da
comunicação e da informação na sua vida pessoal e
social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-os aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias,
aos processos de produção e aos problemas que se
propõem solucionar.
H28 – Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e informação.
H29 – Identificar pela análise de suas linguagens, as
tecnologias da comunicação e informação.
H30 – Relacionar as tecnologias da comunicação e
informação ao desenvolvimento das sociedades e ao
conhecimento que elas produzem. (BRASIL, 2014b,
pp. 113-114).
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Podemos perceber que as especificações levam em conta ações
metalinguísticas e epilinguísticas ao propor reflexão sobre aspectos
linguísticos e sobre os usos de recursos linguísticos. Além disso,
vemos o direcionamento para o trabalho com os gêneros, ao orientar
para o reconhecimento dos diferentes gêneros e das características da
situação de produção: objetivos, público-alvo e contexto de produção,
bem como para a discussão acerca das variedades linguísticas,
realçando a questão do uso social. No entanto, vemos também, mais
frequentemente, o verbo “reconhecer” que o verbo “analisar”, o
que nos leva a pensar que os itens elaborados a partir dessa matriz
podem não ser de reflexão sobre algum aspecto linguístico em algum
gênero para produção de efeito de sentido, mas somente a proposta
de reconhecimento desse aspecto em algum gênero, podendo levar
a um uso do texto como pretexto para a avaliação de conhecimento
gramatical, por exemplo. É necessário lembrar que os itens das
provas do ENEM são elaborados por diferentes professores, que os
enviam para um Banco Nacional de Itens3, de onde são selecionados
os 180 que farão parte de cada prova.
No edital de 2014 também são indicados aspectos específicos
de Língua Portuguesa a serem avaliados4, chamados “objetos de
conhecimento associados às matrizes de referência”:
Estudo do texto: as sequências discursivas e os
gêneros textuais no sistema de comunicação e informação – modos de organização da composição
textual; atividades de produção escrita e de leitura
de textos gerados nas diferentes esferas sociais – públicas e privadas.
Estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos: recursos expressivos da língua, procedimentos
de construção e recepção de textos – organização
da macroestrutura semântica e a articulação entre
idéias e proposições (relações lógico-semânticas).
3 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/banco-nacional-de-itens>. Acesso em: 04
de julho de 2016.
4 Não acrescentamos os objetos de conhecimento relativos ao estudo do texto literário.
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Estudo do texto argumentativo, seus gêneros e recursos linguísticos: argumentação: tipo, gêneros
e usos em língua portuguesa – formas de apresentação de diferentes pontos de vista; organização e
progressão textual; papéis sociais e comunicativos
dos interlocutores, relação entre usos e propósitos
comunicativos, função sociocomunicativa do gênero, aspectos da dimensão espaço-temporal em que
se produz o texto.
Estudo dos aspectos linguísticos da língua portuguesa: usos da língua: norma culta e variação linguística – uso dos recursos linguísticos em relação
ao contexto em que o texto é constituído: elementos
de referência pessoal, temporal, espacial, registro
linguístico, grau de formalidade, seleção lexical,
tempos e modos verbais; uso dos recursos linguísticos em processo de coesão textual: elementos de articulação das sequências dos textos ou a construção
da microestrutura do texto. (BRASIL, 2014b, p. 115,
grifos do autor).

Há uma preocupação em se adequar às orientações das OCEM,
a ponto de parte dos objetos de conhecimento, a saber, “Estudos
dos aspectos linguísticos da língua portuguesa...”, ser uma cópia
das orientações presentes no Quadro 2 – Eixos organizadores das
atividades de Língua Portuguesa no Ensino Médio – na célula que
diz respeito às estratégias textualizadoras (BRASIL, 2006, p. 38).
É importante para o ENEM, como vemos em suas especificações,
avaliar recursos linguísticos em relação a seu uso em contextos
diversos, com diferentes interlocutores, e, assim, também em relação
os efeitos de sentido que geram. Como dissemos anteriormente,
avaliações de alta relevância como o ENEM têm grande potencial
para gerar mudanças curriculares no EM e, muitas vezes, levam
a maiores impactos que os próprios parâmetros e orientações
curriculares. Estando em consonância com as orientações, o
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exame potencializa a ocorrência de efeitos positivos no ensino e na
aprendizagem.
3.2 Relatório Pedagógico ENEM 2009-2010

Nesse documento, o mais recente relatório divulgado pelo
MEC/ INEP (BRASIL, 2013), enfatiza-se que as competências da
área primam por questões relevantes e atuais das discussões
sobre língua(gem): diversidade de gêneros discursivos e
literários; referência à situação de uso real da língua ou
a situações comunicativas e, retomando características
importantes do exame, proposição de situações-problema
contextualizadas em itens que procuram ser “tarefas cognitivas
de tipo transdisciplinar, ou seja, envolvem conceitos e temas que
atravessam e combinam diferentes contribuições disciplinares”
(ibid., p. 31). O documento também ressalta que “no ENEM, o
participante precisa saber ler em sentido amplo, pois é com base
na articulação das informações contextualizadas nos itens da
prova e na proposta de redação que ele deverá se mostrar um
leitor crítico e propositivo (ibid., p. 32).
O documento traz uma reflexão geral acerca dos itens das
provas do ENEM de 2009 e 2010. Nessa apresentação, procurase mostrar como cada item se vincula a determinada habilidade
das matrizes de referência, além de um gráfico com o padrão
de respostas dos candidatos, como apresentado na figura 2. Os
autores do documento também tecem um comentário, a “reflexão
geral”, acerca do item.
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Figura 2. Item analisado no Relatório 2014 (BRASIL, 2013, p. 42)

O item aborda a variação linguística tendo como foco
o contexto de comunicação. Isso exigiu dos participantes uma reflexão sobre a diversidade como uma
característica da língua e a associação de uma variedade em um contexto específico de uso, em que se
julgou sua adequação. Os participantes que marcaram a alternativa A identificaram, corretamente, o
contexto informal estabelecido, considerando o reconhecimento do vínculo de amizade entre os interlocutores no texto. Considerando a média do grupo
de referência do Exame, o item, com parâmetro de
481.2, apresenta nível fácil de dificuldade. A alternativa B foi atrativa para participantes situados entre
300 e 500 na escala de proficiência. Os participantes
atraídos por essa alternativa podem ter atribuído o
contexto informal de comunicação ao fato de os dois
interlocutores fazerem parte da mesma categoria
profissional, o que por si só não aportaria informalidade ao contexto (BRASIL, 2013, p.42).
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A discussão aponta que o participante que escolheu a alternativa
correta entendeu o “contexto informal estabelecido” e refletiu sobre
a “diversidade como uma característica da língua” (id.). Essa reflexão
sobre a diversidade não nos pareceu tão bem elaborada, uma vez que
não está claro esse vínculo de amizade mencionado no comentário.
Ressaltamos que, nesse item, especificamente, o exemplo de diálogo
foi retirado de um livro científico, e não parece dizer respeito ao um
diálogo real entre gerente e cliente/amigo. Parece-nos que o texto é
criado e utilizado como pretexto para a avaliação do conhecimento do
candidato sobre (in) formalidade e diversidade da língua.
Os itens da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
elencados pelo documento colocaram em evidência as habilidades 3,
5, 7, 10, 14, 17, 20 24, 26 e 29. Olhando novamente para a matriz
da área, notamos que as habilidades 21 e 22, que tratariam de
recursos linguísticos para construção de efeitos de sentido não
foram abordadas, o que pode designar uma falha na escolha dos itens
representativos que comporiam o documento ou a falta de itens que
promovessem a aferição dessas habilidades.
3.3 O ENEM e a Análise Linguística

Marcuschi (2006, p. 79), em sua análise de itens do ENEM 2002
já apontava para a preocupação das questões em endereçar efeitos de
sentido por meio da análise de recursos linguísticos, mas salientava
a limitação a uma leitura linear e o impedimento de justificativas
para as respostas escolhidas pelos alunos pelo fato de o exame ser de
múltipla escolha (ibid., p. 81).
Em uma pesquisa em base de dados, encontramos dois artigos
que relacionavam ENEM e AL. Barcellos (2014) propôs mapear os
conhecimentos/ conteúdos linguísticos mais abordados nos ENEM
de 2009 a 2013, procurando identificar se o ENEM contemplava as
contribuições da AL. Já Alves (2014) buscou identificar um perfil das
questões de gramática das provas do ENEM de 2012 e 2013. Enquanto
a primeira acredita que o ENEM propõe itens que avaliam, em sua
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maioria, apenas conhecimentos “com base na normatividade da
língua” (BARCELLOS, 2014, p. 599), ALVES (ibid., p. 193) acredita haver
“pertinência na abordagem das questões relacionadas à gramática/
língua/ linguagem” em relação às concepções de língua/ gramática, no
trabalho com análise linguística e com os gêneros textuais.
Como exemplo para sua crítica, Barcellos (ibid. p. 595)
apresenta um item da prova de 2010. A autora aponta que, como em
anos anteriores, ao invés de avaliar se o candidato sabe a finalidade
da função da linguagem, avalia somente o reconhecimento da função.
Alves (2014, p. 188), por sua vez, aponta que em um item do
ENEM 2012, caso categórico de AL, leva-se em consideração a
construção de sentidos ao se exigir que o aluno compreenda o uso da
conjunção na charge. De fato, o item elencado propõe um trabalho de
reflexão sobre a conjunção utilizada na charge para que se construa
o sentido final pretendido.
Nesse contexto de análise dos itens do ENEM é que inserimos
nossa proposta. A seguir, procuraremos olhar mais detalhadamente
para itens de Língua Portuguesa do ENEM 2014 (BRASIL, 2014a).
3.3.1 Itens da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
do ENEM 2014

A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do ano de 2014,
com 45 questões, se dividiu da seguinte forma: 5 itens em LE, e 40 itens
em LP, sendo bastante difícil separar os itens de LP dos de Educação
Física, Artes ou Tecnologias da Informação e da Comunicação, que nos
pareceram chegar a 5 no total. Da mesma forma, Marcuschi (2006,
p. 60), analisando itens do ENEM 2002, observa que é “complexa a
indicação do quantitativo de questões stricto sensu da área de língua
portuguesa presentes na prova do ENEM”.
Para a realização do exame, o examinando deve fazer uso de
uma leitura atenta, uma vez que as informações para responder aos
itens estão quase sempre presentes no trecho adaptado trazido para
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a prova. Marchuschi (ibid. p. 61) já apontava que o foco do ENEM é
a “compreensão de leitura”. Esse foco, conforme nossa análise, não
mudou nas prova de 2014.
Considerando que a AL é ferramenta para a leitura e a
produção de textos e que se pauta em uma metodologia reflexiva,
baseada na indução e na observação (MENDONÇA, 2006c),
buscamos entender se os itens que se refeririam à capacidade
metalinguística dos candidatos do ENEM 2014 proporiam a
construção de sentidos por meio de análise de elementos/ fatos
linguísticos em gêneros diversos5.

Figura 3. Questão 97 da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (BRASIL, 2014a, p. 7)

De acordo com nossa análise, o item 97, na figura 3, diz respeito
à habilidade 25 – “Identificar, em textos de diferentes gêneros, as
marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas
sociais, regionais e de registro” da Competência 8. Notamos que,
5 Os itens foram retirados do Caderno Amarelo do segundo dia de aplicação da
prova de 2014. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/
provas/2014/CAD_ENEM_2014_DIA_2_05_AMARELO.pdf. Acesso em: 04 de julho
de 2016.
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ao invés de propor uma reflexão sobre essa forma característica do
falar popular, por exemplo, “Relacionar as variedades linguísticas a
situações específicas de uso social” – habilidade 26, o item somente
exige sua identificação, no caso, do vocábulo “cabras”, não as variações
fonéticas “tou” ou “óia”, esvaziando bastante a possibilidade de
construção de sentido que essas variedades promovem na canção. É
firmada pela própria matriz, por meio da habilidade 25, a possibilidade
de somente identificar alguma marca em algum gênero.

Figura 4. Questão 101 da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (BRASIL, 2014a,
p. 8)

A questão 101, figura 4, que avalia a habilidade de
“Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para
o convencimento do público, tais como a intimidação, sedução,
comoção, chantagem, entre outras” – habilidade 24 –, ao contrário
da questão 97, leva o candidato a refletir sobre efeitos de sentido
a partir da utilização do recurso estilístico metáfora. É necessário
que o candidato se atente à leitura do texto verbal e do não verbal
para responder a essa questão, reconhecendo o mecanismo para
elaboração da metáfora, figura utilizada de duas maneiras: o
pesadelo no texto verbal e o monstro no texto não verbal, além de
conhecimento de mundo sobre o tema.
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Figura 5. Questão 102 da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (BRASIL, 2014a, p. 8)

A questão 102, figura 5, também leva o candidato a uma
reflexão acerca da oralidade, orientação contida nos PCNs (BRASIL,
1998). Ao propor esse item, o ENEM pressupõe que o candidato tenha
ciência das características da oralidade, que não se deve à baixa
escolaridade, por exemplo, mas que são próprias da função fática
da linguagem, como uma estratégia para continuidade da interação
oral. É interessante, pois o candidato também deve refletir que, na
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transcrição em questão, a pessoa não se utiliza da contração “né” para
marcar uma conexão lógica, como poderia ocorrer. Nesse sentido,
ressalta-se a importância da leitura atenta do trecho e da reflexão
sobre as intenções do falante.

Figura 6. Questão 106 da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (BRASIL, 2014a, p.10)
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A questão 106 (figura 6), por sua vez, em sua interdisciplinaridade,
avaliou as habilidades de o candidato “Reconhecer diferentes funções
da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais”
– habilidade 12 – e de “Estabelecer relações entre o texto literário e o
momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico,
social e político” – habilidade 15. Embora não seja o texto literário
o foco desse item, é essa relação entre uma linguagem artística
e o momento de sua produção e outra linguagem artística e outro
momento de produção que se estabelece. A questão exige do candidato
uma reflexão acerca da intertextualidade e também do texto verbal,
levando a uma análise acerca da polissemia em “quadro dramático”,
isto é, análise de como o termo utilizado gera o sentido pretendido.
Uma leitura atenta leva o candidato a mobilizar conhecimentos sobre
o contexto da criação do quadro por Picasso. O conhecimento de
mundo requerido se refere a uma realidade vivenciada por todos os
brasileiros em feriados como os de carnaval.

Figura 7. Questão 107 da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (BRASIL, 2014a, p. 10)
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No item presente na figura 7, que exige uma reflexão
essencialmente metalinguística, o candidato é convidado a responder
sobre o uso da conjunção “mas” em um poema, avaliando a habilidade
de “Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e
recursos linguísticos” (habilidade 22) e talvez também a habilidade de
“Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o
convencimento do público, tais como a intimidação, sedução,
comoção, chantagem, entre outras” (habilidade 24). Nesse sentido,
não se quer necessariamente saber como utilizar a conjunção, mas
sim compreender como sua utilização nesse texto promove o efeito
de sentido esperado, que destaca os argumentos. No enunciado e nas
alternativas, trabalha-se o conhecimento linguístico da conjunção,
mas não fica somente nisso, pois leva o candidato a refletir sobre a
utilização do recurso para construção semântica e poética, ou seja, a
análise linguística é ferramenta para a leitura do texto literário.
Compreender o uso dessa conjunção é então compreender o poema
como um todo.
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Figura 8. Questão 110 da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (BRASIL, 2014a, p. 11)

Novamente, a habilidade “Relacionar as variedades linguísticas
a situações específicas de uso social” é avaliada e a leitura atenta se
faz essencial. Embora confusas, as alternativas do item 110, figura 8,
mostravam que somente uma delas seria de fato aplicável, desde que o
candidato entendesse que palavras sempre passam a cair em desuso,
mas que há ainda pessoas que usam algumas formas envelhecidas
das palavras. A questão não traz necessariamente uma reflexão
metalinguística, mas procura mobilizar a construção de sentidos por
meio do entendimento do uso de variedades linguísticas.
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Figura 9. Questão 117 da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (BRASIL, 2014a, p. 13)

A questão 117 (figura 9) parece avaliar a habilidade 22
“Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e
recursos linguísticos”, procurando explorar um recurso estilístico.
Desta vez, o exame avalia se o candidato conhece a figura de linguagem
“ironia” e como ela é mobilizada no texto literário para promover os
efeitos de sentido intencionados com a frase “como é o negócio?”.
Embora promova uma reflexão interessante, é importante apontar
para o fato de que um trecho adaptado de um romance não fornece
ao candidato todas as informações necessárias para refutação das
outras alternativas da questão. Como sabemos, o ENEM não sugere
antecipadamente os textos literários a serem lidos pelos candidatos.
Dessa forma, a questão parece esvaziar o trabalho com o mesmo. O
trecho selecionado parece somente pretexto para a avaliação de um
conhecimento de figuras de linguagem.

Figura 10. Questão 120 da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (BRASIL, 2014a, p. 14)
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O item 120, presente na figura 10, avaliava a capacidade do
candidato de compreender o uso da locução verbal “deve acabar”
em relação ao que o autor do texto quer expressar. Parece-nos que o
elaborador procurava abarcar a habilidade 24 – “Reconhecer no texto
estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do
público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre
outras”. Desse modo, o enunciado informa que a língua portuguesa
possui recursos diversos para indicar atitudes. No entanto, a questão
explora somente a questão da probabilidade, isto é, a modalização
para indicar “uma previsão trágica”. Queremos dizer que o item
poderia explorar mais profundamente a questão por meio de reflexão
sobre o tempo e o aspecto verbal utilizados, isto é, explorar os “vários
recursos”, como apontado no enunciado. Além disso, dentre as
alternativas disponíveis, a e e podem causar dúvidas, já que o trecho
recortado permite essas interpretações.

Figura 11. Questão 133 da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (BRASIL, 2014a,
p. 18)

O último item analisado, a questão 133 (figura 11), acreditamos,
procurava avaliar a habilidade 22 – “Relacionar, em diferentes textos,
opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos”. No entanto,
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parece que o elaborador, em vez de questionar, propondo a reflexão
sobre a função desse recurso no texto e, consequentemente, o efeito
de sentido que todos os recursos negritados promovem, já apresenta
a reflexão nas alternativas, sendo necessário que o candidato faça
somente uma checagem de cada recurso ali presente.
Os itens analisados, em sua maioria, exigem que o examinando
faça uma reflexão consciente acerca dos recursos linguísticos para
escolher a alternativa correta. Acreditamos que a maior parte das
questões de Língua Portuguesa do ENEM 2014 foram elaboradas com
vistas a contemplar as expectativas dessa nova visão sobre o ensino e
a aprendizagem da gramática.
Nossa análise mostrou, porém, que alguns itens, como os de
número 97, 117 e 133, não promoveram uma reflexão por meio de um
recurso linguístico para a construção de sentidos. Acreditamos que
isso se deva à maneira como a matriz designa as habilidades esperadas
nesse final de etapa. A preferência pelo verbo identificar e reconhecer
ao invés de analisar, muitas vezes, permite que os elaboradores de
itens que vão compor o Banco Nacional de Itens não se preocupem
com as questões levantadas pela AL. Porém, o problema pode vir a
ser também gerado pela formação dos elaboradores dos itens, a qual
pode não ter contemplado as preocupações com a reflexão sobre o
uso da linguagem, sendo a AL ferramenta que permite essa reflexão.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo procurou analisar a Matriz de Referência e os itens
de Linguagens, códigos e suas tecnologias, no que diziam respeito à
área de Língua Portuguesa no ENEM 2014.
Nossa análise mostrou que as especificações da matriz estão
em consonância com as preocupações apresentadas nas OCEM e
nos PCNs acerca do trabalho com a Análise Linguística. Da mesma
forma, os itens da prova de 2014 parecem, em sua maioria, endereçar
essas mesmas preocupações, o que potencializa a ocorrência de
efeitos retroativos benéficos no processo ensino/ aprendizagem.
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Concordamos com Alves (2014, p. 193) quando conclui haver
pertinência na abordagem das questões relacionadas à gramática/
língua/ linguagem, mas não em todos os itens analisados. Pudemos
perceber que os itens propostos na prova de LP do ENEM 2014
procuravam avaliar as habilidades e competências apresentadas
na Matriz. Esses itens avaliaram, em sua maioria, a reflexão do
candidato em relação a algum aspecto linguístico dentro de um texto
pertencente a um gênero. Quase todos os itens analisados procuraram
favorecer a análise dentro de um contexto de uso.
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RESUMO:

O presente artigo trata da relação entre a indisciplina e a violência
escolar e em como o PPP pode ser um aliado para sanar as dificuldades
enfrentadas no ambiente escolar pelos atores do processo da
aprendizagem. A indisciplina e violência são consideradas obstáculos
para que haja uma educação de qualidade para todos. Os diversos
tipos de violência que hoje fazem parte da sociedade atingem tanto
espaços privados quanto espaços públicos e os efeitos desta violência
acabam por afetar principalmente as escolas. A violência escolar vem
preocupando a todos, pois há uma significativa perda de qualidade
nos processos educativos. O PPP pode ser um instrumento que
contribui com medidas e ações para que essa situação seja contida,
pois sendo este pautado nas reflexões políticas feitas de maneira
coletiva sobre a prática pedagógica por todos os atores no processo
de formação: alunos, pais, professores, gestores e a comunidade

79

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

que determinam as ações da escola, apontando os problemas e
necessidades da escola e articulando soluções para essas indagações.
Apesar de ser um plano a ser seguido, não é rígido em si mesmo,
o PPP pode ser moldado conforme os problemas forem sanados e
outras necessidades surgirem, é um movimento de ir e vir, ver e rever
a prática e, como esta pode se articular ao PPP. Todo esse processo
se dá com o engajamento do coletivo, para o bem comum na busca
da educação com significado. O objetivo principal desse trabalho foi
tratar o PPP como aliado no processo de desenvolvimento de soluções
diante do quadro de indisciplina e violência escolar tão recorrente em
todo sistema educacional.
PALAVRAS-CHAVE: Projeto Político Pedagógico; indisciplina;
violência escolar.
Abstract

This article deals with the relationship between indiscipline and
school violence and how PPP can be an ally to remedy the difficulties
faced in the school environment by the actors of the learning process.
The indiscipline and violence obstacles are considered so that there is
a quality education for all. The various types of violence that are now
part of society affect both private spaces and public spaces and the
effects of this violence end up mainly affect schools. School violence
is worrying everyone, because there is a significant loss of quality in
the educational processes. The PPP can be a tool that contributes to
measures and actions so that this situation is contained, because this
being guided in political discussions made collectively on pedagogical
practice by all actors in the educational process: students, parents,
teachers, managers and the community to determine the school’s
actions, pointing out the problems and needs of the school and
articulating solutions to these questions. Despite being a plan to be
followed, it is not hard in itself, the PPP can be molded as problems
are solved and other needs arise, is a movement to come and go, see
and review the practice and how it can articulate the PPP. This entire
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process takes place with the engagement of the team, for the common
good in the pursuit of education meaningful. The main objective of
this work was to treat the PPP as an ally in the process of developing
solutions before the discipline board and school violence as recurring
throughout the educational system.
KEYWORDS: Pedagogical Political Project; indiscipline; school violence.
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1. INTRODUÇÃO

A indisciplina e a violência são um problema grave e recorrente
dentro do ambiente escolar. É uma questão que aflige e fragiliza todo
o sistema educacional de modo a comprometer a aprendizagem do
aluno, seu desenvolvimento intelectual e da sua autonomia.
O presente artigo trata justamente da reflexão que podemos
fazer a partir da construção ou reconstrução do Projeto Político
Pedagógico (PPP). Esse estudo foi norteado pela busca da resposta
para a seguinte indagação: Quais aspectos poderiam ser observados
ao desenvolver a construção ou a reconstrução do PPP para que a
indisciplina e a violência sejam contornadas e os alunos possam ser
protagonistas da sua aprendizagem?
Diante desta questão, pretendeu-se com o estudo realizado
entender como o PPP poderia ser um instrumento de prevenção
da indisciplina; percebendo em como essa indisciplina associa-se à
violência social em contextos diversos e quais são as maneiras que se
manifestam dentro da escola, já que vivemos em um momento em que
a educação em si vive uma fase de transformação para acompanhar
a evolução da sociedade. Diante deste aspecto tentamos conceituar o
que é indisciplina, algo que pensando nesta nova fase da educação,
percebemos ter contextos diferentes, em momentos diferentes
dentro da história. Dentro desta perspectiva analisamos onde o PPP
poderia realmente intervir nesse processo, sugerindo ainda ações
que poderiam auxiliar no processo da redução da indisciplina no
ambiente escolar.
Esta reflexão sobre as medidas transformadoras do PPP é
justamente para perceber o cotidiano escolar e entender que ele é
muito mais complexo do que parece, todas as individualidades que
encontramos são reflexo da comunidade e é através das partes que
compõem o todo (comunidade, gestão, professores e alunos), que
se baseia o PPP (Projeto Político Pedagógico), onde traçamos meios
e metas para a melhoria do ambiente escolar e da aprendizagem
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dos alunos. Um dos problemas recorrentes e mais gritantes nas
escolas nos dias atuais é a indisciplina em sala de aula, na qual aluno
e professor não se reconhecem mais como colaboradores e sim
gladiadores em um campo de batalha, há conflitos até mesmo entre
os alunos, e entre os alunos e funcionários. De um lado o professor
que precisa desenvolver o conteúdo de maneira que todas as metas
sejam cumpridas e a aprendizagem seja eficiente; e de outro um
aluno por vezes desmotivado e com toda a sua carga de vida, gerando
assim a indisciplina que traz marcas para todos os envolvidos no
processo. Esperamos que com esse trabalho possamos identificar
algumas práticas aliadas ao PPP que possam ajudar a melhorar esse
quadro escolar.
A pesquisa se apoiou no dia-a-dia da escola, seus desafios e nos
problemas envolvendo os atores do processo de ensino-aprendizagem.
Para responder ao problema da pesquisa e alcançar os objetivos
pretendidos foi desenvolvido um estudo de natureza aplicada,
onde discutimos a solução de um problema específico e tentamos
buscar ações, gerando conhecimento para aplicação na prática. Já a
metodologia de Pequisa-ação nos ajudou na investigação social com
base empírica. O processo de pesquisa recorreu a uma metodologia
sistemática, no sentido de transformar as realidades observadas, a
partir da sua compreensão, conhecimento e compromisso para a
ação dos elementos envolvidos.
A pesquisa realizada baseou, dentre outros, nos estudos de
Vasconcelos (2006), quando sinaliza para os problemas de indisciplina
e traz interconexões, tais como: o sentido da atividade docente
e discente, limites e possibilidades educativas, comportamento
humano, convivência escolar, construção da autonomia, autoridade
pedagógica, contato didático, ética, entre outras; com La Tille (2008)
contamos com sua reflexão sobre o conceito de ‘limite’, termo ligado
diretamente com a ideia de uma disciplina ‘aceitável’ em sala de
aula; Rebelo (2011) defende uma construção cotidiana da escola,
na qual a busca de uma aprendizagem efetiva passa pela discussão
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das dificuldades enfrentadas pela gestão escolar; em Lima (2015)
discutem-se os problemas da gestão e da formulação e implementação
dos projetos políticos-pedagógicos nas escolas.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Escola: um lugar de antagonismos

A busca de uma educação mais significativa é uma das metas
mais importantes para uma escola preocupada com a aprendizagem de
seus alunos. Os alunos por sua vez estão cada vez mais desmotivados
e desinteressados por sua aprendizagem, e isso acontece por
vários motivos desde socioeconômicos ou até mesmo os de ordem
psicossomáticos.
Segundo Rebelo (2011), há várias questões de ordens sociais
tais como: saúde pública, má formação da população, violência,
influência da formação familiar do aluno. Contudo outras questões
também estão envolvidas nesse processo, que precisamos levar em
conta de ordem educacional: o currículo escolar que tem função de
controle social, portanto, um currículo fechado e estático que cumpre
o papel de reprodutor social, a falta de preparo e a má formação dos
profissionais da área, falta do estudo das legislações que regem os
sistemas educacionais (ECA, LBDN, PCNs, etc.). Mas o fator essencial
é a “falta de interesse das políticas públicas educacionais, uma outra
causa da indisciplina escolar”, que é responsável pelos recursos
destinados a manutenção dos prédios e equipamentos existentes na
escola, pela organização de cursos de formação continuada, pelo envio
de materiais pedagógicos para a melhoria das aulas, pela melhoria
de salário dos professores, pela garantia de horários destinados ao
trabalho coletivo na escola e pela real aplicação da verba destinada à
educação no governo municipal.
E por causa de todos esses problemas surgem os conflitos em
sala de aula, onde há uma reunião de pessoas heterogêneas, que
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convivem em um mesmo lugar por horas a fio e temos ainda que
somar a esse contexto o professor que precisa estar preparado para
enfrentar tamanha onda de sentimentos e relações que se estabelecem,
além de ter a obrigação de cumprir o currículo exigido pelos órgãos
reguladores. Se todos esses conflitos e interesses não forem
direcionados de maneira correta a indisciplina e consequentemente
a violência tomarão o lugar da aprendizagem na sala de aula.
Para Abramovay (2002) em seu artigo escrito para UNESCO,
antigamente a violência era tratada como simples questão disciplinar.
Depois, passou a ser analisada como delinquência juvenil. Hoje,
é percebida de maneira bem mais ampla, sob perspectivas que
expressam fenômenos como a globalização e a exclusão social.
“Diante disso, as análises precisam ser mais profundas e não se
restringir às transgressões praticadas por estudantes ou violências
nas relações entre eles”.
A violência gerada dentro da escola através da indisciplina tem
algumas nuances que precisaremos refletir para que consigamos
entender como esse processo de violência se desencadeia a partir de
ações indisciplinares, segundo Pereira & Williams (2010) a violência
escolar pode ser classificada em violência explícita na qual há dano
e/ou agressão física; e a simbólica que é implícita na fala e ações dos
atores envolvidos no cotidiano da sala de aula e onde é mais difícil de ser
percebida e combatida. A violência escolar ainda engloba categorias
específicas como o bullying e o ciberbullying. Assim, destaca-se a
importância de se considerar que violência não é somente aquela que
causa problemas físicos, psicológicos e sociais para as vítimas, pois a
própria ameaça de agressão já é uma violência.
Através desta colocação, vê-se que o indivíduo quando se sente
ameaçado de alguma forma, toma isso como um ato de violência,
além de a violência poder se manifestar tanto por meio de agressões
físicas, como através de signos, preconceitos, metáforas, desenhos
ou qualquer outra maneira que possa ser interpretada como ameaça
ou intimidação.
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Temos ainda, apesar de todas as mudanças significativas
que houve na sociedade contemporânea, a ideia de uma escola que
segundo Foucault (2004), “molda corpos dóceis para o trabalho e boa
produção”, sendo assim ainda enxergamos nosso aluno como uma
pessoa que ocupa uma carteira que está disposta de forma linear
dentro de uma sala de aula, como em uma linha de produção tendo
de cumprir todas as tarefas designadas sem questionar ou criar
algo novo, ou até mesmo como FREIRE (1998) menciona, como em
um banco onde há processos e procedimentos a serem seguidos e
concluídos. Há, portanto um embate de interesses e necessidades,
dentro do contexto escolar, pois o aluno de hoje é muito mais
questionador e consciente de seus direitos do que um aluno do século
passado. Vivemos a era do conhecimento no qual a informação está
disponível para qualquer pessoa que a procure, e apesar de estarmos
conscientes desta mudança, nós professores, ainda tendemos a tratálos dessa forma, como em uma linha de produção que dá resultado
independente da maneira que seu comandado se sente ou realiza
cada tarefa estipulada.
Mas então por que enfrentamos tamanho desafio com a falta
de disciplina em sala de aula, já que tendemos a tratar e a treinar
o aluno a se comportar de determinada maneira, atendendo os
requisitos para a construção de sua aprendizagem? É uma pergunta
que geralmente causa desconforto entre as pessoas envolvidas, pois
gera conflitos e leva a violência tão corriqueira na escola, onde não
há santos ou condenados, mas pessoas que precisam de atenção e
dedicação a cada dificuldade que apresenta.
A violência escolar está intimamente ligada à indisciplina em
sala de aula. É o mecanismo que detona todas as situações de conflito
entre os atores do ambiente escolar.
Quando pensamos em indisciplina logo nos vêm as situações
entre aluno e professor, contudo, é muito, além disso, que precisamos
pensar, pois há diversos tipos de relação na escola: entre os alunos,
alunos e gestão, alunos e equipe escolar, etc.. Se pararmos para
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conceituar o que seria indisciplina precisaríamos pensar na definição
de disciplina, ou seja, qual seria a postura que o aluno deveria ter
em relação ao seu comportamento, e em contrapartida qual seria a
exigência no cumprimento desta postura e quais seriam os meios de
cobrança para que isso se torne realidade?
Se consultarmos o dicionário comum da língua portuguesa a
definição de disciplina seria:
DISCIPLINA: 1 Conjunto de normas de conduta que
regem determinada organização, atividade, etc.,
disciplina militar, disciplina escolar, disciplina alimentar. 2 Obediência a essas mesmas normas. 3
Capacidade para aceitar essas normas. 4 Ramo do
conhecimento considerada como matéria a ser ensinada. (BECHARA, 2011).

Ora se disciplina é a capacidade do aluno acatar ordens superiores,
para que este se encaixe em determinado contexto, estamos buscando
uma escola que atenda a um público homogêneo, como se fossem
treinados em uma ordem sem desvios ou questionamentos.
Percebemos então que a escola é um lugar onde só se aceita
pessoas que não causam problema, por isso a indisciplina é entendida,
dentro deste contexto “... Como desobediência e assim para a sua
superação, o melhor caminho é a punição.” (REBELO 2011). Para
tanto precisamos entender que a punição, do jeito que se estabelece,
não cabe no contexto escolar, pois vai de encontro as orientações
dadas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):
Art. 3 – A criança e o adolescente gozam de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
sem prejuízo da produção integral de que trata essa
Lei, assegurando-lhes, por leis ou por outros meios,
todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, moral, mental,
espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
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Art. 18 – É dever de todos velar pela dignidade da
criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante,
vexatório ou constrangedor.

A escola deveria ser um lugar de acolhimento e compreensão
onde o aluno possa sentir-se confortável e em segurança, entretanto,
assim como em todas as organizações ou instituições há regras e
normas a serem seguidas para o bom andamento do trabalho e o
desenvolvimento humano.
Todavia há outras definições e conceitos sobre disciplina
principalmente se levarmos em consideração a escola, sua
organização, metas e maneiras de trabalho. Nesse contexto, a
escola emerge como uma das principais instituições capazes de
atuar na dinâmica da realidade, formando cidadãos, projetandoos para o futuro em busca da construção da sociedade que
almejamos. Inúmeros são os obstáculos a serem superados e que
interferem na dinâmica do ambiente escolar e assim, a questão
da indisciplina dos alunos e suas implicações ganham enorme
importância e proporção.
Segundo Antunes (2013), em sua reflexão sobre o que é disciplina,
em como ela é encarada de maneira simplista, podemos associar
a palavra com a ideia de educar, instruir, aplicar e fundamentar
princípios morais, então, se a definição de disciplina é um conjunto
de normas de conduta de certa organização; na escola temos que nos
ater em como gerenciar o ambiente escolar para que possamos educar
e instruir com o intuito de fundamentar os princípios morais que
fazem parte de nossa sociedade. Entretanto, nosso problema dentro
das escolas vai muito além da definição de disciplina no seu sentido
etimológico e na criação de regras para sua aplicabilidade. O dia-a-dia
e as relações que existem caminham além de simples cumprimento
de regras para o bom andamento da instituição.
Para REBELO (2011), mais uma vez, enquanto professores,
“temos responsabilidades que não se limitam a alfabetização restrita,
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a leitura da palavra, mas ampliam-se a leitura de mundo. Esse é mais
uma vez, o sentido político da educação”.
Dentro da escola precisamos alcançar o equilíbrio entre o
cumprimento do currículo oficial com o desenvolvimento humano
de cada aluno para que ele se torne um cidadão consciente de seu
papel na sociedade, construindo seu futuro, mas também que seja
preocupado com o mundo em que vive. Porém como conseguir
entender e conceituar a disciplina que precisamos, e de que
maneira a estabelecer na escola para que o aluno possa aprender e
se desenvolver de maneira global? Segundo Antunes (2013): “essa
resposta necessita passar por uma desconstrução da ideia geral, para
a análise de situações específicas”, portanto precisamos pensar em
qual disciplina queremos desenvolver dentro da escola. Uma que
seja por escolha e consciência do aluno, onde ele reconhece suas
responsabilidades como tal, ou uma punitiva onde tomamos pela força
o “bom comportamento”, que não reflete a realidade? O melhor para
a formação do aluno é com que ele entenda que precisa se preocupar
com sua formação e que é através do seu comprometimento e produção
que isso acontecerá. O estímulo em sala de aula através do professor
é fundamental para que o aluno se sinta confortável em expor suas
dúvidas e ideias na construção de seu aprendizado, cabe à equipe de
professores e gestores criar meios e maneiras para que isso possa
acontecer; dentre as ações que podemos tomar uma delas é criar uma
boa relação com os alunos, alimentando qualidades como atenção,
respeito, paciência e receptividade. Identificando e respeitando a
individualidade de cada aluno, propor tarefas desafiadoras, incitando
os estudantes a superar os obstáculos impostos e a provar sua própria
capacidade, estimulando sua curiosidade. O uso da tecnologia é bemvindo, pois faz parte da nova realidade de nossa sociedade, e está
cada vez mais presente em nosso cotidiano, e os recursos existentes
nessa área podem ser aproveitados não apenas durante as aulas, mas
também como forma de estimular a retenção do conteúdo em casa.
Auxiliando assim no estabelecimento das regras e acordos feitos ao
longo do ano letivo, em que a disciplina necessária para a realização

89

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

das atividades e eventos programados e propostos possa acontecer de
maneira efetiva.
Para Antunes (2013), há vários tipos de relações com a disciplina
que se espera do aluno:
“Existe, por exemplo, uma disciplina em relação ao
tempo; cumprir horários, acatar prazos, entregar
tarefas nos momentos comuns estabelecidos, planejar o tempo para as ações, discutir cronogramas.
Se existe uma relação com entre disciplina e tempo,
também existe outra disciplina e espaço: respeitar
lugares, saber guardar, retirar coisas e devolvê-las
de onde se apanhou ou ocupar lugares definidos e os
manter em ordem. É também essencial que se analise a disciplina em relação ao outro: saber esperar a
vez, respeitar a pergunta do colega, mostrar-se educado em relação as diferenças, compreender a individualidade, libertar-se de estereótipos. Uma disciplina que efetivamente se deseja construir avança
também em sua relação com a aprendizagem: é necessário saber usar a memória, evoluir na expressão
da linguagem, administrar estados de emoção, saber
concentrar-se e diferenciar o descrever do analisar,
o comparar e o classificar, o deduzir do observar.”

Se pensarmos então que a disciplina está associada ao
comportamento adquirido, ensinado, coordenado, temos que
pensar sobre como tornar isso possível, viabilizando os processos
a aprendizagem e a formação dos alunos. Analisando a reflexão
de Antunes (2013), é de suma importância que ao discutir o que se
deseja como disciplina escolar, que se estabeleçam sanções “jamais
culpas, castigos ou penitência”, que será administrada toda vez
que se cometer uma infração, fazendo com que a consciência seja
construída de forma efetiva e com significação.
“... para mim, toda disciplina envolve autodisciplina.
Não há disciplina que não gere ao mesmo tempo o
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movimento de dentro para fora, como não há uma
disciplina verdadeira se não há capacidade. O sujeito
da disciplina tem de se disciplinar. Eu diria que há
duas disciplinas, em relação às vezes contraditórias,
que marcam a diferença com a indisciplina. Quer dizer, na indisciplina, tu não tens autodisciplina nem
disciplina. Quer dizer, a indisciplina é o fazer o que
quero, porque quero. A disciplina é o fazer o que posso, o que devo e o que preciso fazer. Fazer o possível
na disciplina, tornar possível o que é impossível diz
respeito necessariamente à vida interior da pessoa.
É assim que vejo o movimento interno e externo da
indisciplina. E assim acho que a presença da autoridade é absolutamente indispensável.” (FREIRE apud
D’ANTOLA, 1989:12).

Em seu pensamento Freire (1989) deixa claro que o papel do
professor é de orientar para que o aluno possa se encontrar, para que
ele se conheça e possa refletir sobre suas ações e responsabilidades,
mas isso não quer dizer as relações tenham que ser verticalizadas,
onde o professor seja o único detentor do saber no processo de
ensino-aprendizagem, mas sim de colaboração mútua e diálogo entre
permanente entre todas as partes.
Logo nosso conceito de disciplina torna-se complexo, pois
não caracteriza apenas dar ordens, acatá-las e executá-las, mas sim
construir um aporte de confiança onde haja respeito e cooperação
para o cumprimento de todas as atividades propostas, construindo
enfim uma aprendizagem com o aluno protagonizando os processos,
a assimilação e a refração dos temas desenvolvidos; por isso Rebelo
(2011) diz que:
“não poderíamos tratar a indisciplina baseada em
ideias advindas do senso comum, já que a indisciplina é uma forma de violência presente atualmente
nas reportagens dos jornais, revistas, noticiários de
televisão, e é apontada, no interior da maioria das
escolas, como responsável pelo fracasso escolar.”
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Percebemos que é através da troca e da explicitação do modo
de agir diante das requisições feitas, tendo como prioridade a
conscientização do processo de aprendizagem significativa do aluno,
que poderíamos desenvolver um trabalho de ensino mais consistente
e real. Mas como poderíamos desenvolver tais consciências, tanto
no aluno quanto em todos aqueles envolvidos nesse processo? Há
ferramentas no sistema educacional que nos permitem traçar metas,
medidas e caminhos para que a aprendizagem possa se concretizar.
Uma delas é o Projeto Político Pedagógico (PPP), que carrega em si
as particularidades e necessidades de cada escola, e que permitem
com a ajuda de toda comunidade alcançar a solução para os conflitos
existentes na escola.
2.2 Construindo soluções através do PPP

A construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) é peça
fundamental no planejamento das escolas em seus vários níveis e
modalidades. É o PPP que irá demonstrar o que a escola idealiza,
quais suas metas e objetivos e quais os possíveis caminhos para
atingi-los. Reflete opções de escolha, prioridades para a formação
de seus alunos e expressa atividades pedagógicas que levam a
escola a alcançar seus objetivos educacionais. O PPP é importante
para a educação de qualidade por ser um documento que diz não
à uniformização. Deixou de ser apenas um conjunto de planos e
diretrizes e se fez amplo, justamente, por ser projeto, por ser político
e por ser pedagógico.
Por ser projeto apresenta propostas, ou seja, é inacabado,
inconcluso, dialético. Por ter dimensão política está comprometido
com a formação de cidadãos que atuarão individual e coletivamente
na sociedade e serão os responsáveis pela construção de seus rumos.
E por ser pedagógico possibilita a efetivação da intencionalidade
da escola, permite a organização de atividades e ações educativas
necessárias para o ensino e aprendizagem.
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Não é prevendo métodos e meios de punição no PPP que faremos
com que a indisciplina e a violência escolar terminem e que tudo entre
nos eixos. Partindo do princípio de que as estratégias de repressão
usadas por muitas escolas “são pontuais, imediatistas e ineficazes”
(AVANZI, 2009), precisamos então encontrar um equilíbrio na qual a
disciplina seja estabelecida não por que ela é imposta, mas sim por
que todos sabem de seu papel no ambiente escolar.
Em relação à prevenção da indisciplina e violência escolar
precisamos retomar o conceito de disciplina dentro do espaço escolar
sendo um conjunto de regras acordadas pelos gestores, professores,
pais, alunos e equipe escolar de para que haja o bom andamento de
cada unidade escolar, mas acima de tudo isso há de se desenvolver o
senso de colaboração, de espaço, de limites para que não se ultrapasse
a linha de respeito para com o outro dentro da escola, desenvolvendose assim habilidades para o convívio em sociedade.
Para tanto é necessário que o aluno consiga distinguir as regras
e entender que se existe essa regra é para o bem comum e que o limite
do respeito da tolerância seja respeitado e também que quando uma
regra é quebrada seja ela por qual motivo for, é um descumprimento
do que foi acordado antes e que isso pode acarretar sanções para que
esse aluno consiga perceber onde errou, qual limite ultrapassou e no
que isso o desabonou. Há também a natureza das regras que podem
ser segundo Avanzi (2009), de dois tipos de regra: as de natureza
moral (baseadas em princípios éticos, que visam o bem comum, e
por isso valem para todas as instituições e para qualquer situação,
como não bater, não xingar e não mentir) e as convencionais (que
variam de escola para escola, como as que se referem ao uso de
celular, uniforme e conversa em sala de aula). Com frequência, os
regimentos escolares erram ao colocar essas duas situações em um
mesmo patamar. É importante distingui-las para entender melhor a
indisciplina e lidar com ela. Estar claro esses tipos de ações no PPP é
de suma importância para que todos falem uma mesma língua dentro
da unidade escolar não cabendo assim subterfúgios e desacordos.
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Há também um desafio a ser ultrapassado na elaboração
das medidas no PPP nas quais o aluno não será punido por uma
transgressão feita no ambiente escolar como sempre foi feito
tratando-o como um criminoso que merece alguma pena para
servir de exemplo, em uma situação de indisciplina, é preciso, sim,
manifestar contrariedade. Sem exaltações, mostrar ao aluno que
todo o grupo é prejudicado vai ajudá-lo a perceber as consequências
de suas ações e aprender como agir em outras situações similares. Às
vezes, os alunos agem de forma indisciplinada para demonstrar que
alguma regra não funciona. Em alguns casos, eles querem chamar a
atenção para as próprias ideias. Ao conviver num ambiente pautado
pelo respeito e pela negociação das normas, os estudantes aprendem
a tomar decisões responsáveis.
Propor projetos extracurriculares a serem desenvolvidos
durante o ano letivo com essa temática onde o protagonismo do
aluno seja estimulado e incentivado é importantíssimo para que esse
estudante perceba seu valor e sua importância tanto para a escola
quanto para a sua comunidade. Segundo Vasconcellos (2004) “o
aspecto coletivo da participação deve ser visto não como um processo
despersonalizador, mas pelo contrário, como o principal instrumento
de construção da individualidade”, fazer com que o aluno perceba
que todos têm seu lugar e que seu espaço está preservado para que
ele seja quem ele é, é o primeiro passo para que se construa um
movimento reverso onde o respeito mútuo seja a base das relações
dentro do ambiente escolar.
Vale destacar, que o professor também precisa se constituir
como um sujeito ativo no processo, estando atento às diferenças entre
os alunos, combinando-as e buscando que cada sujeito contribua no
processo de construção de conhecimentos de acordo com seus limites
e potencialidades. “A situação em sala de aula é intricada, pois ali se
encontram vários seres imersos em processos de alienação. Cabe ao
educador, como ser mais experiente e maduro, tomar a iniciativa de
buscar romper o círculo da alienação” (VASCONCELLOS, 2004).
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É necessário que nos esforcemos para construir um clima
escolar de qualidade, no qual os estudantes sejam respeitados e
aprendam a respeitar, e que trará recompensa: um comportamento
adequado porque todos têm consciência de seu papel na escola e
não por medo de castigos. Nessa situação, professores e gestores
são vistos como figuras de autoridade moral e intelectual, capazes
de negociações justas com os alunos. Com isso paramos no nível
da indisciplina, não gerando a violência escolar tão traumática para
todos os envolvidos em seu processo.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebemos ao longo do trabalho que a disciplina conseguida por
coação contribui para a formação de indivíduos passivos, obedientes,
dependentes, imaturos e que não compreendem o contexto social no
qual estão inseridos. Já a disciplina construída por convicção, auxilia
para formar sujeitos ativos, autônomos, responsáveis e que têm no
diálogo a base de seu desenvolvimento. Cabe à escola cultivar um
ambiente de cooperação e respeito, pois é de esperar que casos de
indisciplina surjam sempre. Mesmo com a equipe capacitada para
agir de forma mais confiante em relação ao problema, sempre haverá
novos professores e alunos, que precisarão de tempo para se adequar
a essa maneira de encarar os conflitos.
Nesse contexto, não temos condições de oferecer uma receita
de passos para serem dados para acabarmos com o problema da
indisciplina e a violência escolar em nossas escolas, mas apenas
acreditamos ter contribuído para que essa questão seja mais bem
refletida e discutida entre os envolvidos e interessados no tema.
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RESUMO:

O presente estudo tem como finalidade analisar a maneira como o
ensino das classes de palavras, especificamente a dos substantivos,
é abordado em gramáticas de autores brasileiros reconhecidos e
também como se apresenta o ensino de gramática nas escolas sob
a perspectiva dos estudos linguísticos recentes. Finalmente, propõese uma sequência de atividades em que o ensino do substantivo é
abordado tendo em vista seu potencial funcional dentro do texto. A
atividade destina-se a alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de uma
escola da rede pública estadual do estado de São Paulo. Privilegia-se
também a produção textual escrita como forma de contextualização
do processo de aprendizagem da Língua Portuguesa.
PALAVRAS-CHAVE: gramática; substantivos; ensino; sequência de
atividades
ABSTRACT:

This study aims to analyze the way the teaching of the word classes,
specifically the nouns, is approached on grammars of recognized
Brazilian authors and how is presented the grammar teaching in
schools from the perspective of recent linguistic studies. Finally, we
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propose a sequence of activities in which the teaching of the noun is
worked in view of its functional potential within the text. The activity
is intended for students of the 6th year of elementary school of São
Paulo State. It also favors the textual written production as a way of
contextualizing the process of learning the Portuguese language.
KEYWORDS: grammar; nouns; teaching; sequence of activities
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1. INTRODUÇÃO

Ainda nos dias de hoje é comum nos depararmos com aulas
de Língua Portuguesa, sobretudo as aulas de produção textual,
sendo pautadas pelo ensino tradicional da gramática normativa, em
detrimento do ensino sobre a funcionalidade dos elementos da língua
dentro do texto. Há críticas a esse método de ensino, no entanto, ele
é real e presente, principalmente nas escolas da rede pública de todo
Brasil.
Desde o início da escolarização fundamental, muitos professores
de Língua Portuguesa mantêm o foco de suas aulas no ensino da
gramática normativa tradicional, privilegiando a classificação e
nomeação dos recursos da língua, sejam morfológicos ou sintáticos.
O saber tradicional transmitido pelos docentes aos alunos em suas
aulas são oriundos de suas próprias experiências enquanto alunos
da escola básica e, muitas vezes, dos cursos de graduação que ainda
insistem em apresentar a gramática normativa tradicional como a
única forma de ensino da língua materna.
Não é intenção deste estudo criticar ou classificar a prática
destes professores como equivocada ou inadequada, mas, sim,
apresentar outra perspectiva de ensino, pautada nos estudos
lingüísticos. A proposta da sequência de atividades aqui apresentada
surge como outra opção de ensino. Em hipótese alguma pretendemos
apresentá-la como a única solução para o ensino da classe de palavras
em questão, mas como mencionado anteriormente, é uma tentativa
de melhora no aproveitamento escolar dos alunos e desenvolvimento
de suas habilidades de leitura e escrita a partir do texto.
Os tópicos linguísticos trabalhados pelos professores de Língua
Portuguesa durante todo o período de formação básica do aluno
necessita vislumbrar o desenvolvimento e a fluência das habilidades
de leitura e escrita. Para tanto, torna-se imprescindível trabalhar a
produção e interpretação do texto. Diante dessa realidade, Marcuschi
postula sobre o objeto de estudo da língua na escola. De acordo com
suas considerações,
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O que pode oferecer a escola ao aluno? Considerando que a capacidade comunicativa já se acha muito
bem desenvolvida no aluno quando ele chega à escola, o tipo de atividade da escola não deve ser ensinar
o que ele já sabe. Nem tolher as capacidades já instaladas de interação. Assim, a resposta pode ser dada
na medida em que se postula que a escola não ensina
língua, mas usos da língua e formas não corriqueiras
de comunicação escrita e oral. O núcleo do trabalho
será com a língua no contexto da compreensão, produção e análise textual. (MARCUSCHI, 2008, p.55)

O questionamento inicial do autor encontra resposta no
momento em que são realizadas as atividades que proporcionam
não apenas o conceito da classe de palavras em questão, mas,
principalmente, seu funcionamento como recurso de coesão dentro
de uma produção textual, pois, a partir dele, é que se apresentam os
objetos de ensino do professor de Língua Portuguesa. Isso implica
dizer que o ensino descontextualizado da língua através de exemplos
e fragmentos é substituído por um processo de ensino e aprendizagem
mais significativo, pois o texto, núcleo do trabalho linguístico, é o
ponto de partida e objetivo final do estudo da língua.
A sequência de atividades descrita nesta pesquisa baseia-se no
ensino das classes de palavras, especificamente o substantivo, na
perspectiva de sua funcionalidade dentro do texto, desvinculando-se,
inclusive, da noção de variação de grau, preconizada pela gramática
normativa tradicional, culminando com a proposta de produção de
textos tendo como alicerce e exemplos outros dois textos selecionados.
A escolha dos textos foi cuidadosamente realizada para que
se contextualizasse, de forma integral, o objetivo da sequência de
atividades e posterior produção textual.
2. DISCUSSÃO

Para a composição da fundamentação teórica deste estudo
tomaremos como norte o que regulam os documentos oficiais da
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educação e também algumas concepções de gramática trabalhadas
por estudiosos, dentre eles, os conceitos de gramática normativa e
gramática descritiva, apresentados por Carlos Franchi. Segundo o
autor,
Gramática é o conjunto sistemático de normas para
bem falar e escrever, estabelecidas pelos especialistas, com base no uso da língua consagrado pelos
bons escritores. Dizer que alguém “sabe gramática”
significa dizer que esse alguém “conhece essas normas e as domina tanto nocionalmente quanto operacionalmente”. (FRANCHI, 2006, p. 22)

A descrição acima corresponde ao conceito de gramática
normativa e, de acordo com várias pesquisas, muitos livros
didáticos são elaborados e trazem em suas propostas de atividades a
obrigatoriedade do segmento às regras preconizadas por ela.
Já no que se refere à concepção de gramática descritiva, o autor
chama-nos a atenção para o fato de haver, mesmo que de maneira
discreta, influência da gramática normativa, pois a descrição pode
ser realizada privilegiando o falar de um grupo seleto de pessoas em
detrimento de outras variações menos prestigiadas. Em sua visão,
A gramática descritiva parece mais neutra, mas
científica que a gramática normativa. Mas as coisas
não são necessariamente assim. O ponto de vista
normativo pode introduzir-se, sorrateiramente, na
gramática descritiva pelo menos de dois modos. Primeiro (...) quem está descrevendo uma língua pode,
muito bem, simplesmente desconsiderar os fatos
da linguagem coloquial e popular como devendo ser
a priori rejeitadas por vulgares. Como se elas não
existissem ou não devessem existir como fatos. (...)
Segundo, o gramático pode reintroduzir os critérios
sociais de uso para excluir como não gramaticais todas as expressões que não correspondem a esse uso
consagrado. (FRANCHI, 2006, p. 22-23)

101

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

Conclui-se desse panorama que, em diversos momentos,
também a gramática descritiva serve como instrumento para
reafirmação dos preconceitos, regras exclusivas e ideia de única
expressão do saber falar e escrever a língua materna. Ademais, as
propostas de atividades apresentadas nos diversos materiais didáticos
da rede pública brasileira reproduzem e reafirmam o conjunto de
regras a ser fielmente seguido em detrimento do ensino acerca da
funcionalidade dos recursos linguísticos no texto.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) preconizam que:
A Língua Portuguesa, no Brasil, possui muitas variedades dialetais. Identificam-se geográfica e socialmente as pessoas pela forma como falam. Mas
há muitos preconceitos decorrentes do valor social
relativo que é atribuído aos diferentes modos de falar: É muito comum se considerarem as variedades
lingüísticas de menor prestígio como inferiores ou
erradas. (...) Cabe à escola ensinar o aluno a utilizar
a linguagem oral nas diversas situações comunicativas, especialmente nas mais formais: planejamento
e realização de entrevistas, debates, seminários, diálogos com autoridades, dramatizações, etc. Trata-se de propor situações didáticas nas quais essas
atividades façam sentido de fato, pois seria descabido “treinar” o uso mais formal da fala. A aprendizagem de procedimentos eficazes tanto de fala como
de escuta, em contextos mais formais, dificilmente
ocorrerá se a escola não tomar para si a tarefa de
promovê-la. (BRASIL, 1998, p. 26-27)

Diante desse contexto, a ideia de um ensino da Língua Portuguesa
embasada apenas na gramática normativa tradicional não levaria em
consideração as constatações e orientações dos documentos oficiais,
transcritos acima. O fato recorrente é que, mesmo os falantes da
Língua Portuguesa, em sua maioria, consideram que o bem falar
e escrever estão intimamente ligados ao fato de conhecer e saber
empregar as regras preconizadas pela gramática normativa. Segundo
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Perini (2010, p. 18) “é isso que justifica a presença dos estudos
gramaticais na escola”.
Não é surpresa para nenhum professor que, ao abordar outros
temas de estudo da língua como, por exemplo, interpretação de textos
ou recursos de coesão e coerência textual ou então a leitura de texto
literário em sala de aula, ser interpelado por seus alunos questionando
quando é que vão “ter aula de gramática”. Tal realidade corrobora as
palavras de Perini e reafirma a ideia de que a única maneira de se
aprender português seria através da internalização das regras.
No que se refere ao ensino da Língua Portuguesa pelos
professores, as considerações de Afrânio Gonçalves Barbosa (2009)
norteiam a prática docente, fazendo com que uma reflexão seja
realizada no momento em que os alunos perguntarem se determinada
estrutura gramatical está certa ou errada. Segundo o estudioso, o
ensino de Língua Portuguesa na escola está atrelado a três saberes
distintos. O primeiro é o saber lingüístico, ou seja, a maneira que
a língua é realizada e compartilhada com toda a comunidade de
falantes. O segundo relaciona-se ao saber linguístico/prescritivo, isto
é, o saber da gramática normativa tradicional; finalmente, o terceiro
saber se refere ao conhecimento adquirido pelo professor em seus
cursos de formação, principalmente o de graduação.
O tópico gramatical a ser analisado neste estudo é classe de
palavras, especificamente o substantivo. Trataremos, neste momento,
a forma pela qual o tema é apresentado por algumas gramáticas de
autores conceituados e também como é trabalhado no livro didático
do 6º ano do Ensino Fundamental adotado por uma escola da rede
pública estadual da cidade de Franca/SP, cujos autores são William
Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. Vale salientar que o livro
didático faz parte do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático),
triênio 2014-2016.
Evanildo Bechara, em sua Moderna Gramática Portuguesa,
classifica o substantivo como “a classe de lexema que se caracteriza
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por significar o que convencionalmente chamamos por objetos
substantivos, isto é, as substâncias, estados (saúde, doença) ou
processos (chegada, entrega)” (BECHARA, 2001, p.112). Após
a caracterização da classe em questão, o autor a classifica em:
substantivos concretos e abstratos; próprios e comuns; contáveis
e não-contáveis e, finalmente, em coletivos. Por fim, menciona sua
variação em gênero, número e grau.
O autor apresenta alguns exemplos no decorrer de seu texto
para elucidar a classificação a que submete sua obra, porém não há
aplicação prática de seus exemplos, o que dificulta o entendimento
dos alunos no momento em que se propõem a desenvolver uma
atividade de produção textual ou reconhecer um substantivo dentro
de um texto de qualquer gênero, por exemplo.
Celso Cunha e Luís F. Lindley Cintra, autores da Nova Gramática
do Português Contemporâneo, que aborda os mecanismos da língua
numa perspectiva tradicional, definem a classe dos substantivos
como “a palavra com que designamos ou nomeamos os seres em
geral” (CUNHA, C; CINTRA, L, 2001, p. 177). Após a definição, é
apresentada a classificação dos substantivos, bem como realizada
na obra de Bechara. Atentamos para o fato de que, novamente, os
exemplos oferecidos são fiéis demonstradores do como deve ser a
língua escrita dos falantes do português.
Percebemos que muitos professores de Língua Portuguesa
ainda mantém a prática de ensinar seus alunos apenas conceituando
e classificando os substantivos, ou outros mecanismos da língua, de
maneira descontextualizada, ou atentando-se apenas à memorização
e reprodução das regras de uma variante tida como “correta”. O fato é
que, em diversos momentos de sua vida, não será a variante contida nas
gramáticas tradicionais ou a aprendida na escola que o aluno vai utilizar.
Não queremos, aqui, desconsiderar a necessidade de o aluno ter
ciência de que há uma variante que é privilegiada em vários contextos
da vida social e acadêmica, mas indicar que ela não é a única, pois de
acordo com os PCN,
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A Língua Portuguesa, no Brasil, possui muitas variedades dialetais1. Identificam-se geográfica e socialmente as pessoas pela forma como falam. Mas
há muitos preconceitos decorrentes do valor social
relativo que é atribuído aos diferentes modos de falar: é muito comum se considerarem as variedades
lingüísticas de menor prestígio como inferiores ou
erradas. (BRASIL, 1998, p. 26)

Cereja e Magalhães, autores da obra Gramática: Texto, Reflexão
e Uso constroem a ideia de substantivo a partir de sua presença e
funcionalidade no texto. Os exemplos utilizados como base para
reflexão sobre a classe gramatical proporcionam aos estudantes a
clareza sobre o que realmente é o substantivo e qual sua função na
construção gramatical.
Além disso, os autores apresentam algumas atividades que
fazem com que os alunos reflitam sobre o sentido que as palavras
possuem no texto como, por exemplo, sentido denotativo e conotativo,
além de promover a interação entre os colegas, promovendo um clima
de construção coletiva do conhecimento.
Somente após essa dinâmica é apresentado o conceito da
palavra substantivo, partindo dos exemplos que os textos base
oferecem. De acordo com os autores, “substantivos são palavras que
nomeiam seres – visíveis ou não, animados ou não –, ações, estados,
sentimentos, desejos e idéias. Na frase, funcionam como núcleo de
uma expressão”. (CEREJA, W.R; MAGALHÃES, T.C, 2008, p. 108)
Fica bastante evidente a preocupação dos autores em abordar
o caráter da funcionalidade do elemento linguístico; no entanto,
a classificação dos substantivos, como preconiza a gramática
tradicional, é também abordada, mas não é o foco da obra em questão.
Mário Perini, em seu texto Gramática descritiva do português,
descreve a forma como o substantivo se “comporta” gramaticalmente
1 Variedades dialetais ou dialetos são compreendidos como os diferentes falares
regionais presentes numa dada sociedade, num dado momento histórico.
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no sintagma nominal, ocupando a posição de sujeito; porém,
ressalta ainda que outras classes de palavras como, por exemplo,
os pronomes pessoais, também podem ocupar essa mesma posição.
Para exemplificar essa afirmação, temos:
(1) A garota comprou uma máquina fotográfica.
(2) Ela comprou um vestido novo.
De acordo com as considerações do autor, em (1) temos um
substantivo como núcleo do sintagma nominal e em (2) o núcleo do
sintagma nominal trata-se de um pronome pessoal.
Perini aborda também a análise da classe dos adjetivos,
pois considera que existem algumas confusões quanto à sua
funcionalidade, uma vez que, dependendo da posição que ocupa
na sentença gramatical, uma palavra poderá ser considerada como
substantivo ou adjetivo. Segundo o autor,
A observação principal a ser feita é a seguinte: uma
palavra como, digamos, inimigo não é um substantivo que às vezes se “transfere” para a classe dos adjetivos, nem o oposto. Trata-se, pura e simplesmente,
de uma palavra cujo potencial funcional inclui tanto
a possibilidade de ser um núcleo de um sintagma
nominal (SM) quanto a de ser modificador. (...) (PERINI, 2005, p. 323)

Os exemplos abaixo elucidam, de maneira objetiva, os
comentários do autor:
(3) Uma pedra brilhante.
(4) Um brilhante raro foi roubado.
Podemos observar que em (3) a palavra brilhante desempenha
a função gramatical de adjetivo, pois possui o traço modificador da
palavra antecedente. Já em (4), a palavra brilhante desempenha
a função gramatical de substantivo, pois compõem o núcleo do
sintagma nominal. Sob a perspectiva da gramática descritiva de
Perini, o que acontece no decorrer de todo seu texto é a descrição do
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potencial funcional dos elementos linguísticos na língua falada por
uma comunidade.
Diferentemente das duas primeiras obras apresentadas,
Moderna Gramática Portuguesa e Nova Gramática do Português
Contemporâneo, a gramática descritiva de Mário Perini não se atém
à classificação dos substantivos ou às suas flexões. No entanto,
apresenta ao falante ou ao estudante da língua um vasto estudo
e reflexões de como funciona a Língua Portuguesa nas diversas
situações comunicativas.
Outro estudioso da Linguística, o autor Marcos Bagno, em
sua obra Gramática Pedagógica do Português Brasileiro descreve o
substantivo da seguinte maneira:
Para lidar com o substantivo, parece mais produtivo
optar pelo estudo da referenciação. O substantivo é
a palavra que nos permite fazer referências aos objetos do mundo real, do mundo virtual e do mundo
mental. Essa referência se faz pela designação: os
substantivos são os nomes que damos aos objetos
desses mundos para que possamos nos referir a
eles. (BAGNO, 2012, p. 695)

O autor ainda utiliza, para complementar suas considerações
acerca dos substantivos, a definição dicionarizada da palavra
substantivo, qual seja: qualquer morfema susceptível de ser
antecedida por outro da classe dos determinantes, compondo com
ele um sintagma nominal. Assim, conclui que qualquer palavra
antecedida pelos artigos o, a – e seus plurais – é um substantivo.
Percebemos que, na disciplina de Língua Portuguesa, o ensino
das classes de palavras tem-se realizado sob a perspectiva da
classificação e da memorização, preconizada pela gramática normativa
tradicional. O ponto chave desta prática que faz com que os alunos
memorizem para, logo depois, realizar uma avaliação é o fato de que
nos anos seguintes do Ensino Fundamental e, lamentavelmente, no
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Ensino Médio, vários estudantes apresentem grandes dificuldades
em reconhecer, morfológica e funcionalmente um substantivo dentro
do texto de um gênero qualquer.
As observações presentes na obra de Bagno influenciam
diretamente a proposta de atividades apresentada a seguir. Julgamos
necessário que o aluno, ingressante no 6º ano do Ensino Fundamental,
aprenda, a priori, o conceito e a noção básica do que é um substantivo
e qual sua funcionalidade no texto escrito ou falado.
Apesar de o livro didático adotado pela escola trabalhar,
inicialmente, a noção geral do substantivo como palavras que
nomeiam seres, a prática em sala de aula revela-se diferente, e o
ensino das nomenclaturas dos diversos tipos de substantivos se
sobrepõe ao ensino de sua funcionalidade.
Destacamos alguns trechos do livro didático adotado pela escola
que demonstra a preocupação dos autores com o ensino sobre classe
de palavras sob a perspectiva de sua funcionalidade no texto.

Imagem 1 - Livro didático: Português Linguagens, p.85
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Imagem 2 - Livro didático: Português Linguagens, p.86

Ambas a imagens destacadas do livro didático trabalham a
conceituação do substantivo conferindo ao estudante a noção geral
do que se trata o tópico linguístico estudado. A obra não descarta
a classificação dos substantivos, no entanto, ela é revelada pelos
autores em um momento secundário no ensino do tema e não como
objetivo principal.
Na tentativa de oferecer aos professores de Língua Portuguesa
outra possibilidade no que se refere ao ensino das classes de palavras,
especificamente o substantivo, elaboramos uma sequência de
atividades divididas em alguns passos para que o aluno compreenda
o que o professor deseja ensinar, e seja agente ativo na construção de
seu próprio conhecimento. As atividades são simples, porém exigem
do docente certo comprometimento com estudos mais recentes na
área da linguística textual.
A sequência das atividades privilegiando o ensino da classe
dos substantivos numa perspectiva linguística do ensino se daria da
seguinte maneira:
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O primeiro passo da sequência de atividades seria pedir que
os alunos elencassem, oralmente, todos os objetos que eles podem
encontrar dentro da sala de aula. Certamente, o professor ouvirá
palavras como, por exemplo, lousa, carteira, cadeira, giz, lâmpadas,
livros, mesa, janelas, porta, armário, fios, paredes, papéis, alunos,
professor, menino, menina e assim por diante. O professor deverá
anotar todas as palavras ditas no quadro e também complementar
com alguma que julgar conveniente. O mesmo processo deverá ser
realizado mudando o cenário, isto é, pode ser pedido aos alunos que
indiquem todos os objetos que existem dentro do quarto de cada um
deles, ou qualquer outro cômodo de suas casas, ou, então, de outro
ambiente que eles costumam frequentar.
O foco deste passo da atividade é fazer com que os alunos
percebam que todas as palavras ditas por eles servem para nomear os
objetos existentes naqueles ambientes ou em quaisquer outros. Fica
ao critério do professor repetir a lista de palavras quantas vezes julgar
necessário para que a ideia de nomeação fique clara para os alunos.
O segundo passo da atividade consistiria em pedir aos alunos
que nomeassem os possíveis sentimentos, sensações ou emoções
que uma pessoa pode sentir. É de se esperar que surjam palavras
tais como amor, raiva, alegria, carinho, entre outras. Se isso não
acontecer, o professor deverá iniciar a lista colocando as palavras
no quadro para melhor visualização pelos alunos e tentar motiválos e instigá-los a contribuir com mais exemplos. A participação e o
envolvimento da turma nas atividades propostas contribuem para a
construção coletiva do conhecimento.
O ponto mais importante deste passo da atividade é explicar aos
alunos que, mesmo não conseguindo ver ou tocar o que foi elencado,
é possível atribuir nomes às sensações, sentimentos, etc., uma vez
que fazem parte da existência humana.
No terceiro momento da atividade, o professor trabalharia com
as palavras derivadas de verbos que denotam ações. Não é objetivo
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desta etapa da atividade o aprofundamento na classe dos verbos, mas
o professor poderá fazer algumas considerações, se julgar necessário.
O ponto fundamental desta etapa da atividade é estabelecer o conceito
de substantivo a partir das situações de uso da língua no cotidiano
dos alunos.
Os exemplos abaixo poderão ser utilizados pelo professor no
momento em que estiver trabalhando o terceiro passo da atividade.
(5) Meu almoço é às 11 horas.
(6) Eu almoço em casa todos os dias.
(7) O salto do sapato de minha irmã é bastante alto.
(8) Eu salto mais alto que Pedro.
(9) O começo do livro é meio confuso.
(10) Eu começo hoje meu curso de violão.
Os exemplos dados podem ser o ponto de partida para que
o professor inicie o ensino dos substantivos a partir das palavras
que expressam ações. A ideia principal desta fase da atividade é
pedir para que os alunos tentem formular sentenças simples ou
não utilizando os pares de palavras. Outros exemplos poderão ser
pedidos pelo professor para que o conteúdo seja amplificado e de fácil
entendimento. Se os alunos não conseguirem se lembrar de outros
pares, o professor deverá escrever uma lista no quadro e pedir para
que eles tentem escrever novas frases.
No quarto passo da atividade, a noção de gênero deverá ser
apresentada, mas é extremamente importante que o professor
desvincule-a da ideia restrita de sexo (masculino/feminino), que a
gramática normativa tradicional prescreve. O docente deverá explicar
aos seus alunos que, quando se fala em gênero na Língua Portuguesa,
aborda-se a noção de masculino e feminino, mas que existem algumas
palavras que não possuem seus pares para o masculino e feminino,
como se demonstra nos pares de exemplos abaixo:
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(11) Menino – menina.
(12) Lobo – loba.
(13) Gato – gata.
Os exemplos citados possuem seus pares perfeitos, o que facilita
o entendimento dos alunos com relação à questão de gênero. No
entanto, as palavras que não possuem a variação de gênero deverão
ser igualmente abordadas. Alguns substantivos como, por exemplo,
porta, cadeira, caderno, máquina, escova, pente, pote, frasco, vidro,
caderneta, caneta, grampo, apostila, dentre outras, poderão elucidar
o grupo de palavras que não possuem a variação masculino/feminino.
Deverá ficar claro para os alunos que o masculino e o feminino
dos substantivos não se constroem apenas substituindo os morfemas
o ou a ao final das palavras, mas que existem outras maneiras de
variar o gênero dos substantivos, que serão trabalhadas em outros
momentos.
O professor deverá motivar os alunos a contribuírem com mais
exemplos, como forma de construção coletiva do conhecimento e
verificação do processo de aprendizagem.
O quinto e último passo da atividade consiste em apresentar
a noção de número, singular e plural. Neste momento, o professor
poderia iniciar com as seguintes perguntas: O que é singular? O que
é plural?
A partir das respostas obtidas, ou da ausência delas, o docente
explicaria as noções de singular e plural para os alunos, e continuaria
sua fala com base no fato de que muitas palavras terão a forma no
plural acrescentando-se o morfema S ao final delas, mas que também
existem outras terminações utilizadas para se construir o plural
dos substantivos. Tais formas também serão estudadas em outros
momentos na disciplina de Língua Portuguesa.
Para exemplificar sua explicação, o professor poderá escrever
no quadro os exemplos abaixo, ou outros que julgar convenientes:
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(14) Menino – meninos.
(15) Criança – crianças.
O professor poderá continuar a lista de exemplos com a
colaboração dos alunos e dar sequência em sua aula.
Em momento algum foram colocadas ou exigidas pelo professor
as classificações de substantivo concreto, abstrato, primitivo, derivado,
etc., como preconiza a gramática normativa tradicional. É evidente
que os alunos podem e devem saber que existem as classificações
abordadas pela gramática normativa, porém no momento em que a
atividade foi proposta e para o público a que ela se destina, alunos do
6º ano do Ensino fundamental, seu objetivo principal é trabalhar a
classe dos substantivos como maneira de nomear os seres existentes
no mundo.
Após trabalhar todos os passos da atividade com seus alunos, o
professor poderá iniciar a proposta de produção textual que consistirá
na escrita de um gênero já estudado pelos alunos como, por exemplo,
fábula, conto, crônica ou carta pessoal.
A ideia principal da produção de textos é fazer com que os
alunos utilizem da melhor forma possível os substantivos dentro
do texto e entendam sua funcionalidade. Alguns textos servirão de
base para que os alunos possam produzir seus próprios textos como,
por exemplo, A pesca, de Affonso Romano de Sant’Anna e Circuito
Fechado, de Ricardo Ramos. Ambos os textos constam na seção dos
anexos deste estudo.
Ambos os textos são escritos a partir de substantivos
e algumas sentenças nominais, porém a forma como foram
construídos confere-lhes sequência lógica, estabelecimento de
cenário, enredo, personagens, etc. A proposta de produção de
textos a partir destes exemplos reforçará a noção e a funcionalidade
do substantivo dentro do texto, como preconiza as gramáticas
pedagógicas relacionas.
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Após a produção dos textos pelos alunos e a leitura feita pelo
professor e também pelos outros alunos, o docente terá a oportunidade
de reforçar algum conceito que julgar necessário ou contribuir com
outros exemplos, além de esclarecer possíveis dúvidas e propor a
atividade de reescrita, tão importante para aquisição da modalidade
escrita da língua.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A maneira como são apresentados os tópicos gramaticais nas
gramáticas normativas tradicionais tem-se revelado como norteadora
da prática docente de muitos professores de Língua Portuguesa, desde
o início da escolarização fundamental até o Ensino Médio. Apesar de
haver vasta bibliografia e avanço considerável nos estudos da Linguística,
principalmente no que tange à funcionalidade dos mecanismos da língua
dentro do texto, a prática em sala de aula é bem diferente.
Pudemos observar, a princípio, como é tratada a questão do
ensino de gramática na escola e a forma com a qual as pesquisas
recentes abordam o tema. Além disso, observamos como é orientado o
ensino sobre a classe dos substantivos em algumas obras de escritores
renomados, desde a gramática normativa tradicional, perpassando
pela gramática descritiva e, finalmente, a gramática pedagógica.
A proposta de ensino da classe dos substantivos através da
realização de uma sequência de atividades trabalha o elemento
linguístico na perspectiva de seu potencial funcional dentro do texto
de qualquer gênero. Acreditamos que, no momento da escolarização
em que se encontra o público alvo desta atividade, alunos do 6º ano
do Ensino Fundamental, tornam-se mais relevantes e significativos
o aprendizado do conceito e o reconhecimento da função que a
referida classe de palavras exerce no texto. Como mencionado
anteriormente, não é nossa pretensão desconsiderar que o aluno deva
saber e conhecer a classificação dos substantivos, como apresenta a
gramática normativa tradicional, no entanto, julgamos mais oportuno
que este saber pode ser adquirido posteriormente.
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Finalmente, lançamos a proposta de produção de textos,
pois acreditamos que esta deva ser uma prática a ser trabalhada e
motivada constantemente pelo professor, principalmente o de Língua
Portuguesa, pois o desenvolvimento das habilidades de escrita pode
revelar o nível de conhecimento que o aluno tem de sua língua, bem
como suas possíveis dificuldades em aprendê-la.
Desse modo, o ensino da gramática em sala de aula, conforme
nos orienta Geraldi, precisa ser a partir do texto e através de situações
concretas de comunicação, sem deixar de considerar a variante
linguística inerente ao falante. Segundo o autor,
Considero a produção de textos (orais e escritos)
como ponto de partida (e ponto de chegada) de todo
o processo de ensino/aprendizagem da língua. E isto
não apenas por inspiração ideológica de devolução
do direito à palavra às classes desprivilegiadas, para
delas ouvirmos a história, contida e não contada, da
grande maioria que hoje ocupa os bancos escolares.
Sobretudo, é porque no texto que a língua – objeto
de seu estudo - se revela em sua totalidade quer enquanto conjunto de formas e de seu reaparecimento
quer enquanto discurso que remete a uma relação
intersubjetiva constituída no próprio processo de
enunciação marcada pela temporalidade e suas dimensões. (GERALDI, 1997, p. 135)
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ANEXOS
TEXTO 1 – Circuito fechado

Ricardo Ramos
Chinelo, vaso, descarga. Pia sabonete. Água. Escova, creme
dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete,
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água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para
cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoadura, calça, meias, sapatos,
gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço,
relógio. Jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres,
guardanapo. Quadros. Pasta, carro. Mesa e poltrona, cadeira, papéis,
telefone, agenda, copo com lápis, canetas, bloco de notas, espátula,
pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis,
telefone. Bandeja, xícara pequena. Papéis, telefone, relatórios, cartas,
notas, vale, cheques, memorando, bilhetes, telefone, papéis. Relógio,
mesa, cavalete, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, bloco de papel,
caneta, projetor de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo,
quadro-negro, giz, papel. Mictório, pia, água. Táxi. Mesa, toalha,
cadeira, copo, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara. Escova
de dentes, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista,
copo de papel, telefone interno, externo, papéis, prova de anúncio,
caneta e papel, telefone, papéis, prova de anúncio, caneta e papel,
relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro. Paletó,
gravata. Poltrona, copo, revista. Quadros. Mesas, cadeiras, prato,
talheres, copos, guardanapos. Xícaras. Poltrona, livro. Televisor,
poltrona. Abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama,
chinelos. Vaso, descarga, pia, água, escova, creme dental, espuma,
água. Chinelos. Coberta, cama, travesseiro.
TEXTO 2 – A pesca

Affonso Romano de Sant’Anna
O anil
o anzol
o azul
o silêncio
o tempo
o peixe
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a agulha
vertical
mergulha
a água
a linha
a espuma
o tempo
o peixe
o silêncio
a garganta
a âncora
o peixe
a boca
o arranco
o rasgão
aberta a água
aberta a chaga
aberto o anzol
aquilíneo
ágil-claro
estabanado
o peixe
a areia
o sol.
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ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
INGLÊS PARA SITUAÇÕES ESPECÍFICAS
Aline D`Ângelo Dias1

6

ABSTRACT:

this article aims to discuss important questions about reading, which
are studied by the English for Specific Purposes course (ESP), known
as Instrumental English. This subject has aroused great interest
in recent decades. According to Dudley Evans, Hutchinson and
Waters, one of the skills of greater importance worked by the course
in question is the reading. When developing it the student learns a
number of strategies to deal with the text. Thus this study will present
the reading strategies applied in English textbooks emphasizing the
importance that ESP has so that the student can achieve a quick
understanding of texts.
Keywords: teaching; reading strategies; English for specific purposes.

1 Latu Sensu Postgraduate student in English Language, 2016.
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INTRODUCTION

English for Specific Purposes (ESP) is an English language
teaching methodology in which all decisions in relation to the content
to be taught and their related strategies are based on the needs of
the student. Therefore, this methodology has been seen as a distinct
activity within the English Language Teaching (ELT), as it prepares
students to communicate more effectively in their area of study or in
their work environment.
The main objective of ESP course is to enable the student, in a
short period of time, to read and understand specific texts in English,
which is essential to the performance of a given activity. By having
several approaches, they can prioritize the language and can focus on
the reading, writing, speaking, listening skills in the learning process
though many times it may seem that the ESP is limited only to the
reading skill.
In fact, its main focus is to develop specific skills letting the
students acquire the necessary skills to read properly and to develop
other skills and strategies that will continue after the course.
Thus, the objective of this article is to discuss some issues dealt by
Instrumental English and to submit strategies present in textbooks
so that students can get a quick understanding of the texts.
1. ESP ORIGINS

The origin of ESP has been discussed by several researchers
(DUDLEY-EVANS e ST-JOHN, 1998; HOWATT, 1984; HUTCHINSON
e WATERS, 1987). Despite its official recognition in teaching foreign
languages in the 1960s, Dudley-Evans and St-John (1998) believe
there is evidence of the study of languages with specific purposes
since the period of the Roman Empire. Howatt (1984) reports that
the first textbooks for specific purposes were used in 1945 to teach
mercantilist classes on how to communicate in commercial situations
as it was a moment of great economic, scientific and technological
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transformations when the United States became the major world
power, making English the international language of commerce and
technology.
According to Hutchinson and Waters (1987), ESP has gone
through several moments and in each country had different rates. In
Brazil, the method emerged at the end of 1970s, when the academic
world saw the need to monitor the scientific debates around the
world. The latest texts were in English and it was necessary to develop
a new way of reading by focusing on the interests of the students.
Many English departments of Brazilian universities have
been requested for courses with specific purposes and they were
unprepared to deliver these courses because there were no trained
teachers or teaching materials. Teachers who worked with English as
a Foreign Language (EFL) or a Second Language (ESL) felt the need to
teach the target language for specialized areas as Business English,
Medical English, English for Hotel Service, etc. After that the English
for Specific Purposes - ESP aroused.
For this area to grow, Hutchinson and Waters (idem, p.80)
point the combination of three factors: the expansion of the demand
of English language to meet certain requirements, the development
of Linguistics and the development of Educational Psychology. These
three factors indicate to the need for a specialization in the language
teaching area and a characteristic of this approach is that a language
is not taught with an end in itself, but as a means to achieve a specific
purpose, with items to be taught according to the purpose of the
course.
It is important to note that what differs an ESP course from
a general English course is not the simple need to learn English,
because, in fact, any course should be guided by the following
question: why do these students need to learn English? With that,
one can see that the person who will organize or administer the
English course should be aware of the need (idem, p.53), this is, to
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have the learning objectives very clear, both on the part of the student
and the teacher.
This awareness influences the content of the course to be
addressed and the potential of students that can be worked out. In
fact, if anyone asks what is the difference in focus between ESP and
general English those authors respond in a fairly simple way: in
theory, none, in practice, a lot. (idem, p. 19).
Those were the difficulties taken to the Coordinator of Master’s
Program at PUC (Pontíficia Universidade Católica) in Applied
Linguistics, Professor Maria Antoinette Celani who planned the
development of the project through which many students began to
learn English for specific purposes in order to prepare better for the
various professional situations, including reading.
However ESP is not restricted only to the ability of reading,
but also writing, listening and speaking. The focus on reading was
simply to have the skill through mechanical decoding of words and
memorization by repetition because such process is conceived as an
interaction between reader-text-context, when the reader starts to
be seen as an active subject, a good user of strategies and a cognitive
learner.
Based on these assumptions, the reading researchers believe
that the meaning is not contained only in the words that are on the
page but also in the construction of meaning by the reader which
makes inferences and interpretations. With that, the information is
stored in the long-term memory in organized structures of knowledge
and the learning essence consists in connecting new information to
prior knowledge about the topic, the structure or the genre and the
learning strategies.
2. ESP IN FOCUS

The study of a foreign language through the instrumental
approach is not just a matter of knowing the specific technical
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vocabulary of the area under study. It together with the structure to
be worked are sustained throughout a knowledge about the language
in question, associated with that specific technical knowledge of the
area in question. Therefore, it is not only the amount of words that
the student knows that is relevant, but the use of strategies that helps
to understand the meaning of those that are unknown.
This is how the Instrumental English methodology takes
the student to discover their academic and professional needs in
an authentic context, allowing the course to be tailored by the
identification of situations in which the specific knowledge of the
language allows the student to perform a better specific linguistic
function.
In this regard, the methodology used depends on the needs
of the group and the reading strategies taught must stimulate the
troubleshooting, facilitating the understanding. The focus must be
given, thus, to the language, to the technical vocabulary and to the
structures common to this vocabulary, because the ESP is anchored
on a linguistic basis that sustains this and other areas when learning
a language, that is the English Language Teaching (ELT).
Within this perspective, the Instrumental English is compared
to a tree whose analogy presents it as one of the branches of English
as a foreign language (EFL), showing what is not an Instrumental
approach. However, at the end of the discussion the following
definition is presented:
ESP should be seen as an approach not as product.
ESP is not a particular kind of language or methodology, nor does it consist of a particular type of teaching material. Understood properly, it is an approach to language learning, which is based on learner
need (Idem, p.19).

Therefore, according to the authors, the ESP is a learning
method that is focused and based on the needs of the student, seeking
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to meet them. Johns and Dudley-Evans (1998) go beyond on saying
that the ESP requires a careful research and a project of materials and
educational activities for a group of adult learners within a specific
learning context.
Dudley-Evans defined the absolute ESP features as having
English teaching aimed to meet the needs of the learner, making use
of activities and of a methodology underlying the subject to which they
serve and focusing on the appropriate language for the development
of these activities (in syntax, lexicon, semantics and discourse).
As variable features the author indicated that ESP can be
targeted to specific subjects and can use a different methodology
from that used for General English usually adult-oriented and in
intermediate or advanced level.
3. THE READING

In Brazil, among the ESP skills, reading is the most taught skill
because it is the one that arouses interest among the learners not only
for academic purposes but also as professionals. The understanding of
a text is an interactive process between the reader’s prior knowledge
of the world and the text.
For Carrell and Eisterhold (1989), the efficient understanding
of a text requires the reader’s ability to relate the contents of the
text with their own knowledge. Hudson (1982) emphasizes in this
regard that a great knowledge of world can help overcome linguistic
deficiencies in a foreign language.
On the other hand Leffa considers that the reading success
depends on the activity of the reader, that is, the good reader is the
one who knows from the many possible activities related to the act of
reading the one that is best suited to the text (1989, p.94) and states
that the use of strategies enables the reader to assess their own
understanding making reading a conscious process of meaning. As
they develop this awareness, the reader becomes more efficient and
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learn to detect ambiguities, questioning reading and setting their
goals. So soon they becomes effective in adopting different reading
styles to achieve different goals.
For Brown (2001), the efficient reader is the one who determines
the purpose of reading and selects appropriate strategies to this
goal, identifies main and secondary ideas of a text, distributes the
attention in a unique way focusing more on the important aspects
and less on details. They constantly evaluate the understanding,
question themselves to assess whether the goals of reading are
being achieved, take corrective measures when they detect flaws
in understanding, review the paragraph, consult the dictionary and
retrieve the distractions that occurred while reading.
When reading all the texts in the same way, the student loses
time and cannot remember the important points because they will
be absorbing a lot of non-essential information. This explains the fact
that the reading skill is of greatest need for the technical areas that
deal with texts in English.
a. STEPS

For the reading to be effective, one must begin with a
comprehensive understanding of the text and move towards the
understanding of detailed information. The more one reads the more
one can remove the essential of a text, they can have a deeper and
greater understanding of it.
After all what is reading? How reading can be conceptualized?
According to Nuttall (1996), we read because we seek something of
a certain text which can be called message. We seek facts, ideas,
information, and entertainment. Regardless of what we seek, what
we want is to understand the message of the author, so the reading is
essentially linked to the meaning, that is, the way one gets meaning
from the interaction between the sender (author of text) and the
receiver (reader).
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The student reads because they have at least a goal in mind. If
we reflect on all that we read every day, we can say that the attention
that we pay to these various texts and the way we face them depends
on our goals. Even when these goals are not there, they exist and make
reading a collaborative activity, which needs an author and a reader.
For Wallace (1992), there are two things that we all know about
reading: the first is that we use it for a purpose, the second is that it
only makes sense in a context. Reading is an activity that involves
interpretation it is to react to the text as a communicative act.
b. MODELS

To improve the reading skill and the performance in the
exercises, it is important to understand that the best strategy is to
read different types of texts of different areas, not restricting to the
peculiarities of a single academic or professional field, making the
reading in English to become a trivial and pleasant habit.
The more vocabulary we learn, better familiarity with the text
we acquire and the better will be our reading. Non-academic texts,
newspaper articles, magazines and periodicals are excellent sources
of linguistic enrichment and one can transfer habits and reading
strategies present in their mother tongue to the foreign language.
During the process of reading, the reader constructs a significant
representation of the text through the interaction of its conceptual
and linguistic knowledge with clues present in the text.
Reading models are classified according to the direction of the
main flow of information. The two most traditional models are called
Bottom-up, Top-down, and a third model will also be discussed, the
Interactive.
c. THE BOTTOM-UP MODEL

This model sees reading as a process in which the reader builds
the sense in a sequential mode through letters, words and sentences.
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The flow of information is ascending, from the text to the reader,
proceeding in a fixed sequence, starting from the smaller to the larger
units (letters, words, phrases, sentences, paragraphs) until reaching
the meaning.
It is typically associated with reading approaches in which
children need to learn how to recognize letters before being able to
read words. Thus, the readers are passive decoders in a sequential
system because the meanings of the parts of the text are seen as
sufficient for the reader to get to the intention of the author regardless
the context.
d. THE TOP-DOWN MODEL

In this case the model has as main feature the displacement
of the focus from the text to the reader which makes the downward
flow of information from the reader to the text. The efficient reader
makes the least use of textual processing, they little depend on the
text and foresee the sense of the text by applying as much of their
knowledge of the world as the linguistic knowledge.
The reader therefore uses minimum slopes of language that help
them not only to collect samples but also to confirm, correct and reject
the predictions made in relation to the text. This model uses various
strategies such as skimming, scanning, prediction, inferring, etc.
e. THE INTERACTIVE MODEL

This model sees reading as a construction of meaning and it
is characterized by the bi-directionality of the flow of information,
i.e. from the text to the reader (ascendant) and also from the reader
to the text (descending). The text-reader interaction leads to the
construction of meaning during the process of reading since two
approaches are seen as complementary.
In this model the effective strategies used when reading in the
mother tongue are very welcomed when they are moved to the reading
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in a foreign language, however the combination of these strategies
with a well formed grammatical base and a good vocabulary can
bring more consistent results.
4. STRATEGIES

Reading strategies have an important role in the development
of ESP. Brown (2001, p.291) emphasizes that reading comprehension
is firstly a matter of developing properly, efficient strategies of
comprehension and that the teacher is the responsible to choose the
methodology to be used in their classes. With this, some strategies to
be used when reading in a foreign language will be presented, which
will help the student to become a more effective reader.
a. SKIMMING

The skimming process consists of a quick read to obtain the gist
of the text. The reader usually uses this strategy when they want to
decide if certain text is worth reading. They glance through it without
stopping at the unfamiliar words and structures in order to seize the
central idea of the text and then decide whether or not they will read
it in full.
This technique is also used to understand the main points of
each paragraph of a text, attempting to capture the central idea of
each one of them without worrying about the details. The use of this
strategy is common when the reader flips through a newspaper or
magazine, notes the title of the article, pictures and parts of the texts
without adhering strictly to any particular theme.
The use of this strategy is recommended before reading it in
detail so the reader can become familiar with the topic, can create
some predictions about the text and even can reduce anxiety. One
of the most effective means to become acquainted with the text is to
read the first sentence of each paragraph because it is usual that it
introduces the entire content.
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b. SCANNING

The scanning technique is a quick read such as skimming
but it goes a bit further in order to find specific information in the
text. When using it, one seeks data, such as dates, names, numbers,
definitions, etc. A reader uses the scanning when they search a
particular information in a newspaper or magazine: they glance
through the pages to find what they are seeking and only then they
will the read the text – the term scanning originates from the verb to
scan.
Therefore scanning is generally used in the search for a
specific topic in a magazine or book index, in a timetable, on a
schedule of films in theatres, in a phone book, or even to search
for a word in the dictionary. The use of this strategy is a routine
in people’s lives.
c. OTHER STRATEGIES

In addition to the reading strategies presented, there are others
like the typographic tips, which are signs used to express several
meanings chosen by the author as for example the symbols, the
words in italics, bold, underlined and uppercases. The tips should
be clear enough so that the reader can understand what the author
wants to explain and with this they can infer something or predict
a topic using figures, quotation marks, exclamation points, colons,
question marks, etc. Thus, these typographic tips can help a lot in
understanding the texts.
Another way of understanding a text is to find the cognates,
which are words (Greek or Latin origin) similar or even equal to the
mother tongue, they represent from 20% to 25% of all the words in the
text. Even the reader who claims to know nothing about the English
language can recognize in the texts many of these words, such as:
important, necessary, modern, dictionary, manual, interpretation,
vocabulary, radio, cinema, map etc.
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False cognates are also words written very similarly between
two languages but the meanings are totally different than expected.
A well-known example of false cognate is the verb to pretend which
handwriting resembles the verb pretender in Portuguese, however, its
meaning is fingir. Another case is the verb to intend that looks a lot
like entender but in fact, this verb means pretender in Portuguese. Yet
entender in English is to understand.
Another strategy is prediction which is to make assumptions
about the subject of the text to be read. This tool will help the reader
to be placed in the context of the information and when preparing
themselves for what is to come, the good reader creates some
hypothesis that would be confirmed later.
This can be done by reading a title or look at an image that
accompanies a text. In this way, the reader uses his prior knowledge
of world to create expectations and also reflects on what they believe
is the main idea of the text before even start reading.
The strategy, therefore, to be chosen will depend on the goal of
the reading, putting at the student’s disposal the skimming, scanning,
recognition of typographic tips, cognates, false cognates, and also the
prior knowledge on the subject of the text, which will facilitate the
global understanding of the reading.
5. METODOLOGY

Based on the premises of the Instrumental English teaching/
learning, we noticed that the ESP should be focused on the learner’s
needs of reading and understanding. Taking this into consideration
we will evaluate how the reading strategies are presented in the
textbook Leitura em Língua Inglesa – Uma abordagem Instrumental,
book chosen according to the teaching/learning of Instrumental
English for technical courses.
The selected corpus consists of the textbook for the technical
course from Escola Técnica Estadual de São Paulo ETEC. Thereby, the
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analysis will be guided by the proposal to discuss how the theories
presented so far are introduced and to what extent the designed
exercises lead to the improvement of the student’s reading ability.
6. TEACHING CONTEXT

When reviewing this teaching material, we observe that there
are reading activities focused on the use of skimming and scanning
strategies. On this item, we will introduce the evaluation process
performed on the book selected for this research. It consists in the
analysis of two texts, which along with their corresponding activities,
are in the annexes of this article.
a. EXERCISE 5 - SKIMMING

Using the skimming strategy, students observe the four texts (A,
B, C and D) of exercise 5 (appendix 1). With a quick view of the texts,
just in order to get the main idea, the student can note that reading
only the titles of the texts is not sufficient to achieve such objective,
which are respectively, Animal Magic, Night Moves, Nutrition bars:
not what they claim and Cigarette Smoking Delays Conception.
This is why now the strategy, within the skimming, is to analyze
the first lines of each text, from which it is possible to identify the
general idea of each one of them. For example, in text A, the first line
is Most animals have a better sense of smell than humans, it is possible
to infer that the text talks about the animals’ sharp sense of smell,
which is more developed than that of humans.
Similarly, this strategy succeeds with text B that deals with
sleepwalking and has, as first information, the following sentence: No
one knows why some people sleepwalk. With text C, from the sentence:
Many of the high-priced nutrition bars Americans Wolf down aren’t
what they seem, the new study says, one can note that the text will
talk about the testing conducted in nutrition bars of various brands.
Finally, it identifies that text C has as main subject the problems
related to fertility and to smoking women and it is confirmed by the
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phrase Women who want to get pregnant delay their chances by about
two months if they smoke tobacco, a study finds.
In the scanning strategy, the learner performs a detailed
reading, seeking for specific information. In text A, we use this
strategy to identify that dogs, horses, aquatic mammals, fish, sharks
and silkworms are species which have an extremely sharp sense
of smell and the vibration is the most developed sense in animals
that live underground. In addition, you can check that the amount
of sensory cells in hounds is a total of 220 million, in this case the
student understands the use of the hyphen as a typographic tip, the
author wanted to explain something important with this symbol, so
he used this tip to express the specific information.
In text B, we identify that the cause of sleepwalking is still
unknown and the recommendation made by the author is not to awake
the sleepwalking, just guide them back to bed. We can also find in the
text that the people prone to sleepwalking are more impressionable
in horror movies and alarming news. The key words are all cognates:
common, adults, horror, films, disturbing, stories.
In text C, the comsumerlab.com website assesses the products
related to health and nutrition and the quantities 30, 12, half and 20
are, respectively, the number of bars tested, numbers of bars that
were in accordance with the specifications of the labels, half of the
bars tested and amount of grams in excess of carbohydrates, including
sugar; so the student can identify the quantities because the numbers
are considered cognates, except the word half, but by using inference
they can deduce that it is exactly half what is being exposed.
Finally, in text D, we note that the characteristics of women who
participated in this study are smokers, ex-smokers and non-smokers.
Babies whose mothers smoked during pregnancy, are at risk of infant
mortality, suffer from respiratory infections and are below average
weight, the student, through the cognates study, included, 569, 29,
infant, mortality, risk, respiratory, infection, babies, is able to note the
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details of this specific information in the text.
The learner then can extract, in texts A, B, C and D, the
information listed above by looking at the titles, the cognates,
analyzing the first and last lines of each paragraph, using their
previous knowledge of the subject and making a quick reading with
skimming and scanning techniques.
b. EXERCISE 6 – SCANNING

The learner can start reading the texts using the skimming
technique, just looking at the text to detect the general subject. So,
he will identify, through the layout, the title Menu and the pictures
around the text – meat, vegetables, and fish which are dishes in a
menu and places to visit, without worrying about the details of each
food and their prices neither with the opening hours of the tourist
attractions. If the learner wants to find specific information, they
should use the scanning strategy. When glancing through the text
until they find what they are seeking then, and only then, they will
perform the reading itself in search of this information.
Using the scanning in text A, Menu, the learner will decide
what they are going to eat by looking at the menu. For example, if
their option is the most expensive dish, they can eat fillet steak with
mushrooms or if they prefer seafood, trout fillets poached in wine,
and if they are vegetarian, vegetable lasagna and mixed salad.
Yet in text B, Walking Tour of the Capital Hill Area, if the student
is going to travel, they have some places to be able to meet, but note
that just they have just one day for each ride. Then, you must decide
whether to meet the Capitol, the Library of Congress, the Botanical
Garden or the Great Hall of the Supreme Court, since their hours of
operation are, respectively, almost the same: 9:00am and 3:45pm,
9:00am and 4:00pm, 9:00am and 5:00pm, 9:30am and 3:30pm.
It was not necessary to read everything to obtain this
information, because the reader knows what he needs to find and
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they were focused on the process of seeking the needed information.
The scanning strategy, therefore, is very useful to find the region of
the text that contains answers to specific questions, without making
the reader to read the entire text again.
CONCLUSION

Throughout this article, some important issues about reading
studied on English for Specific Purposes (ESP) discipline were
discussed. It is a matter of great academic interest in recent decades.
In Brazil, among the ESP skills, reading is the most taught because it
is the one that most arouses interest among the learners not only for
academic, but also for professional purposes.
The understanding of a text is an interactive process between
the prior knowledge of the reader’s world and the text, so it was
found that out of the four skills to be developed by the apprentice –
reading, writing, listening and speaking – reading is a fundamental
part so that the others can be improved.
For reading to be effective, it must begin with a comprehensive
understanding of the text – skimming – and continue towards the
understanding of detailed information – scanning. During this double
process, the reader builds a significant representation of the text
through the interaction of its conceptual and linguistic knowledge
with existing clues in the text.
The strategy to be chosen will depend on the goal of reading,
putting various types of strategies at the student’s disposal, from
skimming and scanning to the recognition of tools focused on
significant details, such as, typographic tips, cognates, false cognates,
in addition to prior knowledge on the subject of the text, which makes
the overall understanding of the reading easier.
With this work it was possible to research about these reading
strategies using selected texts from the textbook of a technical
course, showing that skimming and scanning do not work alone,
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they need other tools like (false) cognates, the typographic details,
inferences and assumptions of the student so as the reading process
can be efficient and productive, concluding the reading line of work.
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RESUMO:

O propósito dessa pesquisa é descobrir como a identidade se relaciona
com o trabalho no capitalismo. A pesquisa visa trazer um retrocesso
histórico do conceito identidade, buscando responder o que é o
ser humano com a filosofia. Também trouxemos autores atuais,
para discutir identidade e trabalho, pensando em uma identidade
com a classe social. A pesquisa bibliográfica abordou as temáticas:
identidade, trabalho e ética. Com a conclusão da pesquisa percebemos
que precisamos resgatar uma identidade ética, que reconheça o
sujeito enquanto humano.
PALAVRAS-CHAVE: Identidade, trabalho, ética.
ABSTRACT:

The purpose of this research is to find out the identity relates to
the work under capitalism. The research aims to bring a historical
throwback concept identity, seeking to answer what is the human
being with philosophy. Also we brought current authors to discuss
identity and work, thinking of an identity with social class. The
literature has addressed the themes: identity, work and ethics. With
the conclusion of the research we realized that we need to rescue an
ethical identity that recognizes the subject as a human.
KEYWORDS: Identity, work ethics.
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INTRODUÇÃO

A identidade ressurge como alvo de pesquisas e discussões,
no século XXI, quando volta a tomar cena, principalmente pela
desumanização do ser humano. A busca sobre o que é o ser humano,
já vem de longos tempos. Perguntas como “Quem sou eu? De onde
vim? Para onde vou?” Sempre estiveram presentes na história do
indivíduo.
Portanto, falar de identidade é abordar a realidade e o momento
histórico que estamos vivendo. O indivíduo não é um indivíduo
isolado, ele é um ser social, que vive uma história, que está inserido
dentro das relações sociais e das relações de produção. Ao trabalhar
,reproduz a vida e se reproduz enquanto ser.
Consequentemente, a identidade se constrói a partir da
inserção no mundo e das relações com as pessoas. “Não há como
construir identidade de modo solitário e ninguém constrói identidade
no espelho, pois ela é construída no cenário público, na vida cotidiana
[...]” (MARTINELLI, 2006, p. 11).
Só construímos esse mundo interno, subjetivo, que é o “eu”, a
partir do mundo externo, interiorizando nossas relações, vivências,
os símbolos e significados que são socialmente construídos. Portanto,
o “eu” não é apenas abstrato e subjetivo é também concreto e real.
O pertencimento em algum grupo e os adjetivos representa
nossas características “[...] vamos nos diferenciando e nos igualando
conforme os vários grupos sociais de que fazemos parte: brasileiros
igual a outros brasileiros diferente dos estrangeiros [...]” (CIAMPA,
1984, p. 63).
Porém, o que caracteriza a identidade do ser humano é o agir,
é a prática. Para Ciampa “[...] é pelo agir, pelo fazer, que alguém se
torna algo: ao pescar, pescador; ao desobedecer, desobediente; ao
trabalhar; trabalhador” (CIAMPA, 1984, p. 64).
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Portanto, o papel que desenvolvemos na divisão sócio técnica
do trabalho é fundamental para dizermos o que somos. Por exemplo,
“eu sou Paula, médica”, “eu sou Geraldo, pedreiro”.
Outro ponto central para entender a identidade é compreender
que ela se compõe de forma mutável, está em constante transformação.
A vida é dinâmica, portanto, não cabe a nós estudarmos como a
identidade se construiu, mas sim como ela vem se construindo, neste
processo de constante mudança.
O homem está em movimento, em constante vir a ser, por meio
da prática que construímos e reconstruímos “[...] ser movimento, ser
processo, ou para utilizar uma palavra mais sugestiva se bem que
polêmica, ser metamorfose” (CIAMPA, 1984, p. 70).
Somos autores e personagens da nossa história, assim, não
vivemos apenas passivamente, modificamos nossa vida. O homem
está inserido dentro de um contexto, de um processo histórico, isso é
determinante e limitante ao mesmo tempo em que abre possibilidades
de mudanças. A partir do momento em que ele cria e transforma o
mundo, é que ele transforma e constrói a si próprio e cria sentido
para o mundo que vive.
Assim, a concepção de indivíduo é construída em relação ao
processo histórico em que o sujeito está inserido, a concepção de
homem foi mudando durante a história de acordo com que os sujeitos
viviam. A busca do que é o ser humano vem desde o século V a.C, no
período pré-socrático.
Dizem que na antiga Atenas os seguidores de Platão
se reuniram certo dia para discutir a seguinte pergunta “O que é um ser humano?”. Depois de grande
reflexão, chegaram a uma resposta: “é um bípede
implume”. Todos pareciam contentes com essa definição até que Diógenes, o cínico, irromper na sala
com uma galinha viva depenada, gritando “Vejam!
Eis um ser humano!”. Depois que o tumulto diminuiu, os filósofos reuniram-se novamente e aperfei-
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çoaram sua definição. O ser humano, eles disseram
é um bípede implume com unhas largas. (BUCKINGHAN, et al, 2011, p. 252)

O ser humano sempre foi tema de discussão. Os primeiros
filósofos a discutir a questão do humano foram Parmênides e
Heráclito, filósofos do mundo antigo (700 a.c. – 250 d.C).
Parmênides (539-469 a.C.), influenciado pelo pensamento
lógico de Pitágoras, acreditava “(...) que tudo que é real deve ser
eterno, imutável e tinha uma unidade indivisível: “Tudo é uno”.
(BUCKINGHAN, et al, 2011, p. 41).
Heráclito (544-484 a.C.) dizia exatamente o contrário, que tudo
muda, dizia que devíamos confiar nos nossos sentidos e que nada era
para sempre. “O dia, por exemplo, muda para noite, que por sua vez
muda novamente para o dia” (BUCKINGHAN, et al, 2011, p. 40).
Outro filósofo importante foi Sócrates que teve um papel
primordial na filosofia. Sócrates (470-399 a.C.) passa a investigar
sobre a vida, refletir sobre a mesma. Acreditava que para ter uma
vida feliz, era necessário ter suas ações baseadas na virtude. Por
isso, ele dizia “Só sei que nada sei”, defendendo que essa era a ideia
primeira do ser humano, o método dialético de Sócrates era baseado
na dúvida, no questionamento.
Já Platão (426-347 a.C.) vai afirmar que existem dois mundos
o da ideia, que é eterno e imutável e o mundo material, que está
propenso à mudança. Para ilustrar esta afirmação, Platão desenvolveu
a “teoria da caverna”, no qual o mundo material é a parede da caverna,
ou seja, o mundo material nada mais é do que sombras da realidade.
Baseando-se nisso, Platão afirmava que os seres humanos eram
divididos em duas partes, o corpo, que nos ajuda a compreender o
mundo material e a alma que, por meio da razão, compreendíamos o
mundo das ideias.
Discípulo de Platão, Aristóteles (384-322 a.C.), difere desta
concepção idealista. A partir de pesquisas no mundo natural, percebeu
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que o mundo a nossa volta era a realidade. Também discordava da
concepção que nascemos com uma capacidade inata, como afirmava
Platão, para ele nossas capacidades eram desenvolvidas. Assim,
Aristóteles conclui que era a ação que determinava o modo, a essência
do ser. Para o filósofo, o homem era um animal racional, por isso,
acreditava que a razão era a principal característica do homem.
No período medieval (250-1550), o homem deixa de ser
centralidade e Deus passa a ser o centro da filosofia. Santo Agostinho
(354-430) e Santo Tomás de Aquino (1225-1274) vão ser os percussores
dessa época. Acreditava-se que o homem tinha que fazer o bem para
atingir a perfectibilidade.
Com a renascença (1500-1750), o homem passou a ser
visto de outra maneira, o mundo passa de teocentrismo para
antropocentrismo, no qual o homem ganha o papel principal, a ciência
e a razão substituem dogmas religiosos.
Um dos pensadores desta época é Hobbes (1588-1679). Para
ele o ser humano é um ser físico, animal, por isto, deveria haver um
Estado forte, centrado, com legislações. Sem isto, sem este Estado, o
homem estaria em guerra de todos contra todos, seria como animais
selvagens.
Já Rousseau (1712-1778) contraria Hobbes, dizendo que o
homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, por isso, para ele
a desigualdade social deve ser eliminada, a vontade geral deve ser
respeitada e aplicada, só assim o homem atingiria sua liberdade.
Nesses pensadores podemos perceber que não se trata apenas a
concepção do homem, mas também de concepções políticas, quando
falamos dos seres humanos, estamos falando também do jeito que
eles vivem, do modo como se organizam, de uma sociabilidade, de
uma cultura.
Na Renascença, os países da Europa voltaram a ter autonomia,
deixando de ser um continente unificado sob o controle da igreja
católica, passaram a substituir o feudo pelos burgos, substituindo
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o campo pelo comércio. Essas mudanças políticas e econômicas
afetaram a filosofia a partir do século XIV.
Um dos principais pensadores do renascimento foi Descarte
(1596-1650). Este estudava o ser e a realidade, os limites do
conhecimento e a natureza. Ele utilizou a “dúvida metódica”, no
qual duvidava de tudo, qualquer afirmação tida como verdade era
contestada.
Duvidava da própria existência, “O mundo em que estamos
pode ser apenas uma ilusão?” ((BUCKINGHAN, et al, 2011, p. 119).
A partir da dúvida, teve a primeira certeza, chegando à conclusão
de que “Penso, logo existo”. Por meio de seu método, Descarte foi o
primeiro a comprovar a existência do homem por meio da lógica.
Locke (1632-1704) acreditava que o conhecimento do homem
não pode ir além da sua experiência. Por tanto, para ele o saber, o
entendimento do homem era fruto da experiência, do que era sentido,
percebido.
Depois, Leibniz (1946-1716) vai dizer que há dois tipos de
verdade, a de razão e a de fato. Por isso, o homem deve usar a razão,
mas também a experiência. Leibniz acreditava que a identidade era
imprescindível da alma, o homem tinha uma identidade moral que
era mediada pela consciência.
Já Hume (1711-1776) afirmava que não era a razão que
determinava o que se dizia e fazia, mas sim os sentimentos. O hábito
que guiava a vida, assim, o cotidiano era ponto primordial na sua
teoria.
Depois disso, Kant (1724-1804) desenvolveu uma teoria em
que passa a perceber a experiência por meio de dois elementos, a
“sensibilidade”, que seria as nossas intuições e o “entendimento” que
seria os conceitos, ou seja, tanto a razão quanto o sentido são pontos
fundantes do homem, assim, para ele o conhecimento se constitui
somente de forma subjetiva.
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Hegel supera Kant, ao dizer que tanto a experiência quanto o
mundo sofrem mudanças. Hegel usa o método dialético, trabalhando
com a contradição do ser e não ser, vendo o homem como subjetivo e
objetivo, por isso, em síntese a vida está em constante mudança, em
constante vir a ser. Para ele, identidade é uma relação contraditória
entre o uno e o múltiplo.
Já Soren Kierkegaard (1813-1855) acreditava que nossas vidas
eram determinadas por nossas ações, que eram frutos de nossas
escolhas. Para ele, temos que aceitar nosso verdadeiro eu, porque
quando tentamos nos tornar alguém diferente ficamos infelizes.
Apenas com o teórico Karl Marx (1818-1883), que o homem
passa a ser visto como fruto de seu meio, inserido dentro de uma
sociabilidade. Sua teoria baseava-se na dialética, porém rompe com
idealismo hegeliano e passa a enxergar o processo histórico. Assim,
para Marx, as condições materiais que determinam o pensamento e
a consciência dos indivíduos e não ao contrário como pregava Hegel.
O mundo moderno (1900-1950) foi marcado por pensadores
com visões heterogêneas sobre o homem, os que mais marcaram este
período foram: Nietzsche, Sartre, Max Scheler, José Ortega Y Gasset,
Martin Heidegger, Herbert Marcuse e Albert Camus.
Nietzsche (1844-1900) tem importante influência na filosofia por
questionar valores cristãos e além de influenciar para o surgimento
do existencialismo de Sartre. Na sua frase “Torne-se quem tu és”,
demonstra que existe um modo natural de existir, assim, passa a
buscar sua própria natureza.
Max Scheler (1874-1928) outro pensador do mundo moderno vai
contrapor o filósofo Descarte, dizendo que o homem não é um ser
baseado na razão, mas sim na emoção. Este acredita que a emoção é
a característica fundante do homem.
Já José Ortega Y Gasset (1883-1955) vai dizer que o homem está
inserido dentro de uma realidade histórica. Por tanto, para se pensar
no ser humano, tem que se pensar em circunstâncias particulares,
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que determinam a vida do indivíduo, que muitas vezes o limita e o
oprime.
Para Martin Heidegger (1889-1976), o homem é um ser temporal
que precisa achar um sentido para viver, por isso, fazemos várias
atividades, como namorar, estudar, para darmos sentidos a nossa
existência.
Já para Herbert Marcuse (1898-1979), usamos os bens de
consumo para nos reconhecer. “Ele diz que encontramos “nossa
alma” nesses bens, torna-nos meras extensões das coisas que
criamos” (BUCKINGHAN, et al, 2011, p. 259).
Marco da filosofia existencialista, Sartre (1905-1980) acreditava
que não tínhamos uma natureza humana e sim que tínhamos que
nos criar, criar um propósito, uma finalidade para nossa vida. “Já os
seres humanos têm a capacidade de ativamente formar a si mesmos”
(BUCKINGHAN, et al, 2011, p. 270).
Camus (1913-1960) vai dizer que para se ter uma vida plena tem
que aceitar que a vida é contraditória, que ela não possui sentido e
que realizamos constantes atividades apenas para preencher este
vazio. Camus exemplifica sua teoria através do mito de Sísifo:
Sísifo foi um rei grego que, perdendo o apoio dos
deuses, acabou condenado a um destino terrível no
inferno. Sua tarefa era rolar uma pedra enorme até
o topo de um monte, só para vê-la rolar de volta ao
solo. Sísifo tinha então que caminhar penosamente
de volta ao solo para recomeçar, repetindo isso por
toda a eternidade. Fascinado por Sísifo, Camus acreditava que o mito parecia encerrar algo da falta de
sentido e do absurdo de nossas vidas. E considerou
a vida como uma luta infinita para realizar tarefas
essencialmente sem sentido (BUCKINGHAN, et al,
2011, p. 284-285).

A partir das várias concepções mostradas anteriormente
podemos perceber que pensadores convergem e conciliam em
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alguns pontos de acordo com os momentos históricos vividos e essas
concepções auxiliam na interpretação da construção da identidade.
Assim, por meio desse histórico de várias concepções, podemos
afirmar que o ser humano é um sujeito sócio histórico criador, ou
seja, um ser capaz de se auto-organizar e de estabelecer relações com
o outro, interferindo e modificando o seu meio em um processo de
auto-eco-organização.
O ser humano define-se como trindade: indivíduo,
espécie e sociedade (...) cada um desses termos contém os outros. Não só os indivíduos estão na espécie,
mas também a espécie está nos indivíduos; não só
os indivíduos estão na sociedade, mas a sociedade
também está nos indivíduos (...) a espécie produz os
indivíduos que produtores da espécie, os indivíduos
produzem a sociedade produtora dos indivíduos, espécie, sociedade, individuo produzem-se; cada termo gera e regenera o outro (MORIN, 2005, p. 52).

Pensar em identidade é pensar na relação homem e sociedade.
Então, para pensarmos em identidade temos que pensar na
sociabilidade atual.
Para Bauman vivemos: “Numa sociedade líquido-moderna,
as realizações individuais não podem solidificar-se em posses
permanentes porque, em um piscar de olhos, os ativos transformam
em passivos, e as capacidades, em incapacidades” (BAUMAN, 2007,
p. 7).
Assim, nosso século vem sendo marcado por incerteza e
inconstâncias, o mercado de trabalho, antes uma garantia, agora se
transforma em informalidade, flexibilidade e todo esse processo não
afeta somente a economia, a política, mas também a identidade.
A identidade atualmente se caracteriza como uma identidade
“reciclável”, na qual, você pode trocar sem se prender a valores
eternos, ela se torna volúvel, descartável e utilizada em curtos
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períodos sempre sendo trocada por outra. “No admirável mundo novo
das oportunidades fugazes e das seguranças frágeis, as identidades
ao estilo antigo, rígidas inegociáveis, simplesmente não funcionam”
(BAUMAN, 2005, p. 33).
Outra questão é como os meios de consumo têm afetado a
construção da identidade atualmente, você é aquilo que você possui.
As identidades se tornam análogas aos produtos que consumimos.
Compramos, usamos e jogamos fora, e assim, o sistema capitalista se
perpetua, cada vez compramos mais, criamos novas “necessidades”
supérfluas, o valor de troca vale mais que o de uso e tudo têm o
mesmo fim o lixo.
Para Bauman, a identidade hoje não mais tem haver com o que
você faz, com seu trabalho, mas sim com o que você consome, por
exemplo:
A resposta à questão relativa a sua identidade não é
mais “um engenheiro da Fiat (ou da Pirelli)”, ou um
“servidor público”, ou um “mineiro” ou um “gerente
da loja Benetton”, mas, como num recente comercial descrevendo uma pessoa que usaria o prestigioso logotipo nele anunciado, alguém que “adora filme
de terror, bebe tequila, usa saiote escocês, é fã do
Dundde United F.C., da música dos anos 1980, da
decoração dos anos de 1970, viciado nos Simpsons,
cria girassóis, a cor favorita é cinza-escuro, fala com
as plantas” (BAUMAN, 2007, p. 114).

Essas particularidades que formam a identidade nada mais são
que produtos, que se compram, que se têm acesso por meio de lojas. O
ser humano se distingue ou como mercadoria, ou como consumidor.
Partimos do pressuposto que a identidade é formada a partir do
trabalho, mas esta não exclui a ideia de que consumimos também, e
isso influência a construção da identidade, visto que o trabalho, que
vai ditar o que se consume e a vida que se tem.
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Para Giddens, vivemos em uma sociedade em que se escolher
os estilos de vida e isto passa a compor a identidade, porém, os pobres
são os que menos têm oportunidade de escolher seu estilo de vida.
A ideia de gerar um público educado e discernido
há muito que sucumbiu com a penetração do consumismo, que é uma “sociedade dominada pelas
aparências”. O consumo dirige-se ás qualidades alienadas da vida social moderna e reclama-se como a
sua solução: promete precisamente as coisas que o
narcisista deseja – ser atraente, ser belo, ser popular
-, através do consumo dos tipos “certos” de bens de
serviço (GIDDENS, 2002, p. 153).

Os estilos de vida dos ricos são almejados e mostrados pela
mídia como o correto, o símbolo de sucesso. Os meios de comunicação
vêm massificando o consumo, impondo padrões pré-estabelecidos
de comportamento, de gostos, de estilo de vida, mostrando o que é
“bom”, o que é “normal”, como se fosse o “correto”, o que deve ser
seguido, almejado e copiado.
Assim, o século XXI é marcado por “liberdade” de escolhas,
mas temos que refletir que escolha são essas, o que realmente
podemos escolher nessa sociedade. Portanto, a classe marcada pelo
pauperismo, pela pobreza não tem condições de escolher sua própria
identidade como nos demonstra Bauman:
(...) negado o acesso á escolha da identidade, que
não têm direito da manifestar as suas preferências
e que no final se veem oprimidas por identidades
aplicadas e impostas por outros – identidades de que
eles próprios se ressentem, mas não tem permissão
de abandonar nem das quais consegue se livrar.
Identidades que estereotipam, humilham, desumanizam, estigmatizam (...) (BAUMAN, 2005, p. 44).

E complementa ao dizer:
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A “subclasse” é um grupo heterogêneo de pessoas
que - como diria Giorgio Agamben – tiveram o seu
“bios” (ou seja, vida de um sujeito socialmente reconhecido) reduzido a “zoe” (a vida puramente animal,
com todas as ramificações reconhecidamente humanas podadas ou anuladas) (BAUMAN, 2005, p. 46).

Assim, a classe que vive do trabalho, que vive sem acesso aos
direitos, que vivem em situação de pobreza, pauperismo tem apenas
sobrevivido. O que vem sendo tirado dessas pessoas é a possibilidade
de viver.
O homem neste século passa a ser um produto descartável,
manipulado pelo mercado. Os produtos, as mercadorias passam a
valer mais que o próprio sujeito criador. A criatura domina o criador.
O próprio movimento da vida humana foi substituído pelo movimento
da mercadoria.
Vivemos o estado prosaico, em situação utilitária e
funcional, nas atividades destinadas à sobrevivência,
a ganhar a vida no trabalho submetido, monótono,
fragmentado, na ausência e no recalcamento da afetividade. O estado poético é um estado de emoção,
de afetividade, realmente um estado de espírito
(MORIN, 2005, p. 136)

O homem não pode apenas sobreviver, ele tem que viver, tem
que utilizar sua capacidade humana completa, o homem precisa
sim usar seu racional, refletir, também tem que comer, reproduzirse, mas não podemos esquecer este mesmo homem tem que amar,
tem que ter relações com outros homens, “(...) o ser humano vive
não só de pão, não vive só de mito, vive de poesia. Vive de música, de
contemplações, de flores, de sorriso” (MORIN, 2005, p. 137)
Em um sistema em que as pessoas passam a valer como
coisas, têm que resgatar a identidade humana, a identidade única,
a identidade coletiva. Um dos principais fatores que contribui para
a desumanização é como que o trabalho se constitui na sociedade
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capitalista, o veremos a seguir é como o trabalho influência na
construção da identidade.
DESENVOLVIMENTO

Não podemos falar de identidade sem abordar a temática
trabalho. O trabalho é categoria central do ser humano, do ser social.
É ele que funda a sociabilidade humana, por meio dele, o homem se
realiza, reproduz-se, identifica-se perante outro homem.
Assim, o homem somente se realiza por meio do trabalho. O
trabalho é uma prioridade ontológica da vida e só a partir dele que se
tem a possibilidade de usar as capacidades e a criatividade humana. É
neste processo que a espécie se converte em gênero humano.
É a partir do trabalho que o homem transforma a natureza,
satisfaz e cria novas necessidades e, ao mesmo tempo, se transforma
de forma objetiva e subjetiva. “[...] homem que trabalha transforma
é transformado pelo seu trabalho; ele atua sobre a natureza exterior
e modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza [...]” (LUKÁCS,
1979, p. 16).
O ser humano é produtor e produto da sua história, não sendo
possível separar o homem de sua consciência. Esse, ao transformar
a natureza, desenvolve relações materiais e espirituais, produzem e
são produzidos pelos pensamentos.
Para entender a identidade, é preciso entender a realidade
concreta em que o sujeito está inserido. Para compreender a ontologia
do ser social precisa-se compreender a relação do homem com o
trabalho e como essa se constitui no sistema capitalista.
O capitalismo se constitui por meio da propriedade privada, pela
exploração do homem pelo homem, pela geração de mais-valia e pela
acumulação de capital. Esse precisa revolucionar constantemente,
não só os meios de produção, mas a si próprio, se auto-refaz por meio
de suas crises sem perder sua essência.
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Assim, o aspecto fundamental desse sistema é a desigualdade,
que se constitui por meio de um trabalho coletivo e pela apropriação
da riqueza de forma privada, o que afeta diretamente o trabalhador, o
modo de vida do sujeito.
O trabalho fica mais pobre em função da riqueza que
produz, cria mercadorias e torna ele mesmo uma
mercadoria como outra qualquer. No trabalho alienado, ao invés de se reconhecer como sujeito, o homem se desconhece, ao invés de se realizar, ele se
perde. É evidente que o trabalho produz maravilhas
para os ricos, mas produz miséria e escassez para o
trabalhador. Produz palácios, mas choupanas para
o trabalhador. Produz beleza, mas invalidez e deformidade para o trabalhador. Substitui o trabalho por
máquinas, mas obriga uma parte dos trabalhadores
a um trabalho cruel e os transforma em máquinas.
Produz inteligência, mas produz também estupidez e
cretinice para os trabalhadores (MARX, 1993, p. 93).

O Estado nesta sociabilidade surge como reflexo das relações
de produção. Ele se constitui por um espaço contraditório, ao mesmo
tempo em que garante direito, é uma instituição coerciva e opressora.
No século XXI, o modo de produção capitalista, se distingue
por uma política neoliberal, por um Estado mínimo, que tem como
categorias principais a privatização, a focalização, descentralização
das políticas estatais. “Exemplo disso é o período que estamos vivendo,
de retomada dos valores liberais, de responsabilização individual
pela culpabilização da pobreza, o que justifica ideoculturalmente a
focalização das políticas sociais” (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, P.
45).
Além disso, o século XXI tem sido marcado por mudanças no
mundo do trabalho, houve o aumento da tecnologia, aumento da
produção sem aumentar a mão de obra. Há unificação do mundo do
capital, por meio da globalização.
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Assim, este século, vem sendo marcado pela redução da
produção, pela flexibilização do mercado de trabalho, a regressão
dos direitos trabalhistas, o aumento do desemprego, subemprego.
Esta flexibilização do trabalho, esta informalidade, tem tirado o
indivíduo das fábricas e dispersados pela a cidade o que tem gerado
o enfraquecimento das organizações trabalhistas. “A fragmentação
da classe trabalhadora a partir da fragmentação de seus vínculos
empregatícios é notável, enfraquecendo os mecanismos sindicais
componentes centrais do período fordista” (SANTOS, 2012, p. 184).
Há o predomínio do individualismo, da competitividade, há
naturalização da miséria, no qual as respostas e responsabilidade
recaem sobre os indivíduos, esses têm que buscar respostas
individuais para problemas produzidos coletivamente.
Foram tão intensas as modificações que se pode
mesmo afirmar que a classe que vive do trabalho
sofreu a mais aguda crise deste século, que atingiu
não só a sua materialidade, mas teve profundas repercussões na sua subjetividade e, no íntimo inter-relacionamento destes níveis, afetou a sua formar
de ser (ANTUNES, 1997, p. 15)

Nesta sociabilidade, o trabalho se constrói como um paradoxo,
de um lado ele produz identidade, condições de vida, criação e de
outro que produz exploração, alienação, eliminação do trabalho
assalariado.
No sistema capitalista, as relações de subsistência são
substituídas por relações de troca. Consequentemente, as relações
humanas são substituídas por relações monetárias, o homem passa
a ser visualizado como objeto, coisificado, desumanizado, as pessoas
são transformadas em assalariados. O sistema capitalista não
possibilita vivenciar a sua própria humanidade, assim, o trabalhador
no capitalismo é visto desvinculado de sua identidade ou tem uma
identidade atribuída, que não foi escolhida por ele.
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Aquilo que o sujeito é, está extremamente ligado ao modo de
produção capitalista, que classe ele pertence, com o seu papel na
divisão sócio técnica do trabalho, consequentemente, essas categorias
vão ditar o que ele vai consumir, onde vai morar, o que vai vestir, se
vai ter acesso aos direitos ou não.
Por meio do lazer, do cotidiano vemos nitidamente que o
sistema influência todos os instantes da nossa vida. As formas
de lazer são restritas ao interesse do capital, sendo baseadas no
consumo, não deixando nem no trabalho nem fora dele reproduzir-se
humanamente, plenamente.
O trabalho é valorizado nesta sociabilidade, perpassando
valores morais de nossa época, quem não trabalha é mau, visto na
nossa sociabilidade, sente-se inferiorizado, perde sua autoestima.
Portanto, tendo o trabalho como ontologia do ser social, a
identidade se constrói a partir das ações realizadas pelos sujeitos. O
trabalho, consequentemente, a economia política, se faz essencial na
formação de quem nós somos.
O trabalho, nessa sociabilidade, não se constitui como categoria
ontológica do ser, como algo que emancipa o homem, ao trabalhar o
homem se vende, se submete aos interesses do capital e o trabalho
se constitui na forma de exploração e alienação. O homem se vê
separado da natureza, do outro, da vida humana, de si mesmo
enquanto humano genérico.
A revolução de nossos dias é, desse modo, uma revolução no e do trabalho. É a revolução no trabalho
na medida em que deve necessariamente abolir o
trabalho abstrato, o trabalho assalariado, a condição
de sujeito-mercadoria, e instaurar uma sociedade
fundada na auto-atividade humana, no trabalho concreto que gera coisas socialmente úteis, o trabalho
social emancipado. Mas é também uma revolução do
trabalho, uma vez que encontra no amplo leque de
indivíduos (homens e mulheres) que compreendem
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a classe trabalhadora, o sujeito coletivo capaz de impulsionar ações dotadas de um sentido emancipador
(ANTUNES, 1997, p. 88).

Por tanto, ao falarmos da essencialidade do trabalho, para
busca de uma emancipação humana, temos que falar da identidade
que o trabalhador tem que ter com a sua classe, para além de uma
identidade pessoal, uma identidade coletiva.
O modo de produção capitalista se divide em duas classes
principais, entre os detentores dos meios de produção e os
trabalhadores que vendem a força de trabalho. Essa contradição é
inerente e necessária para manutenção do sistema. Assim, o que
caracteriza a classe não é o poder de consumo da mesma, mas o papel
que ela desenvolve na geração de mais-valia.
Diante disso, há uma separação entre os meios de produção e
o trabalhador, nesse sistema, os trabalhadores produzem a riqueza,
de maneira coletiva, e os donos dos meios de produção se apropriam
da riqueza de forma privada, por meio da mais-valia. Portanto, os
pertencentes da classe trabalhadora, não se identificam com sua
própria classe, mas com a classe dominante.
Os pensamentos da classe dominante são também,
em todas as épocas, os pensamentos dominantes, ou
seja, a classe que tem o poder material dominante
numa sociedade é também a potência dominante espiritual. A classe que dispõe dos meios de produção
material dispõe igualmente dos meios de produção
intelectual; de tal modo que o pensamento daqueles
a quem é recusado os meios de produção intelectual
está submetido igualmente à classe dominante. Os
pensamentos dominantes são apenas a expressão
ideal das relações materiais dominantes concebidas
sob a forma de ideias e, portanto, a expressão das
relações que fazem de uma classe a classe dominante; dizendo de outro modo, são as ideias e, portanto,
a expressão das relações que fazem de uma classe
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a classe dominante; dizendo de outro modo, são as
ideias do seu domínio (MARX, 2007, p. 55 e 56).

A ideologia dominante é perpassada pela mídia, pela igreja,
escola, mas não só, o Estado também é uma instância que perpassa
a ideologia, que reflete os interesses da classe detentora do poder
econômico, apesar da falsa ideia de que esse está acima dos interesses,
de que este possuiu uma neutralidade.
Por meio de um discurso, de “igualdade, fraternidade e
liberdade”, o Estado apenas consegue uma emancipação política,
quando consegue, esse sistema impossibilita uma emancipação
humana, é um sistema que apenas se produz por meio da desigualdade,
que tem uma liberdade burguesa de compra e venda de mercadorias.
O caráter genérico do ser humano na mediação do
Estado, na atual sociedade, é a expressão da universalidade do capital. Dessa maneira, não há contradição nos termos que expressam essa igualdade:
somos todos cidadãos, membros da sociedade burguesa (civil se preferirem), somo todos, portanto,
capital. Essa igualdade esconde o fato de a igualdade
exigir que alguns assumam o papel de acumuladores de valor e mais valia, enquanto outros se transformam na mercadoria que, uma vez consumida,
pode gerar o capital (IASI, 2007, p. 56).

A emancipação política se constitui no sentido, que “todos
são iguais perante a lei”, mas, esses não têm oportunidades iguais,
a democracia de fato não se efetiva em um espaço que o capital se
apropria desta. Tendo uma política de “pão e circo”, na qual ora você
está trabalhando ora consumindo, e em nenhum momento usando
suas capacidades humanas genéricas. “(...) o Estado pode ser um
estado livre sem que o homem seja livre” (MARX, 2005, p. 21).
A ideologia dominante gera uma falsa consciência, a qual não
corresponde com a realidade vivida pelos sujeitos, esta naturaliza e
fragmenta as relações de produção. Mascara as relações de poder.
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Como podemos perceber pela explanação de Freire:
O mito, por exemplo, de que a ordem opressora é
uma ordem de liberdade. De que todos são livres
para trabalhar onde queiram. Se não lhes agrada o
patrão, podem então deixá-lo e procurar outro emprego. O mito de que esta “ordem” respeita os direitos da pessoa humana e que, portanto, é digna de
todo apreço. O mito que todos, bastando não ser preguiçosos, podem chagar a ser empresários – mais
ainda, o mito que o homem que vende, pelas ruas,
gritando: “doce de banana e goiaba” é um empresário tal qual como o dono de uma grande fábrica.
O mito de o direito de todos à educação, quando o
número de brasileiros que chegam à escola primaria do país e dos que nela conseguem permanecer
é chocantemente irrisória. O mito da igualdade de
classe, quando o “sabe com quem você tá falando?”
é ainda uma pergunta dos nossos dias. O mito do
heroísmo das classes opressoras, como mantenedora da ordem que encarna a “civilização ocidental e
cristã” que defende da “barbárie materialista” (...) O
mito de que a rebelião do povo é um pecado contra
deus. O mito da propriedade privada, como fundamento e desenvolvimento da pessoa humana desde,
porém, que as pessoas humanas sejam apenas os
opressores. O mito da operosidade dos opressores e
o da preguiça e desonestidade dos oprimidos. O mito
da inferioridade “ontológica” destes e o da superioridade daqueles (FREIRE, 1987, p. 137).

Assim, para se ter uma identidade com a classe não basta
apenas fazer parte da classe, tem que se sentir parte da classe. A
formação da consciência de classe, não é algo dado, é um processo,
um movimento. Não um movimento isolado, mas sim coletivo.
A desigualdade vivenciada no cotidiano passa a ser
compartilhada e essa identidade entre os membros da classe, que vai
propositar ações coletivas de mudança da realidade imposta.
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A consciência não surge do nada, ela se constitui a partir das
relações concretas e objetivas que existem no mundo. Por meio das
ações, da capacidade do coletivo se organizar, discutir e refletir sobre
si mesmo, sobre suas necessidades, sobre seu papel social no sistema
capitalista.
O amadurecimento subjetivo da consciência de classe revolucionária se dá de forma desigual, dependem de fatores ligados à vida e a percepção singular
de cada indivíduo. Coloca-se assim a possibilidade
de haver uma dissonância, que pode ou não se prolongar de acordo com cada período histórico, entre o
indivíduo e sua classe (...) (IASI, 2007, p. 35).

Visto que o processo de consciência não é linear e uniforme, as
pessoas podem atingir a consciência em momentos diferentes de sua
vida, um trabalhador pode ter consciência de classe em uma classe
totalmente alienada e vice-versa.
Esse processo de consciência foi denominado por Marx de
“classe em si”, que seria apenas a existência da classe e “classe
para si”, que se enxerga enquanto membro da classe, que luta por
melhorias, por direitos.
Assim, o capitalismo tende a fragmentar os aspectos da vida,
como exemplo, a questão do desemprego existe milhões de pessoas
que se encontram sem trabalho, mas se trata o desemprego como se
fosse um problema individual.
Portanto, só quando o indivíduo consegue perceber que não é
um problema individual, mas estrutural, quando ele passa a ter uma
visão de totalidade, lutar junto ao grupo, por melhorias, reivindicações
esse tem uma identidade de classe.
Na vida cotidiana, na fábrica ou outros espaços coletivos, ao se relacionarem entre si e se constituírem
entre grupos, os indivíduos percebem a identidade
das suas situações. A situação em individual agora é
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vista como coletiva, comum. Ao identificar as semelhanças nas condições de vida, ou de algum aspecto
dela, os indivíduos podem desenvolver uma identidade e uma consciência reivindicatória (MONTAÑO,
2011, p. 103).

Para termos uma identidade de classe temos que nos
movimentar, reivindicar, nos enxergar enquanto classe. Assim, o
homem tem que se fazer na reflexão, nas palavras, no trabalho, nas
mobilizações.
Portanto, a luta dos trabalhadores não se constitui somente
contra o capitalismo, o capital, a classe proprietária, mas “(...) contra
os efeitos devastadores e degradantes do sistema capitalista na sua
consciência de classe” (LUKÁCS, 1969, p. 55).
A identidade de classe é superação do “eu” egoísta, preocupado
apenas com as minhas necessidades, para a criação do ser coletivo,
do “eu” enquanto pertencente de uma classe, para defender os nossos
interesses, as nossas necessidades, a emancipação humana.
Para atingir a consciência de classe, tem que se negar o
capitalismo, assumir sua posição enquanto classe que vive para
o trabalho, depois negar a si próprio enquanto classe, assumindo
uma luta pelo humano genérico, pela emancipação humana, pela
eliminação das classes. E a partir dessa concepção, como que o
serviço social influência ou participa na construção da identidade de
classe.
CONCLUSÃO

Ao se relacionar com o outro, com a sociedade, o homem vai
aprender valores que fundamentará suas escolhas. O sujeito está
inserido dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura que têm
seus valores, seus costumes e seus significados.
Para entender o indivíduo, temos que entender os seus valores.
Precisamos conhecer a moral da sociedade em que os cooperados
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estão inseridos, não devemos julgar suas ações e não impor nossa
moral enquanto profissional, mas sim compreender as razões de
suas escolhas, de seus valores.
A ética é uma capacidade humana necessária para a concretização
da sociabilidade, é a capacidade de escolher conscientemente por
meio do valor individual e sua concretização objetiva através da ação
na vida social. “Ética vem do grego ethos, que significa “modo de ser”
ou “caráter”, enquanto forma de vida também adquirida pelo homem”
(VÁZQUEZ, 1978, p.14).
Assim, “(...) a ética é, antes de tudo a preocupação com o outro”
(DROIT, 2012, p. 37). Por tanto, a partir dela que fazemos à crítica
a vida cotidiana, que desmistificamos os preconceitos, buscamos a
liberdade e temos escolhas conscientes.
Ela estabelece relação entre o humano singular e o humano
genérico, entre o homem o e sua consciência, tendo seu objeto
de estudo a moral. “Todo olhar sobre a ética, deve perceber que o
ato moral é um ato individual de religação, religação com o outro,
religação com uma comunidade, religação com uma sociedade e, no
limite, religação com a espécie humana” (MORIN, 2005, p. 21-22).
A moral advém da necessidade de normas e deveres, integra o
indivíduo e a sociedade, um indivíduo e outro. A intenção da moral é de
concordar os interesses de cada um com o interesse coletivo. A moral
está relacionada aos costumes, com a cultura, com a coletividade, são
conjuntos de valores que regulamentam o agir do homem.
Na nossa sociedade, a moral serve para legitimar a ideologia da
classe dominante. Desse modo, às escolhas não são conscientemente
livres, pois elas sofrem direcionamentos por ideologias coercitivas,
que oculta às contradições, levando também em consideração que
não existe liberdade de escolhas sem meios objetivos para concretizálas.
“As alternativas abrem espaço para escolhas: gênese da
liberdade. Pois a liberdade para Marx não consiste na consciência
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da liberdade ou das escolhas, mas na existência de alternativas e na
possibilidade concreta de escolha entre elas” (BARROCO, 2010, p.
26).
A moral da sociedade burguesa tem como princípio básico
o lucro, nesse contexto, o homem é vendido, desumanizado,
constituindo uma moral individualista, baseada em si mesmo e não
no coletivo, “a minha liberdade termina aonde começa a do outro”,
assim, o ser o humano não se identifica com o outro, mas vê o outro
como um empecilho para sua própria liberdade.
O outro não é visto apenas como um estorvo: para o ethos
individualista, o outro é o inferno, como bem mostrou
Sartre, pois ele pode colocar limites á liberdade individual. Além disso, devido à reificação das relações sociais,
o outro é tratado como objeto descartável, pois a lógica
mercantil supõe relações efêmeras e o fugaz não implica compromissos; logo não existe uma ética fundada em
uma cumplicidade entre pares que tem um mesmo projeto e compartilham valores comuns (BARROCO, 2010,
p. 160)

Essa sociabilidade por se basear em um sistema que se reproduz
por meio da desigualdade, não possibilita que os seres humanos
desenvolvam sua identidade humana plena, assim, a ideologia
mascara a igualdade do gênero humano, e nos possibilita uma
ideologia que reforça as diferenças com preconceitos, que promove a
desigualdade justificada por um discurso meritório.
Portanto, para que a ética não reproduza os componentes
alienantes e para se atingir os valores humano-genéricos é necessário
que se caracterize pela suspensão da cotidianidade, que ela tenha
uma perspectiva totalizante, crítica, que nos faça pensar, questionar,
que possibilite desvelar o real, o movimento da realidade.
A ética defende a dignidade da vida humana, considerando
as possibilidades reais dos sujeitos, se eles têm acesso aos direitos,
à possibilidade material, física, psicológica para efetivar um agir
conscientemente livre.
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Desse modo, todo ser humano é um ser ético, a ética não está
ligada a julgamentos, mas sim em reflexão, portanto, não existe
ninguém sem ética, existem pessoas que tem uma postura antiética.
A ética possibilita a elevação do ser humano, possibilita este
atingir o humano-genérico, de modo que esse se reconhece no outro,
coloque-se no lugar do outro em uma perspectiva de identidade e não
de alteridade. “(...) a proposição que homem está alienado do seu ser
genérico significa que um homem está alienado de outro, como que
cada um deles da essência humana” (SILVEIRA, DORAY, 1989, p. 52).
Vivemos em um período onde o homem não se reconhece
no outro e, consequentemente, não reconhece a si mesmo como
humano. A identidade baseada na ética é uma identidade humanogenérica, uma identidade que a gente não se identifica pelas
diferenças, mas sim pela igualdade. “(...) sozinhos certamente não
podemos ver reconhecida nossa humanidade, consequentemente não
nos reconhecemos como humanos. Ter uma identidade humana é ser
identificado e identificar-se como humano!” (CIAMPA, 2007, p. 38).
Portanto, temos que buscar uma identidade coletiva, humanogenérica, porque antes de sermos Paula, Pedro e João, antes de
sermos catadores, jardineiros, assistentes sociais e médicos, somos
todos seres humanos e merecemos ser tratados como tais.
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