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APRESENTAÇÃO
A revista Diálogos Pertinentes é vinculada ao curso de Letras e ao
Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Franca
(UNIFRAN). Seu objetivo é publicar e divulgar artigos científicos nas
áreas de Letras, Linguística, Literatura e Educação. Traz, no primeiro
número do volume décimo sexto, oito artigos que contemplam os estudos
bakhtinianos, as teorias da retórica e da argumentação, da linguística
aplicada e da sociolinguística.
O artigo que abre este número trata de uma análise, sob a
perspectiva bakhtiniana, dos posts publicitários de Lu do Magazine
Luiza. A pesquisa, produzida pela doutoranda Gabriella Cristina Vaz e
pela doutora Renata Coelho Marchezan, busca no corpus, a partir do
avatar digital Lu, a identificação do diferente.
O segundo artigo demonstra a importância da cor no processo de
produção do sentido. O foco principal dos autores, doutor Paulo Eduardo
Ramos e doutora Ana Cristina Carmelino, é o gênero charge, cuja
característica central recai sobre a leitura crítica de fatos relacionados
ao noticiário jornalístico referente ao episódio Golden shower. O estudo
articula as teorias relacionadas à cor, à produção de sentido em textos
humorísticos e aos estudos que tratam das interações em ambientes
digitais.
No terceiro artigo, o doutor Carlos Eduardo da Costa Silva apresenta
reflexões filosóficas sobre a educação brasileira contemporânea a
partir do texto “Depois do show, como encontrar encantamento?” de
Wanderley Geraldi (2003). A proposta desse estudo é, sob a óptica
nietzschiana e bakhtiniana, analisar a compreensão do sujeito em seu
trabalho científico e como esse trabalho alcança a esfera educacional.
A doutora Ana Lúcia Magalhães investiga, em seu artigo, como a
felicidade, conceito baseado na Eudaimonia de Aristóteles e de outros
filósofos, é aplicada nos desenvolvimentos políticos atuais.
Configura-se corpus de análise o discurso proferido por Angela
Merkel, em uma entrevista coletiva após a visita a um campo de
refugiados, e o discurso de Donald Trump, durante sua campanha
eleitoral. O intuito dessa investigação é aprofundar o entendimento da
Eudaimonia na política do século XXI.
No quinto artigo, o doutorando Roberto Baron e o doutor Marcos
Antonio Rocha Baltasar utilizam a linguística aplicada, a teoria crítica
dos gêneros, a teoria crítica de Adorno, os letramentos e a análise do
discurso de linha francesa, para observar o comportamento dos estudantes
brasileiros que participam das provas de língua portuguesa nas escolas

de Educação Básica e nos exames: ENEM, PISA e vestibulares. O foco
desse estudo é investigar os efeitos da padronização, ou seja, como esses
exames são utilizados como instrumento de submissão, dominação,
reificação e alienação do estudante.
Em “Solidão, multidão, riso e (des)controle: uma aventura
patética no teatro”, a doutora Luana Ferraz desenvolve uma análise
retórica do esquete “A encalhada”, parte da peça de Heloísa Périssé e
Ingrid Guimarães. O estudo seleciona excertos que revelam o movimento
passional e o imbricamento entre o pathos, o ethos e o logos, para
observar a relação afetiva entre a plateia e a personagem protagonista.
O sétimo artigo traz um estudo sobre as práticas de letramento
acadêmico. O bolsista de Iniciação científica, Roberto Barbosa Costa
Filho, juntamente com sua orientadora, doutora Márcia Candeia
Rodrigues analisam as estratégias de escrita e os movimentos retóricos
em resumos acadêmicos produzidos por graduandos e publicados na
revista científica Ao Pé da Letra.
No oitavo artigo, a doutoranda Rakel Beserra de Macêdo Viana e a
doutora Aluiza Alves de Araújo coletaram dados da fala de informantes do
projeto PORCUFORT e analisaram, sob a perspectiva da sociolinguística
variacionista, a atuação de fatores linguísticos e sociais sobre a variação
dos verbos existenciais HAVER e TER.
Fecha o presente número deste volume o artigo apresentado pela
doutoranda Luana de França Perondi Khatchadourian. A pesquisadora,
na perspectiva da linguística aplicada, analisa o uso do aparelho
celular do tipo smartphne na sala de aula de língua inglesa em escolas
públicas da periferia. A investigação parte da hipótese de que é possível
integrar o celular ao fluxo do ensino-aprendizagem quando utilizado a
aprendizagem baseada em tarefas e mobile language assisted learnig.
Os nove artigos contemplados neste volume 16, além de
contribuírem para os estudos linguísticos por trazerem análises e teorias
diversas, ilustram o papel de pesquisadores responsáveis com as ciências
humanas, tão rica e imprescindível ao desenvolvimento da sociedade.
Difundir a pesquisa, a reflexão sobre o comportamento linguístico
e humano é um compromisso da revista Diálogos Pertinentes. Assim,
esperamos que os artigos aqui publicados possam contribuir com os
estudos científicos e proporcionem, aos leitores, novas perspectivas de
leitura, de análise, de olhar os atos comunicativos nas práticas sociais.
Marilurdes Cruz Borges
Aline Fernandes de Azevedo Bocchi
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RESUMO:

O Magazine Luiza, empresa brasileira do ramo de vendas, utiliza,
em sua publicidade, o avatar digital Lu, uma personagem virtual 3D,
que divulga produtos e interage com os consumidores nas redes sociais.
O presente trabalho analisa essa publicidade em que um avatar se
apresenta como produtor de enunciados e assume uma identidade
própria. Para tanto, fundamenta-se nas proposições teóricas do Círculo
de Bakhtin, em especial, no conceito de relação dialógica, que se
estabelece entre o eu e o outro nos enunciados. São analisados quatro
posts publicitários, de 2019, publicados no Instagram e no Facebook,
e os dez primeiros comentários de cada post. Os resultados da análise
destacam, nos enunciados, a construção da humanização do avatar,
bem como a tentativa de identificação entre Lu e os consumidores,
por meio de um estilo afetuoso e coloquial. Lu se aproxima de seus
interlocutores, busca estabelecer uma relação de amizade e confiança,
e, assim, conquistá-los como clientes. Procura-se, com o estudo,
discutir sobre o modo recente de fazer publicidade e vender produtos,
que estabelece diálogos “reais”, afetuosos e de confiança entre pessoas
1
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.
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e avatares. Se, como afirma Bakhtin, a constituição do sujeito se dá na
relação com o outro, ela, mais do que nunca, se realiza em ambientes
sem fronteiras entre o real e o virtual.
Palavras-chave: Círculo de Bakhtin. Relação eu/outro. Gênero discursivo. Post publicitário.
ABSTRACT:

The Brazilian company Magazine Luiza uses, in its advertising,
the digital avatar Lu, a 3D virtual character, which promotes products
and interacts with consumers on social networks. In this work, we
analyze that advertising in which an avatar presents itself as a producer
of utterances and with its own identity. We base the study on the
theoretical propositions of the Bakhtin Circle, especially on the concept
of dialogical relationship, which is established between the self and the
other in the utterances. We analyzed four advertising posts, from 2019,
published on Instagram and Facebook, and the first ten comments
of each post. The analysis of the statements shows the construction
of the humanization of the avatar and the attempt to identify Lu and
the consumers, through an affectionate and colloquial style. Lu gets
close to the interlocutors, seeks to establish a relation of friendship
and trust, and thus win them over as customers. In this study, we seek
to discuss the recent way of advertising and selling products, which
establishes “real”, affectionate and trusting dialogues between people
and avatars. If, as Bakhtin says, the constitution of the subject occurs
in the relationship with the other, it, more than ever, takes place in
environments without borders between the real and the virtual.
Keywords: The Bakhtin Circle. Self/other relationship. Discursive genre. Advertising
post.
Quando nos olhamos, dois diferentes mundos se refletem
na pupila dos nossos olhos (BAKHTIN [1924] 2011, p. 21).

INTRODUÇÃO

O discurso publicitário precisa estar no lugar em que há público, para
que possa divulgar-se e exercer sua persuasão. Com o desenvolvimento
dos diversos meios de comunicação, novas redes sociais têm surgido
e estimulado a interação entre as pessoas. As redes como Youtube,
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Facebook, Instagram, Twitter e os aplicativos de mensagens como o
WhatsApp têm, frequentemente, ganhado mais usuários2. A publicidade
também tem usado essas redes para publicar anúncios, criar perfis,
divulgar filmes publicitários com histórias emocionantes3, investir no
mundo virtual, e, assim, produzir novos tipos e estilos de propaganda.
As formas de interação são ampliadas, além de modificarem a conexão
entre anunciante e consumidor.
É desse contexto que surge a motivação do presente estudo que
busca analisar, com base nas contribuições teóricas e metodológicas do
chamado Círculo de Bakhtin, como se estabelecem as relações entre
alteridades na publicidade veiculada no ambiente virtual das redes
sociais; em outras palavras, busca examinar como a publicidade de uma
marca estabelece relação com o outro, o consumidor, nesses contextos
e com seus recursos. Um exame preliminar dessa publicidade permite
depreender, em parte dela, o propósito de construir, com o consumidor,
laços de confiança, lealdade, admiração e até elos de amizade. Se isso
já acontecia na publicidade, parece ganhar novos contornos em redes
sociais, com os recursos da realidade virtual. Procura-se investigar,
então, como as mudanças tecnológicas atuam sobre os indivíduos, a
sociedade e sua linguagem. As marcas têm buscado aproximação com
seus interlocutores, por meio da utilização de uma linguagem específica,
que provoca neles a percepção e a sensação de que são tratados de
forma especializada, individuada e humanizada. É o que este estudo se
propõe a confirmar.
Para tanto, destaca-se a publicidade do Magazine Luiza (doravante,
ML), empresa brasileira do ramo de vendas a varejo, que utiliza o avatar
digital Lu, como responsável por postagens e perfis em redes sociais.
Escolhemos, do ano de 2019, dois posts publicitários de Lu – um
publicado no Instagram e outro no Facebook4, com as temáticas de Natal
e Ano Novo, respectivamente – e os dez primeiros comentários de cada
post. Os posts são, portanto, relativos a efemérides importantes em nossa
cultura, mas para as primeiras análises, selecionamos, de modo aleatório,
dois outros posts, e respectivos comentários, das mesmas redes sociais
2
Algumas pesquisas coletam e analisam dados sobre o uso das redes sociais no Brasil, como Ranking
das redes sociais: as mais usadas no Brasil e no mundo, insights e materiais gratuitos. Disponível em: https://
resultadosdigitais.com.br/blog/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/, e Quais são as redes sociais mais usadas no
Brasil? Disponível em: https://rockcontent.com/blog/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/. Acessos em: 31 jan.
2020.
3
O storytelling, que consiste na técnica de construir uma narrativa interessante e inteligente para
emocionar, entreter e persuadir o interlocutor, tem conquistado espaço na área de publicidade e marketing.
4
Escolhemos o material do Facebook e do Instagram, por serem as duas redes sociais em que Lu tem o
maior número de seguidores.

10

v. 16 • n. 2 • p. 8-31 • jan./jun. 2020

e do mesmo ano, que exemplificam o modo como Lu alimenta suas
páginas em dias normais.
À luz da perspectiva bakhtiniana, que tem como eixo organizador
a concepção dialógica da linguagem, analisamos os quatro posts
selecionados para analisar a interação, a relação de alteridade construída
entre Lu e seus interlocutores e, desse modo, refletir acerca do discurso
publicitário do ML.
DO OBJETO DE ESTUDO: A ATUAÇÃO DE LU DO MAGALU

O avatar Lu é a personagem central da publicidade do ML,
aparece tanto em anúncios publicitários, divulgados na mídia ou
afixados nas lojas físicas, quanto em perfis e posts nas redes sociais.
Além das manifestações verbais, Lu assume também a imagem de uma
jovem mulher, representada em um desenho icônico (conforme se vê em
figuras incluídas a seguir).
Essa personagem, no entanto, não nasceu nas redes sociais. Uma
reportagem5 do site Meio & mensagem – jornal dedicado ao mercado de
comunicação brasileiro – recupera um pouco sua história. De acordo
com a matéria, o ML criou, em 2005, a Tia Luiza, uma assistente virtual,
que existia apenas no site da empresa e tinha a tarefa de auxiliar os
clientes em suas compras. Ainda conforme o jornal, em 2009, Lu realizou
sua primeira postagem no Blog da Lu, um espaço, no site oficial do
ML, destinado a oferecer dicas de manuseio de tecnologias. Com a boa
repercussão, Lu começou a realizar também postagens em outro espaço
do site, intitulado Portal da Lu, em que o objetivo era explicar as funções,
diferenças, vantagens e desvantagens dos produtos. Esse foi, segundo o
jornal, o caminho do sucesso e popularização da assistente virtual, cuja
imagem migrou para a televisão e, logo, para as redes sociais, em que
se apresenta como especialista digital. Seu nome passou a ser Lu, não
mais Tia Luiza6, e, hoje, possui contas no Facebook, Youtube, Instagram
e Twitter.
No ambiente virtual, Lu se dirige a seus interlocutores, mostrandose sempre solícita, promovendo ofertas, sanando dúvidas sobre produtos
e auxiliando na realização de compras. Em seu Instagram, de que nos
ocupamos aqui, juntamente com o Facebook, Lu se identifica como
5
Magazine Luiza: Amazon à brasileira. Disponível em: http://marcas.meioemensagem.com.br/
magazine-luiza/. Acesso 24 jan. 2020. A reportagem não está datada, mas seu texto permite indicar que foi escrita
em 2017.
6
Lu deslocou-se, assim, do nome Tia Luiza, que aludia à fundadora da empresa, administrada,
atualmente, por sua sobrinha Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues.
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Lu do Magalu – dois hipocorísticos que se juntam para reforçar uma
aproximação fraterna e amigável –traz uma selfie em sua foto de perfil e
se apresenta como “influenciadora virtual 3D”, “especialista digital do
#magalu” e “criadora de conteúdo”.
O Instagram tem assumido uma vocação, antes predominante
no Facebook, de compartilhar momentos de intimidade, informações
pessoais e demonstrações de afeto. Essa rede social permite, portanto,
dar a Lu uma configuração mais humana. Além de promover o ML,
seus posts constroem sua personalidade, reafirmada pela interação com
seus interlocutores. São publicações e legendas que revelam também
posicionamentos sociais: repúdio à violência doméstica, consciência
da necessidade do autoexame para prevenir o câncer de mama,
preocupação com o meio ambiente, defesa dos animais, entre outros.
Ao mesmo tempo os posts expõem o modo de vida de Lu, seu dia a dia
semelhante ao de muitas pessoas, que inclui o trabalho, mas também
exercícios na academia, corridas no parque, passeios de bicicleta pela
cidade, leituras, cuidados com a pele, etc.
No Facebook, a descrição de sua página traz os dizeres “Seja bemvindo ao perfil oficial do Magazine Luiza! Encontre aqui as melhores
ofertas e conte com a Lu para tirar todas as suas dúvidas! #vemserfeliz”.
Essa rede social, de modo semelhante ao Instagram, permite ao usuário
comentar, curtir e compartilhar posts e também fazer denúncias. A foto
da seção perfil é o rosto de Lu e a foto de capa traz escrito MAGALU em
cores, predominantemente, azul e branco (cores oficiais da empresa). Na
página, são compartilhadas imagens de produtos, links de promoções
do site e também posts mais pessoais de Lu, como perguntas sobre
tecnologia, votos de boa semana, brincadeiras que convidam à interação;
por exemplo, Lu incentiva os seguidores a deixarem comentários sobre
imagens suas em diversos lugares ou sobre selfies suas com famosos.
Alguns posts publicados no Facebook são repetidos no Instagram,
especialmente, aqueles que contêm imagens, pois esta última rede social
só permite a publicação de imagens no feed7 e no stories8.
Pode-se dizer que a personalidade de Lu é construída com seus
posts, ou seja, em cada oportunidade, em confissões, jogos e desafios,
que propõe, tanto no Facebook quanto no Instagram, ela interage com
seus seguidores revelando suas características, especialmente, humanas.
Sentimentos como alegria, satisfação, tristeza, orgulho, bem-estar,
7
O “feed de notícias” no Instagram corresponde ao que é chamado de “timeline” no Facebook, ou seja,
um lugar, na rede social, em que aparecem os últimos posts de seus seguidores ou amigos.
8
O “stories” é um tipo de postagem que se mantém on-line por apenas 24 horas.
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repúdio, gratidão, são manifestados verbal e visualmente nos enunciados
que veicula. Lu não declara sua idade, mas se apresenta como uma
mulher bem-sucedida e com carreira estável, que tem uma postura ética
e humana.
Diversos são os comentários dos seguidores de Lu, nas duas
redes, que polemizam, curiosos, sobre sua origem, sobre sua existência
real ou virtual: um robô ou uma boneca, uma pessoa ou um desenho?
Isso, certamente, auxilia na visibilidade da marca e na divulgação da
própria Lu, que, além especialista digital do ML, atua também, como
mostram suas postagens, na cobertura de lançamentos de outras marcas
e posa como modelo de confecções – marcas, confecções, vendidas,
obviamente, pelo ML9. Ademais, recebe comentários com reclamações
sobre os produtos: alguns clientes realizam compras pelo site do ML
e, ao constatarem algum problema com a entrega ou mesmo com o
produto, deixam comentários negativos nas redes. O interessante é que
as respostas a esses comentários são marcadas por um estilo pessoal e
gentil, reforçando a impressão de serem respondidos exclusivamente por
Lu, com empatia e interesse em resolver cada problema.
A RELAÇÃO EU/OUTRO NA PERSPECTIVA BAKHTINIANA

Como já adiantamos, a base teórica da análise da publicidade que
propomos aqui se encontra nas contribuições do Círculo de Bakhtin,
cujo eixo principal é a concepção dialógica da linguagem. Nesse
quadro, portanto, mostram-se fulcrais o conceito de diálogo e a questão
da relação eu/outro, que apresentamos a seguir, sempre com atenção ao
contexto mais amplo das reflexões bakhtinianas, também considerado.
Assim sendo, outras noções teóricas também são referidas ao longo do
trabalho, entre elas, a noção de esfera de atividade, gênero do discurso,
estilo e, ligada a esta, a de entonação.
Como já é de amplo conhecimento, embora o Círculo e, em
especial, Bakhtin tenham se debruçado, principalmente, sobre a
literatura, suas formulações ultrapassam este âmbito da cultura. Têm
fundamentação filosófica, dirigem, portanto, sua atenção às grandes
questões sobre o homem, o mundo em que vive e a cultura que cria.
Desse modo, as reflexões bakhtinianas mostram-se adequadas também
ao exame da publicidade.
9
Em seu perfil no Instagram, Lu publicou fotos de seu trabalho como modelo para a Colgate, marca
de creme dental, Motorola e Samsung, marcas de produtos eletrônicos e Zattini, marca de modo feminina, entre
outras marcas, cujos produtos são vendidos no site do ML.
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A afirmação de Bakhtin de que “a língua é dialógica (‘meio de
comunicação’) por natureza” ([1952-1953] 2016, p. 118) evidencia a
amplitude da abordagem de suas reflexões. A essa afirmação, podemos
somar as palavras de Volóchinov:
Obviamente, o diálogo, no sentido estrito da palavra, é
somente uma das formas da interação discursiva, apesar
de ser a mais importante. No entanto, o diálogo pode ser
compreendido de modo mais amplo não apenas como
a comunicação direta em voz alta entre pessoas face
a face, mas como qualquer comunicação discursiva,
independentemente do tipo. Um livro, ou seja, um discurso
verbal impresso também é um elemento da comunicação
discursiva. Esse discurso é debatido em um diálogo direto e
vivo [...]. Além disso, esse discurso verbal é inevitavelmente
orientado para discursos anteriores tanto do próprio
autor quanto de outros, realizados na mesma esfera [...]
(VOLÓCHINOV, [1929] 2017, p. 219, grifos do autor).

Como deixa claro a citação, o diálogo é considerado tanto no
sentido estrito, o diálogo da comunicação face a face, quanto no sentido
amplo, aquele presente em qualquer comunicação discursiva. Tanto
em “voz alta”, quanto em “discurso verbal impresso”, reconhece-se o
diálogo “direto e vivo”, que está orientado por diálogos anteriores e para
as futuras respostas que receberá.
Quando menciona o diálogo no sentido amplo, na citação acima,
Volóchinov fornece o exemplo de “um livro”, o que nos permite lembrar
que a reflexão proposta, pelo Círculo, sobre a linguagem é sobre a
linguagem efetivamente realizada, e não abstratamente considerada.
Daí a postulação do enunciado – conceito definido como a unidade da
comunicação verbal, como unidade de análise no domínio bakhtiniano.
Nesse sentido, o enunciado funciona como uma ponte de ligação
entre o eu e o outro e, assim sendo, é determinado tanto pelo eu, quanto
pelo outro, participantes da interação. É disso que trata Volóchinov, no
trecho citado abaixo, em que usa o termo “palavra”, mas considerando-a
como manifestação concreta em uma dada situação, em outros termos,
considerando-a enquanto enunciado.
Ela [a palavra] é determinada tanto por aquele de quem ela
procede quando por aquele para quem se dirige. Enquanto
palavra, ela é justamente o produto das inter-relações do
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falante com o ouvinte. Toda palavra serve de expressão ao
“um” em relação ao “outro”. Na palavra, eu dou forma
a mim mesmo do ponto de vista do outro e, por fim, da
perspectiva da minha coletividade. A palavra é uma ponte
que liga o eu ao outro. Ela apoia uma das extremidades
em mim e a outra no interlocutor. A palavra é o território
comum entre o falante e o interlocutor (VOLÓCHINOV,
[1929] 2017, p. 205, grifos do autor).

Volóchinov compreende a palavra como uma parte da realidade
material, que se modifica e se transformar em signo carregado de
ideologia. Nesse processo, primeiro a palavra se relaciona com o
psiquismo, tornando-se uma palavra interior, depois quando retorna ao
meio social, como palavra exterior, adquire caráter refratário, permeando
diferentes formas de interação. Quando no contexto da realidade
concreta, no interior da relação eu/outro, a palavra não é apenas um
elemento linguístico, ela assume caráter de enunciado, repleto de vozes
e de sentidos valorados.
Os sujeitos falantes, os sujeitos produtores de enunciados verbais –
e pode-se também incluir os não verbais – habitam a dimensão dialógica,
e são, primeira e prioritariamente, distinguidos entre “eu” e “outro”.
Conforme explica Volóchinov ([1930] 2019b), no texto O que é a
linguagem/língua?, a necessidade da linguagem existe, porque o homem
não possui existência isolada, mas apenas coletiva. Para desenvolverse cultural e socialmente, precisa relacionar-se com o outro, com outra
comunidade.
No conjunto das obras do Círculo, o outro ocupa, assim, um lugar
especial, porque se entende que é na interação com esse outro que se
constituem os sujeitos, os signos, os sentidos dos enunciados, a cultura.
Só é possível a consciência do eu em relação a quem não é esse eu, ou
seja, o outro, aí está a importância da alteridade.
Em Para uma filosofia do ato responsável, Bakhtin ([1924] 2010)
já iniciara essas reflexões. Posicionando-se contra o teoricismo, contra a
ética formal, traça sua arquitetônica do mundo concreto, alicerçada na
relação eu/outro, na relação entre dois centros valorativos, que nunca
coincidem totalmente.
No estudo O autor e a personagem na atividade estética, Bakhtin
([1924] 2011) examina e detalha a relação eu/outro, tal como se
realiza concretamente na literatura, considerando, principalmente, a
relação autor/personagem. Mostra, assim, com base no texto literário,
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que é por meio da relação eu/outro que cada um deles constitui sua
identidade. Em função do todo das obras do Círculo e em função de sua
perspectiva filosófica, pode-se generalizar: a relação eu/outro, que se dá
nas trocas de experiências, nas vivências, nos embates, no contato, na
interação, constitui o eu e o outro, altera suas identidades, sentimentos,
pensamentos, ideais.
A problematização da relação eu/outro compreende as noções de
exterioridade e de excedente de visão. A primeira marca a posição que o
eu ocupa em relação ao outro, ou seja, uma posição exterior. Expõe-se,
assim, claramente a não coincidência entre eu/outro, que, a despeito da
perspectiva espacial adotada, é considerada, por Bakhtin e pelo Círculo,
principalmente, em termos axiológicos.
Na citação que segue, vemos como Bakhtin vincula espaço
e axiologia para analisar a perspectiva do autor diante do outro, seu
personagem, e para destacar o excedente de visão – a segunda noção
mencionada – na criação da forma artística:
O excedente de visão é o broto em que repousa a forma
e de onde ela desabrocha como uma flor. Mas para que
esse broto efetivamente desabroche na flor da forma
concludente, urge que o excedente de minha visão
complete o horizonte do outro indivíduo contemplado sem
perder a originalidade deste. Eu devo entrar em empatia
com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo
de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele
e, depois de ter retornado ao meu lugar, completar o
horizonte dele com o excedente de visão que desse meu
lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um
ambiente concludente a partir desse excedente da minha
visão, do meu conhecimento, da minha vontade e do meu
sentimento (BAKHTIN, [1924] 2011, p. 23).

O excedente de visão existe porque o eu situa-se fora do outro,
não coincide, axiologicamente, com o outro, e, desse modo, tem do
outro uma visão que este não tem de si mesmo. Explica-se, assim, a
dependência recíproca entre eu/outro, o caráter social da existência
humana, com base na qual se analisa também a obra literária.
Como dissemos anteriormente, é essa relação dialógica entre eu/
outro, sempre manifestada em enunciados, que nos propomos examinar
na publicidade do ML, considerando as postagens de Lu nas redes sociais.
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Esse recorte teórico não nos dispensa, como também já afirmamos,
de fazer menção a outras noções bakhtinianas, intrinsecamente,
relacionadas à de enunciado. É o caso, neste trabalho, dos conceitos
de campo (ou esfera) de atividade humana, gênero discursivo, estilo e
entonação.
O conceito de enunciado compreende a consideração do
momento e do, digamos, chão social em que surge; em outros termos,
a consideração da esfera de atividade humana em que ele é produzido:
esfera científica, religiosa, familiar, artística, jornalística, publicitária
etc. Nas palavras de Bakhtin: “o emprego da língua efetua-se em forma
de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos
integrantes desse ou daquele campo de atividade humana” ([1952-1953]
2016, p. 11).
Como a noção de esfera de atividade, a de gênero do discurso
também compõe a especificidade do enunciado. Entende-se que todo
enunciado vincula-se a um gênero e que cada esfera de atividade
humana produz diferentes gêneros. No texto Gêneros do discurso,
ao definir e conceituar o gênero, Bakhtin retoma a discussão sobre
enunciado e afirma que “[...] cada enunciado particular é individual,
mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente
estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso”
([1952-1953] 2016, p. 12). O gênero é, portanto, uma cristalização de
modos de dizer, mas uma cristalização relativa, uma vez que acompanha
a dinâmica e a heterogeneidade da sociedade, seu tempo, seus valores.
No caso deste estudo, trata-se, portanto, de não esquecer que os
enunciados analisados surgem da esfera publicitária, cujas condições,
recursos e objetivos acabam por criar tipos recorrentes de enunciados.
Entre eles, o “post”, que é nosso objeto aqui.
O detalhamento da noção de gênero, nas obras do Círculo, inclui o
conceito de estilo10, e, relativo a ele, o de entonação, ambos destacados
neste estudo.
Constitutivo do gênero, o estilo11 diz respeito à seleção de recursos
lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua (BAKHTIN, [1952-1953]
2016), que não resulta de hábitos estritamente linguísticos. Os modos de
10
Para caracterizar os gêneros, Bakhtin ([1952-1953] 2016) destaca, além do estilo, outros dois
elementos do enunciado, o conteúdo e a construção composicional.
11
No conjunto das obras de Bakhtin e do Círculo, a noção de estilo é desenvolvida, especialmente,
no campo literário, como nos estudos sobre Dostoiévski (BAKHTIN, [1963] 2015) e sobre Rabelais (BAKHTIN,
[1940] 2013). Marxismo e Filosofia da Linguagem (VOLÓCHINOV, [1929] 2017) propõe os conceitos de estilo
linear e estilo pictórico, fundados nos modos de transmissão do discurso de outrem. Sobre estilo na perspectiva
bakhtiniana, também consultamos Brait (2013), Faraco (2009), Sobral (2009), Fiorin (2016).
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dizer são carregados de valores da sociedade, particularmente, da esfera
de atividade em que o enunciado é produzido.
Entre os elementos de estilo, a entonação (ou tom) é apontada
como uma marca privilegiada de manifestação valorativa, que se pode
depreender, inclusive, da linguagem escrita. Entende-se que uma oração
– unidade da língua – só adquire aspecto valorativo quando se torna um
enunciado e, ao se tornar um enunciado, é pronunciada, produzida,
com entonação. Assim, a percepção ou reconstituição da entonação
permitem a consideração do “enunciado vivo”. Como afirma Volóchinov
“a entonação sempre está no limite entre o verbal e o extraverbal, entre
o dito e o não dito. Na entonação, a palavra entra em contato direto com
a vida” ([1926] 2019a, p. 123, grifos do autor).
A análise do corpus proposto, que apresentamos no próximo
tópico, busca considerar a entonação, assim como os demais conceitos
apresentados, tendo como foco principal, no entanto, a relação dialógica
eu/outro, constitutiva dos enunciados.
A RELAÇÃO EU/OUTRO NAS POSTAGENS DE LU

Com base nas discussões bakhtinianas sobre a relação eu/outro,
constitutiva de todo enunciado, examinamos o corpus, aqui recortado.
São enunciados que resultam da relação dialógica estabelecida entre
o avatar Lu e seus seguidores nas duas redes sociais, estes que são os
consumidores, os clientes do ML. Outra relação eu/outro também se
destaca na constituição dos enunciados: trata-se da relação entre o ML
e Lu, uma relação de delegação de voz. É desses entrecruzamentos de
vozes, e seus valores, que resultam os enunciados. Nos termos já citados
de Volóchinov ([1929] 2017), os enunciados são determinados tanto
pelo eu, que os produz, quanto pelo outro a quem eles são dirigidos.
Lu se apresenta como uma funcionária do ML, mas não uma
funcionária comum, já que se identifica também como um avatar –
em seus termos, uma “influenciadora virtual 3D”. Sua existência está
ligada à empresa, como uma garota propaganda e também como uma
espécie de porta-voz. Fala pelo ML, o representa. Sua relevância para
o ML está, certamente, na relação que ela possibilita com o público,
com um número relevante de seguidores nas redes que gerencia. Nesse
sentido, a atuação do próprio avatar, em suas postagens, se orienta para
obter “resposta” (positiva) do público, constituindo-se, dessa maneira,
em relação a esse outro, às suas expectativas.
Nos posts, Lu mostra-se sempre vinculada ao ML: muitas vezes está
no ambiente de trabalho, usando uniforme e crachá, mas nem sempre.
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Aparece também em outros espaços, como sua casa, academias, bares,
etc. Ela publica anúncios da empresa, divulga e comenta promoções,
lançamentos, apresenta produtos e explica sua função ou utilidade, mas
também expõe seus próprios gostos, talentos, desejos, posicionamentos,
ideias, comportamento. Desse modo, acaba expondo o que seria sua
personalidade.
Como mencionamos anteriormente, selecionamos para análise
quatro postagens12 realizadas em 2019, duas em dias normais e duas
em datas festivas. Os dez primeiros comentários dos internautas sobre
cada postagem – sempre que chegaram a esse número – foram também
considerados na análise. A primeira postagem selecionada foi publicada
no dia 22 de agosto, no Instagram:

Figura 1: Post publicitário em ambiente de trabalho.
Fonte: Instagram, 2019.

O post traz uma imagem com sua legenda. Lu, em roupa azul,
ocupa o centro da imagem, em plano médio e em ângulo quase frontal,
12
Todos as postagens que copiamos aqui foram coletadas pelo suporte da tela do computador, com o uso da
ferramenta PrintScreen. É importante destacar que a disposição da imagem e da legenda varia de acordo com o suporte
(computador, celular, tablete, etc.).

19

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

como se ela tivesse tirado uma selfie. Ao fundo, aparece a foto de uma
loja física do Magazine Luiza – uma fachada na cor azul e o letreiro da
empresa –, com seus clientes. Na imagem, bem montada, é como se Lu
estivesse em frente a uma loja física do ML e tirasse uma selfie. Como
um flagrante do momento, a imagem quer mesmo servir de registro de
um acontecimento, conforme esclarece a legenda, que transcrevemos
abaixo para facilitar a leitura13:
Gente, que emoção! Foi incrível estar aqui e presenciar
este momento inesquecível para o Magalu. 62 anos depois
de abrir a primeira loja em Franca, abrimos a loja 1000 em
Franco da Rocha. E tem muuuito mais vindo por aí! Ah,
e eu não podia deixar de agradecer todos os clientes que
estiveram presentes na loja nesse momento tão especial!
Vocês fazem parte dessa felicidade e dos 1000 motivos pra
gente comemorar! #SomosMilLojas.

O acontecimento que a imagem quer registrar, portanto, é a
inauguração da milésima loja do ML na cidade de Franco da Rocha,
também destacado pela hashtag “SomosMilLojas”, incluída ao final da
legenda.
A informação da abertura da loja, no entanto, não é divulgada
por uma notícia, de modo mais impessoal, mas, sim, obedecendo ao
tom pessoal, que é comum nas postagens em rede social, é transmitida
em primeira pessoa pela voz da Lu, que dá uma espécie de depoimento
emocionado: estava presente no momento da inauguração – “Foi incrível
estar aqui e presenciar (...)” –, como comprova também a selfie tirada, e
pode contar não tanto o que viu, mas, sim, a emoção que sentiu. Assim,
a legenda relata a inauguração, que acaba de acontecer: Lu publica o
post, imediatamente, enquanto ainda está no local – “Foi incrível estar
aqui”. Lu não apenas assistiu à inauguração, mas a vivenciou: mostrase “afetada” pelo acontecimento, expressa um sentimento positivo
de “emoção”, por presenciar um momento único, especial, a ser
comemorado/celebrado. O post manifesta, portanto, que a relação de
Lu com o ML não é tão somente profissional, mas também afetiva, e
pretende aproximar os seguidores dessa relação afetiva: eles não seriam
simples consumidores, mas “parte” da empresa: “Vocês fazem parte
dessa felicidade e dos 1000 motivos pra gente comemorar”. O “Magalu”
13
Neste trabalho, na transcrição das legendas dos posts, como também dos comentários dos internautas, foram
ignorados os emojis.
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agradece o consumidor, deve seu sucesso a eles, que, então, fazem parte
dele. Tenta-se estabelecer uma relação de identificação, de aproximação
entre ML e o consumidor, mediada pelo gentil avatar.
Como mostram os dez comentários, transcritos no quadro abaixo,
o post provoca diferentes “respostas”; todas elas, no entanto, revelam
boa aceitação14: manifestações tanto de interesse por lojas da empresa,
por produto e por promoção, quanto manifestações de carinho e de
admiração. Um dos internautas explicita uma curiosa identificação com
a empresa, como se ela, na figura da Lu, fizesse parte de seus desejos ou
fantasias: “Meu sonho a lu”.
O post, com a imagem e a legenda, é criado seguindo padrões
já relativamente assentados, no Instagram e no Facebook, pela própria
prática; compreende, pois, nos termos de Bakhtin, citados anteriormente,
“tipos relativamente estáveis de enunciados”, utilizados nessa esfera
particular de utilização da língua, que é a rede social. No caso em análise,
vai se configurando um gênero que conjuga post pessoal e publicitário.

Fonte: Instagram, 2019.

A busca de identificação, que apontamos na análise anterior, entre
ML, Lu e o consumidor mostra-se também no segundo post, publicado
no Facebook, no dia 23 de outubro de 2019:

14
Parte dos comentários pode, evidentemente, ter sido produzida pelo próprio marketing da empresa, mas essa
questão está fora do escopo deste trabalho.

21

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

Figura 2: Post publicitário Lu uniformizada.
Fonte: Facebook, 2019.

O post traz uma imagem centralizada e frontal da Lu, em plano
médio, tendo como pano de fundo a tela de um computador. Lu estende
seu braço direito para frente mostrando a tela do celular que segura, em
que aparece a locução: “magazinevocê”. À direita, a legenda do post
esclarece que se trata da divulgação da plataforma de vendas on-line do
ML:
Conheça o Magazine Você, a plataforma de vendas online
do Magazine Luiza! https://maga.lu/mvc-magalu.

O nome fantasia da plataforma – “magazinevocê” – presta-se a
reforçar a identificação que já apontamos. O nome da empresa é alterado:
“Luiza” é substituído pelo dêitico “você”, que pode ser preenchido pelo
nome de cada possível interlocutor, ou seja, “cada um de vocês que nos
segue”. Um nome é usado no lugar do outro, como se um nome valesse
pelo outro. O nome do consumidor pelo nome da empresa.
A locução magazinevocê permite também ser recebida como
uma construção sintática do tipo verbo + objeto, em que o substantivo
“magazine” é ressignificado como verbo da primeira conjugação no
imperativo, empregado de modo reflexivo, de tal forma que “você” é
tanto o sujeito como o objeto direto da ação, conforme é frequente na
linguagem coloquial; caso em que “magazinevocê” exorta, à ação de
“magazinar-se”, aquele a que se dirige. Com a plataforma de compras online, você mesmo se utiliza do Magazine para magazinar-se, em outras
palavras, para comprar para si o que o magazine oferece. O substantivo
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que compõe o nome próprio é transformado em verbo, a indicar uma
ação que todos podem conjugar.
Os quatro comentários que o post recebeu, incluídos no quadro
abaixo, levam a crer que os internautas se detiveram mais na “leitura”
da imagem, considerando-a uma divulgação de venda de celular, sem
atentarem para a legenda, que divulgava a plataforma de vendas on-line:

Fonte: Facebook, 2019.

O terceiro post que analisamos foi publicado na véspera do Natal
de 2019, no Instagram no Instagram. Traz uma imagem de Lu, segurando
uma grande bola azul com a palavra “gratidão”, em frente a uma árvore
de natal, cujos enfeites, em sua maioria, são azuis, cor que, novamente,
refere ao ML. Embaixo da árvore, há vários presentes, embrulhados
também em azul. O ambiente em que Lu está é uma sala de estar; dá
para ver janela com cortinas, tapete, luminária e poltrona. Lu não está de
azul (afinal, não é dia de trabalho), veste um macacão de cor rosa bebê
e sandálias de salto de cor bege; todos esses elementos, somados ao
sorriso de Lu e a palavra “gratidão” em destaque, constroem uma ideia
de tranquilidade e limpidez. Abaixo, o post publicitário:
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Figura 3: Post publicitário de Natal.
Fonte: Instagram, 2020.

A legenda do post aparece ao lado da imagem:
O Natal é lindo! É tempo de AGRADECER por tudo de bom
que a gente viveu! Nesse ano eu fui muito feliz, sabia? Foi
um ano incrível! E eu não poderia deixar passar o Natal
sem agradecer quem é MUITO ESPECIAL pra mim e para
o Magalu: VOCÊS! Por estarem aqui, ao meu lado. Por me
acompanharem. Por confiarem no Magalu para realizar
seus sonhos e os que virão pela frente. Em 2020, continuem
contando com a gente! Um #FelizNatal, pra vocês e suas
famílias, cheio de gratidão, felicidades e realizaçãos. Um
beijo do fundo do meu coração, da Lu e da Família Magalu.

A atmosfera do Natal, criada na imagem por símbolos da data –
a árvore enfeitada, os presentes –, é reforçada na legenda: “O Natal
é lindo!”, “É tempo de AGRADECER (...)!”. O dever de agradecer se
apresenta como propósito do post. São destacados tanto o objeto do
agradecimento quanto seu alvo. O bom ano que termina é o motivo
do agradecimento. O post, então, apresenta uma espécie de balanço
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emotivo do ano e o faz usando sempre valorações positivas: “tudo
de bom”, “muito feliz”, “incrível”, “realizar (...) sonhos”, “gratidão”,
“felicidades”, “realizações”. O alvo “especial” do agradecimento é os
seguidores, os clientes da empresa, aos quais o post se dirige: “Eu não
poderia deixar passar o Natal sem agradecer quem é MUITO ESPECIAL
pra mim e para o Magalu: VOCÊS!”.
Com o post, o ML transmite, a seus clientes, os votos tradicionais
do Natal, mas, delegando voz a Lu, o faz “de pessoa para pessoa”, em
tom pessoal, emotivo. As relações comerciais empresa/consumidor são
traduzidas por relações mais próximas, fraternais, entre iguais. Não se
agradece pela preferência na hora da compra, mas pela companhia,
pela confiança: “por estarem aqui, ao meu lado. Por me acompanharem.
Por confiarem no Magalu para realizar seus sonhos e os que virão pela
frente. Em 2020, continuem contando com a gente!”. Mais uma vez,
os elementos do post, imagem e legenda, reafirmam uma tentativa de
identificação entre empresa e consumidor, ambos estão juntos, festejam
juntos o sucesso comum.
O post recebe comentários, dez dos quais seguem abaixo:

Fonte: Instagram, 2019.

Dos dez primeiros comentários dos internautas a essa publicação,
dois expressam reclamações, um deles inclusive em caixa alta e com
vários pontos de interrogação (o que intensifica o tom de questionamento
e reprovação); o outro manifesta seu arrependimento por ter realizado
compras no site: “onde está o meu produto????”; “pq eu preciso de mais
dor de cabeça????”; “agora só estou vendo reclamação”; “arrependida
já”.
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Os demais comentários mostram uma aproximação afetiva entre Lu
e o consumidor, com elogios e manifestação de interesse: “você é muito
maravilhosa”; “minha virtual preferia”; “imprensa maravilhosa”; “linda”;
“eu admiro muito”; “gataaaaa”; “amei teu look”. Também observamos
que palavras com conotações afetivas são dirigidas a Lu, como: “te amo
mt”; “amo”. Alguns internautas questionam se Lu é de verdade ou não:
“eh real ou uma montagem?”; “Lu vc é real tipo (...) carne e osso”.
O quarto post, publicado na véspera do Ano Novo de 2019, no
Facebook, traz também uma imagem de Lu, agora, usando roupa branca,
com uma taça na mão direita, sorriso no rosto e o olhar, levemente,
direcionado para o alto. Está na calçada da praia de Copacabana, no Rio
de Janeiro, e ao fundo o céu indica o início do anoitecer.

Figura 4: Post publicitário de Ano Novo.
Fonte: Facebook, 2020.

À direita da imagem, aparece a legenda:
Já tô pronta para a minha noite de Réveillon. Eu adoro a
virada do ano. É o momento em que agradeço tudo o que
vivi. Que ano! 2019 foi intenso e cheio de alegrias. E fico
cheia de sonhos e planos para o novo ano. É por causa
de um deles que escolhi o Rio de Janeiro para passar o
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Réveillon. Vou começar o ano com o pé direito nesta cidade
que eu amo e não tem lojas físicas do Magazine Luiza –
ainda. Quem sabe em 2020 dá certo, né? E a todos que
estiveram comigo o ano inteiro, desejo que vocês possam
realizar os seus sonhos e planos em 2020. #FelizAnoNovo.

Seguindo os padrões do gênero discursivo, o texto da legenda é
produzido de tal forma a expressar concomitância entre sua digitalização,
o flagrante da imagem e a realização da postagem: “Já tô pronta para
a minha noite de Réveillon”. Assim como no anterior, nesse post, são
retomados discursos sobre o espírito de final de ano. Sentimentos de
felicidade, de gratidão, de esperança, retrospectiva positiva, sonhos e
planos bons para o ano seguinte são exaltados. Lu destaca que um de
seus sonhos era passar o réveillon em Copacabana: “E fico cheia de
sonhos e planos para o novo ano. É por causa de um deles que escolhi o
Rio de Janeiro para passar o Réveillon”. Desse modo, Lu se aproxima de
muitos brasileiros que também compartilham desse sonho15.
Mesmo nesse momento de festa e de realização de sonho,
manifestado tanto na imagem quanto na legenda, Lu não deixa, no
entanto, de referir-se ao seu trabalho no ML: “Vou começar o ano com o
pé direito nesta cidade que eu amo e não tem lojas físicas do Magazine
Luiza – ainda. Quem sabe em 2020 dá certo, né?”.
Como também é próprio do gênero, a legenda, juntamente com
a imagem, compõe uma conversação, estimula a resposta do outro. Lu
dirige-se, explicitamente, a quem a lê, para enviar seus votos de final de
ano: “E a todos que estiveram comigo o ano inteiro, desejo que vocês
possam realizar os seus sonhos e planos em 2020”.
A legenda do quarto post, assim como as demais, é um enunciado
em primeira pessoa, é assumido por um “eu” que se dirige a um “você”.
Trata-se, em termos benvenistianos, das pessoas do discurso, ancoradas,
portanto, em um aqui-agora. A voz do eu, assumida por Lu, apresenta um
estilo semelhante em todas as legendas analisadas. Bem de acordo com
a linguagem comum das redes sociais, as legendas de Lu são produzidas
em um estilo bem coloquial, em que predominam o léxico do dia a dia;
a sintaxe de períodos simples; as formas reduzidas, como, por exemplo,
em “ já tô pronta”; a abundância de interjeições e de outros recursos
15
O Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, atrai milhões de turistas do Brasil e também do exterior.
Historicamente, é conhecido por ter uma das maiores queimas de fogos do mundo. Em 2019, foram esperados mais de 2,8
milhões de pessoas e foi previsto 14 minutos de show de fogos. Disponível em: https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/
reveillon-em-copacabana-deve-reunir-28-milhoes-de-pessoas/. Acesso em: 06 fev. 2020.
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que expressam uma espécie de grito, como o uso de caixa alta; o uso de
hashtags e de emojis, em especial, os que simbolizam agradecimento,
benção e emoção; a inserção frequente de pequenas perguntas ao final
das frases (question tags), para atrair a participação do interlocutor,
conforme “Quem sabe em 2020 dá certo, né?”, que aparece na legenda
acima; a desconsideração das normas de pontuação da escrita, de modo
a simular os recursos rítmicos e melódicos da língua falada.
A esses recursos se junta, como já sublinhamos ao longo deste
texto, uma linguagem farta em expressões emotivas e manifestações de
sentimento, ao modo mesmo de uma “linguagem direta e espontânea”,
irrefletida até, como a recriar de maneira viva as emoções. Com apelo
ao sensível, mais do que ao inteligível, esse estilo de Lu reforça sua
humanidade – não é um robô sem alma, uma entidade programada para
vender –, corrobora a aproximação entre ela e os usuários da rede, que
parecem se esquecer de sua existência virtual.
O quarto post acima recebe vários comentários. Seguem os dez
primeiros:

Fonte: Facebook, 2019.

Dos comentários coletados, apenas um é negativo, traz reclamação
da demora na entrega de produto, os demais fazem elogios a Lu e ao
Magazine Luiza, com votos de Feliz Ano Novo, elogios à roupa que
Lu está vestindo e pedidos para que novas filiais da marca possam ser
levadas para o Rio de Janeiro.
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A estratégia da empresa de aproximar-se de seus clientes pela
mediação carinhosa e empática de Lu – em termos da retórica, mais
pelo “persuadir”, do que pelo “convencer” – é, portanto, acolhida,
positivamente, pelo internauta. O ML (ou Magalu) e Lu são e não são
um só. Pelos posts, sabe-se que Lu trabalha no ML, fala por ele, veste
suas cores, se emociona com seu trabalho, etc, mas não se confunde
totalmente com a empresa. São duas entidades; ela diz, por exemplo:
“pra mim e para o Magalu”. Mas fazem parte da mesma “família”: “Um
beijo, do fundo do coração, da Lu e da Família Magalu”. A simbiose
entre o Magalu e Lu, no entanto, é tão bem construída que os seguidores
acabam por confundi-los como mostra dois comentários acima, que
repetimos aqui: “Por incrível que pareça nem parece uma loja e sim uma
pessoa com sentimentos”; “Magalu arrasando parabéns aos responsáveis
pela criação da Magalu”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, direcionamos nossa atenção para o discurso
publicitário do Magazine Luiza, propagado pelo avatar Lu, no ambiente
virtual das redes sociais Instagram e Facebook. Tendo como eixo teórico
a relação dialógica entre eu/outro, analisamos quatro posts de Lu e parte
dos comentários que receberam. Desse material, “território comum”
de diferentes vozes, destacamos a relação que Lu estabelece com os
clientes, seus seguidores nas redes. Mas a relação da empresa Magazine
Luiza (ou Magalu) e seu avatar também se impôs a nosso exame.
Como vimos anteriormente, Bakhtin privilegia, na análise da forma
artística do romance, a relação dialógica que o autor estabelece com o
outro, a personagem; e atribui ao modo de o autor operar seu “excedente
de visão” desse outro o cerne de sua autoria. No desenvolvimento dessa
reflexão, Bakhtin chegará, em outros estudos, às vozes equipolentes do
romance, à polifonia. Com base nessa perspectiva teórica, examinamos as
relações dialógicas presentes nos enunciados publicitários selecionados.
Nesse material, há, obviamente, um trabalho diferente de autoria.
Depreendemos dele uma sobreposição de vozes, uma identificação de
sujeitos, no que respeita o Magazine Luiza (ou Magalu) e o avatar Lu; e,
de modo semelhante, uma aproximação, uma tentativa de identificação
entre Lu e seus seguidores. Procedimentos que poderíamos chamar de
identificação entre eu/outro, identificação do diferente.
Não é surpreendente a identificação entre o ML e sua criação,
e o sucesso da coadjuvante corrobora o mimetismo encontrado na
publicidade. ML delega voz a Lu, que declara seu vínculo não apenas
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profissional com a empresa, mas também familiar, afetivo: “a família
ML”.
Com os mesmos laços e valores familiares, de confiança, lealdade,
amizade, insistindo em externar “agradecimentos” aos seguidores, os
posts de Lu buscam prender os clientes, captar sua empatia e contornar
os conflitos, quando aparecem. Os retornos são positivos, na maior parte
das vezes.
No Instagram e no Facebook, Lu tem página pessoal, com nome
e perfil, em que são publicadas imagens que registram “um momento
vivido”, “um flagrante notável”, acompanhado de uma legenda, uma
pequena narrativa em tom pessoal, coloquial e emotivo. O conjunto dos
posts analisados permite compor, inclusive, um esboço da personalidade
de Lu, seus gostos, sonhos, posicionamentos. Não se trata, pois, de uma
propaganda empresarial direta, está traduzida nas regularidades do
gênero “post pessoal em redes sociais”.
Construídos, portanto, como se fossem “de pessoa para pessoa”,
os posts acabam por dar corpo a um avatar, acabam por lhe conferir
humanidade. A publicidade se faz troca de amabilidades e emoções. A
relação eu/outro, na publicidade examinada, é, assim, mais um pequeno
evento da relação homem/máquina, um evento a borrar as fronteiras
entre o mundo real e o virtual.
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RESUMO:

A proposta deste artigo é demonstrar a importância da cor no
processo de produção do sentido, em especial o humorístico. O
estudo, que se configura como de caso, será aplicado a uma charge,
gênero que tem como característica central a leitura crítica de fatos
relacionados ao noticiário jornalístico. A análise tomará como base
uma produção brasileira que abordou o episódio golden shower,
exposto pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro em mensagens
veiculadas por ele no Twitter durante o Carnaval de 2019, e a forma
como ela foi lida por meio de comentários em redes sociais. O assunto
será trabalhado de forma interdisciplinar, por meio da articulação
entre teorias relacionadas à cor, à produção de sentido em textos
humorísticos e a estudos linguísticos que abordam as interações em
ambientes digitais.
Palavras-chave: Redes sociais. Comentário. Charge. Cor. Sentido.
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ABSTRACT:

The aim of this article is to demonstrate the relevance of the
color in the meaning process. The study will be applied in a political
cartoon, genre that has the critical reading of the news one of its central
characteristics. The analysis will be based on one Brazilian production,
that addresses the golden shower case, that was exposed by Brazilian
president Jair Bolsonaro in messages posted on Twitter during the 2019
Carnival days, and the way it was read through comments on social
media. The subject will be worked in a interdisciplinar way, through
the articulation between theories related to color, the production of
the meaning in humorous texts and linguistic studies that deal with
interactions in digital environments.
Keywords: Social media. Comments. Political cartoon. Color. Meaning.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A imprensa teve de se adaptar aos tempos digitais. Gêneros antes
lidos exclusivamente no papel migraram para as telas dos vários suportes
onde se pode acessar a internet. Uma das produções que passaram a
conviver com esse novo cenário de circulação foi a charge. Tão vinculada
à mídia escrita, ela também foi transposta para as versões on-line de
muitos dos jornais brasileiros e replicada nas páginas das redes sociais
de seus autores, alcançando um público ainda mais plural.
Essa transição, no entanto, não apagou o elemento nuclear
da charge: o diálogo com os assuntos contemporâneos. Crítica e
tendencialmente humorística, ela manteve esse traço, construído no
país desde o século 19. Cavalcanti (2005) atribui o primeiro desenho
de humor gráfico brasileiro a O Carcundão, jornal publicado em Recife
entre abril e maio de 1831. A imagem apresentava uma mistura de
burro com homem, que quebra o que parece ser uma viga. O autor era
anônimo.
Nos anos e nas décadas seguintes, outras publicações passaram a
utilizar o recurso gráfico em diferentes partes do país, com frequência
nitidamente maior. Os desenhos mostravam ora pessoas comuns, ora
personalidades representadas de forma caricata. No fim de 1860, surge
no Rio de Janeiro o primeiro jornal dedicado inteiramente a desenhos de
humor: a “Semana Illustrada”. A este se seguiram outros, como “Diabo
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Coxo” (1864-1865) e “O Cabrião” (1866-1867), que traziam trabalhos
do ítalo-brasileiro Angelo Agostini, tido como um dos pioneiros dos
quadrinhos e um dos autores mais representativos do humor gráfico no
país (cf. MARINGONI, 2011).
No fim do século 19, os desenhos de humor já eram familiares aos
textos produzidos pela imprensa tradicional. A publicação de trabalhos
de humor gráfico migrou para os dois séculos seguintes e se consolidou,
em termos de gênero, ao que entendemos contemporaneamente por
charge. Atualmente, elas circulam entre os principais jornais do país,
em geral em páginas de prestígio, como a dos editoriais, na “Folha de
S.Paulo”, ou na capa, caso de “O Globo”, do Rio de Janeiro. E também nas
respectivas versões digitais de ambos, processo semelhante ao de outros
periódicos de notícias brasileiros, sempre repercutindo graficamente
algum fato recente.
A relação da charge com o noticiário é tão umbilical que Arbach
(2007) defende a inclusão dela entre os gêneros visuais do jornalismo,
compondo o que o autor nomeou de fato gráfico. Para Romualdo (2000),
ela é fruto de uma relação de intertextualidade com a notícia, aspecto
que seria um de seus elementos nucleares e que seria pautado por dados
verbais, visuais ou verbo-visuais. Caberia ao leitor a recuperação dessa
informação para entender o texto.
A literatura sobre o assunto tende a ver nos políticos brasileiros os
principais alvos das sátiras. Não por acaso as charges costumam aparecer
nos cadernos de política ou nas áreas de textos opinativos dos jornais,
onde ocorrem, em geral, as notícias e as análises mais importantes. Por
isso, a caricatura (lida aqui como recurso de estilo) é vista por Romualdo
como um elemento integrante da charge. É por meio dela que são
caracterizados os personagens reais a serem identificados pelo leitor.
Embora se concorde que a tendência seja essa, a realidade mostra
que qualquer fato pode ser alvo da crítica e do humor do chargista. Até
mesmo um coelho, nos dias próximos à Páscoa, pode ser alvo de alguma
situação cômica, para ficarmos em um dos inúmeros exemplos possíveis.
Por isso, parece-nos mais apropriada a definição do gênero proposta
por Riani-Costa (2001, p. 47), por ser mais ampla e menos centrada
em quem ou no que exatamente será representado. Para ele, trata-se de
um texto autoral e assinado, que apresenta “um desenho humorístico
sobre fato real ocorrido recentemente na política, economia, sociedade,
esportes etc.”. Tal produção seria composta por elementos verbais (que
podem aparecer ou não) e visuais (presentes obrigatoriamente).
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Sobre os aspectos visuais, há uma tendência, sempre que o assunto
é trabalhado, de se privilegiarem as figuras, as imagens, deixando a cor
em segundo plano. Um dos componentes do signo visual, ela costuma
ser sombreada, quando não apagada, em análises que busquem explicar
os mecanismos de produção do sentido em textos gráficos veiculados
pela imprensa, entre os quais as charges se incluem. A proposta deste
artigo é demonstrar o quão relevante a cor pode ser em alguns casos,
a ponto de ser essencial para a compreensão de determinados textos
multimodais, nome dado às produções que mesclam elementos de
diferentes semioses (cf. CAVALCANTE et al., 2014).
Para isso, será feito um estudo de caso. O exemplo a ser trabalhado
é o de uma charge relacionada ao episódio golden shower. A expressão,
que alude ao fetiche sexual de uma pessoa urinar em outra, foi trazida
à tona por meio de postagens veiculadas pelo presidente brasileiro Jair
Bolsonaro durante os dias do Carnaval de 2019. Em charges da época,
que se pautaram nessa notícia, o amarelo (que alude à cor da urina,
forma de representar a prática de golden shower) teve papel fundamental
no processo de produção do sentido que levava à leitura crítica e
humorística do fato.
Será feita, inicialmente, uma análise específica da charge
selecionada e de como a cor se torna elemento relevante para a
produção do sentido dela. Num segundo momento, a discussão irá se
centrar em como o texto multimodal foi efetivamente lido. Para isso,
serão apresentados comentários de pessoas que tiveram contato com
o trabalho gráfico em redes sociais do autor (Facebook e Instagram).
A abordagem do assunto irá demandar uma articulação interdisciplinar
entre teorias relacionadas à cor (cf. GRUPO µ, 1993; GUIMARÃES, 2000,
2003; SILVEIRA, 2015), à produção de sentido em textos humorísticos
(RASKIN, 1985; ATTARDO; RASKIN, 1991; RAMOS, 2011, 2015) e
ao modo como se dão as interações realizadas em ambientes digitais,
assunto que será observado em particular nas análises com olhares
teóricos vinculados às práticas de letramentos on-line (BARTON; LEE,
2015) e a estudos do texto (ELIAS, 2014; ELIAS; CAVALCANTE, 2017).
COR E SENTIDO

Um dos trabalhos que ajudaram a detalhar teoricamente as
características da cor é o do Grupo µ (1993). Os autores do estudo, ao
proporem um “tratado do signo visual”, partem da constatação de que
as pesquisas sobre imagem produzidas até então tendiam a priorizar as
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figuras, deixando a cor em segundo plano. Para eles, uma produção como
uma tela de arte, composta apenas por tintas vermelhas, configuraria um
texto visual. Não haveria, por essa perspectiva, uma hierarquia entre os
diferentes signos que formam os enunciados.
Os pesquisadores do grupo dividem os signos entre verbais e
visuais. Estes seriam, na verdade, um rótulo, que agrega dois elementos:
o icônico (as figuras) e o plástico (a cor, a forma e a textura). Cada um
deles compõe, segundo os autores, uma unidade sígnica autônoma.
Comecemos pelo signo icônico. Os autores defendem que ele não seria
uma mera cópia do real, mas, sim, um objeto reconstruído, transformado
com base nos elementos culturais de quem dele se apropriou.
Tomando emprestado um exemplo dos próprios autores, pensemos
em uma mesa e uma nuvem. Ambas seriam reais. Agora imaginemos
uma foto de uma nuvem e uma pintura daquela mesma mesa. As duas
produções seriam representações modificadas do real, reconstruídas
numa forma sígnica. O processo de transformação deveria assegurar
um mínimo de características, de modo a garantir sua leitura e sua
equivalência. Nesse contexto, o signo icônico teria um papel mediador,
ficando entre o referente real e a maneira como foi representado por
determinada pessoa. Como houve esse filtro, fala-se de reconstrução ou
transformação do referente.
Esse processo de transformação poderia configurar uma composição
sígnica mais fiel ao espetáculo natural – como os pesquisadores
nomearam o real – ou mais distante de suas marcas centrais. Essas
duas situações sintetizam o método desenvolvido pelo Grupo µ para a
percepção das imagens: quanto maior a correlação com o real, menor a
abstração e maior a legibilidade; na situação inversa, maior a abstração
e menor e legibilidade. O contorno das figuras também ajudaria nesse
processo de percepção, por compor os limites e, por consequência, a
forma das imagens.
O signo plástico, segundo o Grupo µ, mantém relações de
significado e significante independentes, dissociadas da necessidade da
figuração. O signo, como já comentado, seria aplicado aos conceitos
de textura, forma e cor. Em cada um deles, os pesquisadores usam um
método de análise, baseado em oposições. Uma parede, por exemplo,
pode ser lisa ou áspera (variação de textura), larga ou reduzida (forma),
mais escura ou mais clara (tonalidades de cor). O nível de detalhamento
dessas características iria variar conforme o interesse no objeto a ser
analisado.
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No caso específico da cor, interesse para esta discussão,
as oposições estariam centradas em três variáveis ou cromemas:
luminosidade, saturação e dominância (a cor que serve de base). Esses
elementos estariam relacionados a aspectos expressivos. Já no tocante
ao conteúdo, este seria depreendido por meio de relações externas ao
enunciado sígnico. Uma delas, por exemplo, é a que convenciona a
vinculação do azul e do verde ao rótulo de cores frias e do vermelho
e do amarelo, por outro, ao de cores quentes. Outra seria a atribuição
(também convencional) de predicações às cores, sejam elas quais forem.
Em outros termos: por essa perspectiva, a atribuição de sentido
consiste em um processo bastante fluido e fortemente vinculado ao
entorno do texto. Para os pesquisadores do Grupo µ (1993, p. 241), há
situações de enunciados, inclusive, “que só funcionam em relação a
situações ou realidades exteriores à mensagem1”.
Esses significados podem ser produzidos por outros
elementos dos enunciados (por exemplo, as formas, as
texturas, o sujeito icônico), de modo que se torna quase
impossível atribuir univocamente conteúdos às expressões
cromáticas. É preciso aceitar que a imagem plástica não está
codificada a priori e elege livremente suas determinações
coloridas2. (GRUPO µ, 1993, p. 218)

Esse conteúdo externo a ser considerado para o sentido é o que
Silveira (2015) nomeia de aspecto cultural e simbólico da cor, que seria
um dos três vieses pelo qual ela poderia ser explorada (os outros dois são
suas características físicas e fisiológicas, ou seja, como o olho a assimila
em termos cromáticos). Para a autora, a significação é um processo que
leva em conta o lado social, a percepção e a memória individual. O
lado social são as informações e convenções do meio cultural em que a
pessoa vive. A percepção é o modo como as pessoas associam as cores às
formas dos objetos. A memória é a retenção da cor atribuída às imagens
apreendidas e que ficam agregadas na mente dos seres por experiência.
Nas palavras de Silveira (2015, p. 118), “os observadores são
diferentes em respeito a correlacionar objetos e significados, provocando
diferentes maneiras de perceber o mundo. Por isso, a percepção do meio
1
“... [hay enunciados] que sólo funcionam em relación con situaciones o con realidades exteriores al
mensaje.”
2
“Eses significados pueden ser producidos por otros elementos de los enunciados (por ejemplo, las
formas, las texturas, el sujeto icónico), de manera que resulta casi imposible atribuir unívocamente contenidos a
las expresiones cromáticas. Es preciso aceptar que la imagen plástica no está codificada a priori y elige libremente
sus determinaciones coloreadas.”
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ambiente difere de modo sistemático entre os diversos povos e culturas”.
Seguindo o raciocínio da autora, os sentidos simbólicos agregados à
cor advêm de três processos: de sua construção cultural, compartilhada
coletivamente por meio do uso; da concretização dessas acepções
em dicionários específicos de cor; dos efeitos psicológicos nos seres
humanos.
Tomando como base o “Dicionário das cores do nosso tempo”,
de Michel Pastoreau, creditado pela autora como um dos principais do
gênero usados no mundo, ela elenca significados socialmente atribuídos
às cores e possíveis efeitos psicológicos delas. No caso específico do
amarelo, que será objeto de nossa análise, ele é visto como cor da luz,
do calor, da prosperidade, da alegria, da mentira, da melancolia, entre
outras possibilidades. Seus efeitos nos seres podem transitar por um
espectro amplo, da percepção de esquentamento a melancolia e traição.
A vinculação da cor ao entorno cultural é também o roteiro teórico
seguido por Guimarães (2000, 2003). O autor se vale de uma série de
exemplos para demonstrar como um determinado conteúdo plástico
pode adquirir outro sentido em determinada situação sócio-histórica.
Um dos casos citados por ele (GUIMARÃES, 2000) foi o do ex-presidente
Fernando Collor de Mello. Em agosto 1992, ele foi à TV para conclama
a população a ir às ruas para defender acusações sobre seu governo,
consideradas por ele caluniosas e motivadoras de desestabilização.
Para isso, pediu que as pessoas se manifestassem com as cores verde e
amarela, as que predominam na bandeira brasileira.
O resultado foi contrário. No domingo seguinte, o povo foi às
ruas. Mas, em vez do verde e amarelo, as pessoas que se manifestaram
usaram o preto. Ocorreu o inverso do que o então presidente queria.
No lugar de apoio, obteve protestos contra ele. Segundo Guimarães,
ocorreu uma mudança na atribuição do preto. Este deixou de ser
uma cor culturalmente vinculada a trevas e morte para adquirir uma
conotação oposta, mais próxima à luz (de esperança) e vida. Diante de
um processo de impeachment, Collor renunciou ao cargo em dezembro
daquele mesmo ano.
O diferencial do estudo de Guimarães é que ele procurou abordar
o tema especificamente no campo da comunicação, por meio de
aplicação em textos veiculados pela imprensa brasileira. Para ele, nessa
forma de produção, a cor não pode ser dissociada de seu conteúdo, a
ponto de propor o conceito “cor-informação” para se referir a ela nas
várias funções que pode desempenhar na mídia:
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Assim, considera-se a cor como informação todas as vezes
em que sua aplicação desempenhar uma dessas funções
responsáveis por organizar e hierarquizar informações
ou lhes atribuir significado, seja sua atuação individual e
autônoma ou integrada e dependente de outros elementos
do texto visual em que foi aplicada (formas, figuras,
texturas, ou até mesmo sons e movimentos, como em
produtos multimídia) (GUIMARÃES, 2003, p. 31).

Nas produções jornalísticas, o uso da cor estaria atrelado a
determinadas intenções de quem a usa. Desse modo, uma determinada
capa de revista com a palavra crise, com letras em vermelho, traria
um sentido de perigo. Se as letras, por outro lado, fossem alternadas
por verde e amarelo, poderiam conotar que a eventual crise se referia
ao Brasil, posto que foram usadas cor de usa bandeira. “Em síntese”,
diz Guimarães (2003, p. 41), “é possível notar que uma cor pode nos
informar sobre inúmeros fatos”, o que só aumenta a responsabilidade do
jornalista e dos profissionais que cuidam da parte gráfica da imprensa.
Nos três autores selecionados para esta exposição, percebem-se
ao menos dois pontos comuns: uma busca em cunhar um tratamento
teórico ao tema e a atribuição do contexto sócio-cultural no que se refere
aos significados das cores. Compondo signos plásticos, como defende o
Grupo µ, elas teriam sua significação depreendida a partir da associação
com experiências anteriores e armazenadas na memória, ao mesmo
tempo em que são compartilhadas coletivamente por determinado grupo
de seres.
Mesmo assim, determinados contextos específicos podem
atribuir outros sentidos, como pontua Guimarães. Ainda segundo
o autor, na imprensa ela adquire valores de informação, aspecto que
se torna particularmente relevante para a análise das charges, gênero
associado à notícia e aos conteúdos factuais. Como o caso do golden
shower, envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e cujos exemplos serão
analisados a seguir.
CASO GOLDEN SHOWER

A expressão golden shower sintetiza o ato de a pessoa urinar no
corpo do parceiro ou próximo a ele. Não se espera, portanto, que seja
incluída na retrospectiva de final de ano das notícias envolvendo um
presidente da república. Isso, no entanto, ocorreu no Brasil. Nos últimos
dias de 2019, a imprensa recuperou o termo composto para relembrar
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o primeiro ano de mandato de Jair Messias Bolsonaro, iniciado em
primeiro de janeiro. O caso remete ao Carnaval daquele ano. No dia 5
de março, uma terça-feira, data do feriado nacional, o presidente postou
no Twitter um vídeo que mostrava uma apresentação pública, em um
palco montado ao ar livre.
Na cena, um homem punha o dedo no próprio ânus e, depois,
um colega de palco urinava sobre a nuca dele. Abaixo da imagem,
gravada com um smartphone e colocada no ar às 20h08min, Bolsonaro
registrou: “Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor
a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas
prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval
brasileiro” (conforme Fig. 1, mostrada a seguir). E finalizava pedindo
que seus seguidores naquela rede social comentassem e tirassem suas
próprias conclusões (na postagem, esta última palavra havia sido escrita
equivocadamente, “conslusões”).

Fig. 1 – Texto de postagem de Jair Bolsonaro no Twitter em 5 de março de 2019
Fonte: Bolsonaro (5 mar. 2019)

Dado o teor inusitado do vídeo, ainda mais veiculado por um
presidente, o caso “viralizou”, jargão usado no meio digital para indicar
que determinado conteúdo passou a ser comentado e duplicado em
abundância pelos usuários de redes sociais. Diante da repercussão e
da menção ao nome da expressão usada para sintetizar aquele fetiche
erótico, Bolsonaro voltou ao Twitter, no dia seguinte, e perguntou “O
que é golden shower?” (ver Fig. 2). O questionamento foi veiculado às
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9h26min e ganhou ainda mais repercussão3, dentro e fora das redes
sociais.

Fig. 2 – Pergunta de Jair Bolsonaro postada em 6 de março de 2019
Fonte: Bolsonaro (6 mar. 2019)

A imprensa deu destaque ao assunto. Jornais, sites informativos,
rádios e TVs expuseram em manchetes o fato de o presidente ter postado
um vídeo “pornográfico”, rótulo usado pelo portal “G1”. O mesmo
“G1” reportou que o caso foi noticiado fora do país por jornais como o
norte-americano “The New York Times”, o inglês “The Independent” e o
francês “Le Monde”.
Nas redes sociais, além dos comentários em si e dos
compartilhamentos, houve produção de conteúdos humorísticos. Parte
deles também constou em retrospectivas de 2019, elencando quais foram
os memes (criações de cunho cômico que viralizam na internet) mais
populares ao longo de 2019. O assunto também inspirou desenhistas de
humor gráfico. Levantamento feito na época em jornais e no site “Charge
Online”, página que reúne diariamente charges veiculadas na internet e
em jornais de todo o Brasil, permitiu a reunião de 23 trabalhos.
As charges abordaram o tema de dois modos distintos. Um grupo
de nove trabalhos focalizou a apropriação que o presidente fez do Twitter
e/ou o conteúdo inusitado produzido por ele na rede social. Os 14 casos
restantes criaram situações em que a cor amarela exercia algum papel

3
A postagem de 5 de março de 2019 computava, cinco dias depois, 86.031 curtidas, 13.361
compartilhamentos daquele conteúdo e gerou 65 mil comentários. A do dia seguinte somou quase o dobro
de curtidas (159 mil), cerca de cinco vezes mais compartilhamentos (66 mil), embora tenha havido menos
comentários (37 mil).
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no processo de construção do sentido humorístico. Esse segundo grupo
pode ser dividido em duas outras categorias de charges:
1. sem conteúdo verbal escrito, à exceção das informações paratextuais (principalmente a assinatura do autor): 3 casos (21,43%);
2. com conteúdo verbal, explicitando a expressão golden shower (8
casos; 57,14%) ou não (3 casos; 21,43%).
Para a proposta deste artigo, interessa-nos em particular o primeiro
grupo, o de charges compostas exclusivamente pelas modalidades
visuais. Isso porque o foco da análise é justamente o detalhamento de
como a cor pode ser relevante no processo de produção do sentido.
E, em textos compostos apenas pelos signos imagéticos e plásticos, a
ausência do verbal demanda que a compreensão se centre somente nas
demais modalidades, a cor entre elas. É o que nos levou à seleção do
caso a ser trabalhado, mostrado a seguir, na Fig. 3:

Fig. 3 – Charge de Benett
Fonte: Charge Online.(6 mar. 2019)

Essa charge, que irá compor este estudo de caso, foi publicada no
site “Charge Online” em 6 de março de 2019, um dia depois do tuíte de
Jair Bolsonaro. Ela também circulou no site de notícias “Plural” (BENETT,
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abr. 2019), um dos veículos de imprensa onde atua o autor, o paranaense
Alberto Benett (ele também trabalha para o jornal “Folha de S.Paulo”,
onde produz uma charge semanal).
No desenho, reconhece-se que se trata do presidente brasileiro
por meio da caricatura dele, que recria os traços de seu rosto, recurso
recorrente no gênero, conforme exposto por Romualdo (2000). O
político é mostrado sentado, sendo alvo de um jato líquido que cai por
sua cabeça e escorre pelo restante do tronco. Sem forma muito definida,
começa-se a depreender do que se trata por meio da cor amarela, que
passa a ser associada à urina.
Essa vinculação entre cor (amarelo) e conteúdo de sentido (urina)
só é possível se for levado em conta o momento em que a charge foi
veiculada. A proximidade com o fato – o tuíte de Bolsonaro sobre o
golden shower –, marca do gênero charge (cf. ROMUALDO, 2000;
RIANI-COSTA, 2011), permite a leitura de que o presidente está tomando
o tal “banho dourado” que a expressão em inglês conota. Pela feição
como foi representado pelo desenhista, não demonstra ter gostado do
resultado. É como se tivesse sido vítima do fetiche (literalmente, no caso)
que ele mesmo trouxe à tona nos dias do Carnaval.
Vê-se que a cor amarela, um signo plástico, como postulado pelo
Grupo µ (1993), adquire sentido próprio no contexto situacional em que
foi utilizada. Nos termos de Guimarães (2000, 2003), ela adquire valor
de informação. Expondo de outra forma: o sentido não seria possível
não fosse observado esse aspecto sígnico, ancorado culturalmente. O
entorno é recuperado – ou espera-se que seja – pelo leitor com base na
associação entre o que vê e o fato envolvendo o presidente, testemunhado
naqueles dias de Carnaval e vinculado à sua memória, tal qual defende
Silveira (2015).
Para além desses apontamentos, cabe destacar também que, afora
a assinatura do autor, Benett, mostrada no canto direito da imagem, tratase de uma charge construída apenas por meio de signos visuais (icônicos
e plásticos). O sentido, portanto, é estabelecido apenas com o auxílio
das figuras (representação caricata de Bolsonaro, paletó, cadeira e mesa,
ambas parcialmente desenhadas) e das cores branca e, principalmente,
amarela, entendida como urina por conta do entorno político da época.
O amarelo funciona, portanto, como o elemento que revela a
quem lê a informação de que o líquido que cai na cabeça dele é um
jato de urina, e não chuva ou água vinda de algum suporte específico
(balde, mangueira ou outro). A cor exerceria o papel do que Raskin
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(1985) chamou de gatilho em sua teoria semântica baseada no humor
(script-based semantic theory of humor, no original). A proposta era
enquadrar piadas (principalmente) e outras produções semelhantes em
um modelo teórico-metodológico comum, que ajudaria a explicar “as
condições necessárias e suficientes para um texto ser engraçado, ou seja,
uma piada4” (RASKIN, 1985, p. 147, grifos do original).
O interesse declarado do estudo estava em produções humorísticas
verbais. O elemento central para compreender o modelo pensando
pelo pesquisador é a noção de script. O conceito, apropriado de áreas
relacionadas à cognição, é definido como algo trazido mentalmente
pelas pessoas e que responde à forma como elas reconhecem aspectos
relacionados ao mundo, tanto os mais rotineiros e coletivos (tomar um
ônibus, ir a um restaurante etc.) quanto os individuais, mais relacionados
às experiências vividas e compartilhadas com os outros seres (onde e com
quem trabalha, círculo de amigos, entre vários outros casos existentes).
Segundo Raskin, esses saberes – os coletivos e os individuais – seriam
recriados nas narrativas cômicas5. As piadas trariam a particularidade
de apresentar dois scripts que, embora diferentes e opostos, ainda que
parcialmente, seriam compatíveis com aquele enunciado. Um deles seria
verossímil (ou confiável) com a realidade de mundo como a conhecemos.
O outro, ao contrário, traria uma situação inusitada, imprevisível (ou não
confiável), e que seria revelada normalmente no final do relato, de modo
a surpreender o ouvinte ou o leitor. Dessa inversão brusca de scripts é
que surgiria o sentido humorístico.
O efeito obtido, para o autor, seria uma contradição ou uma
ambiguidade ao que vinha sendo exposto até então na narrativa.
Haveria um trecho-chave (punch line) que levaria à mudança do sentido,
explicitando a situação cômica. Esse elemento – de ordem verbal, não
custa reforçar – foi nomeado gatilho (trigger).
Posteriormente, Raskin revisou e modificou seu modelo teórico.
Em parceria com Attardo (1991), desenvolveu o que chamou de teoria
geral do humor verbal (general theory of verbal humor). O novo
molde procurava ser aplicado a quaisquer produções humorísticas que
apresentassem o elemento verbal, parcial ou totalmente. Em linhas
gerais, a novidade foi a incorporação, de forma mais contundente, dos
elementos pragmáticos e externos aos textos cômicos, como a existência
de um propósito narrativo humorístico e a situação de circulação de
4
“... formulate the necessary and sufficient conditions for a text to be funny, i. e., a joke.”
5
Embora reconheçamos que possa ser feita uma discussão sobre distinções entre os conceitos de
“cômico” e “humor”, trabalharemos ambos como sinônimos, por não ser o objetivo central deste estudo.
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tais produções. Vale ressaltar que o mecanismo dos scripts opostos foi
mantido.
Embora mais amplo e com perspectivas interdisciplinares, o modelo
ainda se restringia aos aspectos verbais – o que fugiria do caso da cor
amarela, aqui analisada. Uma possível ampliação foi pensada por Ramos
(2011, 2015), que procurou pensar a questão em tiras cômicas, produções
compostas por elementos visuais e verbais e que ainda figuram entre os
gêneros veiculados nos cadernos de cultura da imprensa brasileira. O
autor partia da hipótese de que as tiras apresentavam mecanismo textual
semelhante ao das piadas no processo de produção do humor.
Na pesquisa, ele incorporou as premissas centrais do pensamento
de Raskin às de outros autores que haviam pensando a comicidade em
piadas, como os de Gil (1991), Possenti (1998) e Muniz (2004). Em
sua leitura, havia um ponto comum entre os trabalhos: a presença de
uma situação inesperada nas narrativas, que levava ao sentido cômico.
Essa quebra de expectativa se assemelhava à mudança de scripts, em
particular pela presença de um elemento que permitiria a inversão de
uma leitura (confiável) para outra (não confiável e surpreendente).
A diferença é que conteúdos de ordem visual – e não apenas os
verbais – também poderiam funcionar como gatilhos para explicitar
o conteúdo inesperado. O mecanismo, segundo postula Ramos,
é semelhante ao das piadas. Tanto estas quanto as tiras cômicas
apresentam narrativas curtas, compostas por personagens regulares ou
não, que apresentam um desfecho inesperado, tendencialmente no final
da história, que leva ao humor. Como se trata de outro gênero, com
diferentes modalidades, os recursos que conduzem à inversão narrativa
podem ser tanto de ordem verbal quanto visual.
Entendemos que esse método de explicação do processo de
construção da comicidade em piadas e tiras cômicas possa ser aplicado
também a outras produções do chamado humor gráfico, como as charges,
gênero trabalhado neste artigo. Retomando o caso apresentado, o
amarelo exerceria o papel de gatilho para evidenciar o script associado a
fetiche sexual (materializado pelo golden shower, depreendido por meio
da cor), oposto ao de chuva. Se, para a produção do humor, deve ocorrer
uma mudança de script, tal qual defendem Attardo e Raskin (1991), e se
esse mecanismo pode ser replicado a produções multimodais, como a
charge, vê-se que o mecanismo pôde ser aplicado no caso da Fig. 3.
Vê-se que a cor é elemento relevante para a compreensão do
sentido e do humor proposto pelo autor da charge. O que se poderia
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acrescentar à discussão é se as pessoas que tiveram contato com esse
texto multimodal também tiveram leitura nessa direção. É algo que não
é muito preciso de se aferir, posto que demandaria um estudo específico
de recepção. Mas algumas sinalizações nesse sentido podem ser aferidas
por meio das redes sociais. Embora os sites “Charge Online” e “Plural”
não tivessem espaço dedicado a comentários dos usuários, Facebook e
Instagram têm. O comportamento de quem se manifestou nessas duas
redes sociais pode indicar um caminho para aprofundar a questão.
REAÇÕES À CHARGE

Uma das características da chamada Web 2.0 é a interatividade.
Leitores das postagens de redes sociais se tornam, também, autores
de conteúdos, manifestados por mensagens enviadas diretamente aos
mantenedores das páginas (em caráter reservado) ou explicitadas no
espaço dedicado aos comentários (e, portanto, públicas). Estes são
definidos por Elias e Cavalcante (2017, p. 328) como:
um texto que, produzido no espaço da rede social, se
insere numa relação com outros textos produzidos por
outros usuários, cuja compreensão demanda que se leve
em conta o espaço mesmo da rede e de sua forma de
funcionamento, que pressupõe conexões múltiplas entre
textos.

Essa profusão de textos e interações no espaço da rede social
acarreta, segundo Elias (2014), uma poliautoria (diferentes pessoas
compartilham a produção dos conteúdos) e uma poligenericidade
(presença de diferentes gêneros utilizados e compartilhados pelos
usuários). Para isso, o usuário precisa ser letrado digitalmente no
mecanismo existente na rede social e também dominar diferentes
modalidades, que se fazem presentes em muitas das manifestações. Na
leitura de Brandon e Lee (2015, p. 33), as “pessoas mobilizam recursos
semióticos disponíveis para construir sentido e afirmar suas relações
com os significados expressos. Em particular, elas combinam imagens e
outros recursos visuais com a palavra escrita online”.
Os dois autores defendem também que, nesse processo de
combinação de modalidades cristalizado no espaço dos comentários,
as pessoas sinalizam uma postura, uma tomada de posicionamento a
respeito do tema proposto na rede social. Para eles, comentar é “um
elemento fundamental da adoção de postura em muitos sites populares
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da Web 2.0” (BRANDON e LEE, 2015, p. 49-50). “Nestes sites”,
dizem, “a postura não é adotada por um único falante ou escrito, mas
é constantemente criada e renegociada de forma colaborativa por um
público em rede” (BRANDON e LEE, 2015, p. 50).
Como mencionado, o autor do desenho (Fig. 3, Alberto Benett, tem
atuação tanto em jornal impresso (“Folha de S.Paulo”, onde publica uma
vez por semana) quanto em ambiente digital (veicula uma charge diária
no site de notícias “Plural”). É comum ele, depois, replicar os trabalhos
em suas redes sociais – e também na página “Charge Online”, onde foi
identificada pela primeira vez a arte que compõe este estudo de caso.
No dia 6 de março de 2019, Benett reproduziu a charge sobre o
golden shower em seus perfis do Facebook e do Instagram. Na primeira,
limitou-se a expor o desenho, sem acompanhamento de nenhum
registro verbal, à exceção dos dados paratextuais já existentes em cada
uma das redes sociais (como o nome do perfil usado pelo autor, a data
e a quantidade de comentários e compartilhamentos que o conteúdo
recebeu); na segunda, além dos elementos paratextuais, inseriu
algumas hashtags, recurso verbal e plástico que será trabalhado mais
detalhadamente no próximo tópico.
Comecemos pelo Facebook. A postagem com a charge foi
reproduzida na Fig. 4 (por questões éticas, os nomes e as fotos de quem
acessou o perfil do desenhista e se manifestou na página foram apagados
digitalmente com cor vermelha):

Fig. 4 – Postagem de charge no Facebook
Fonte: Benett (6 mar. 2019)
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A postagem obteve 668 curtidas, 256 compartilhamentos
(reproduções daquele conteúdo no perfil do próprio leitor) e 28
comentários6. Na internet, a quantidade dessas manifestações serve
como uma espécie de medidor da repercussão da postagem, funcionando
como um feedback do conteúdo. Quanto mais tiver, maior será a difusão
nos meandros daquela rede social (e, não raras vezes, fora dela também).
Aqui, irão interessar os registros deixados pelos interlocutores no espaço
dos comentários.
Dos 28 textos ali expostos, eles abordaram diferentes temas, nem
todos especificamente sobre o conteúdo da postagem. Isso, aliás, é um
procedimento recorrente entre os comentários da internet. Oliveira
(2013), em análises de manifestações de leitores em blogs, defende que,
no tocante à finalidade, as manifestações apresentam variados focos
temáticos. Os textos podem abordar o assunto da postagem, manifestar
uma resposta tanto ao autor quanto a outro leitor ou então expor um
complemento (ou mesmo uma correção) ao que fora colocado no ar.
Parte dos comentários se deteve em elementos temáticos
apresentados na charge ou por ela sugeridos, compondo a poliautoria
descrita por Elias (2014). Um grupo explicitou divergências políticoideológicas com relação ao presidente caricaturizado no desenho, alguns
defendendo o político, outros criticando. Houve registros de associação
de Bolsonaro a um esquema de desvio de verbas destinado a campanhas
eleitorais (este caso será comentado mais detalhadamente no próximo
tópico, por propor outra leitura da charge). Muitos expuseram respostas a
outros leitores, marcando os nomes de pessoas para que fossem avisadas
daquele conteúdo quando acessasse a rede social.
Este último recurso está diretamente vinculado à cor. Isso porque,
ao escrever o nome de outro usuário do Facebook, os caracteres ficam
automaticamente azulados (indicador de que foram “linkados”, como
se diz no jargão da internet). Trata-se de um mecanismo previsto pela
própria rede social para indexação do conteúdo a outro leitor, como
se fosse um aviso para que acesse aquela informação. O recurso, que
mescla elementos verbais com plásticos, foi identificado em 10 (35,7%)
dos 28 comentários
Ao todo, foram vistos 14 casos (50%, metade, portanto) de registros
que se valeram concomitantemente das modalidades verbal e visual
(além da cor, perceberam-se situações em que imagens foram inseridas
no final das frases). Houve 12 (42,9%) ocorrências de manifestações
6

Dados aferidos em 27 de março de 2020.
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somente verbais e duas (7,1%) com links para produções exclusivamente
visuais, caracterizando a multimodalidade (cf. BRANDON; LEE, 2015) e
a poligenericidade (cf. ELIAS, 2014).
Uma dessas produções era um clipe da banda Turba, que se
autodescreve em sua página do Facebook como sendo produtora
de “Rock´n Roll clássico e minimalista, vagando pelo Psicodelismo
Sombrio”. O título da canção indexada pelo comentário é relevante para
esta análise: “Mija em mim”. A exibição mostra um homem na cama
e, acima dele, uma mulher, que pratica golden shower (nada mostrado
explicitamente no vídeo, mas sugerido por meio dos pingos e jorros que
caem sobre o corpo e a boca dele).
O início da letra já reforça essa interpretação: “Mija em mim /
Quero sentir seu gosto / Mija em mim / Abençoa o meu corpo / Mija em
mim / Batismo que eu sempre quis”. Ou seja, a pessoa que se lembrou
da música e a inseriu no espaço dos comentários leu previamente a
charge, entendeu que ela fazia referência ao episódio protagonizado
pelo presidente da República naqueles dias de Carnaval e compartilhou
o vídeo com os demais seguidores de Benett. Em outros termos: o leitor
produziu sentido a partir da cor (que se torna informação, como postula
GUIMARÃES, 2000, 2003) explicitada no desenho.
Reitera-se: isso se deu por meio da depreensão dos signos
imagéticos e plástico e do complemento das informações sugeridas
pelo desenho (que se tratava de Bolsonaro, que a referência era ao
episódio do golden shower, que o político havia abordado o assunto
no Twitter naquele feriado, que se extraía humor a partir do fato, marca
do gênero charge), depreendidas a partir do contexto cultural da época
(cf. SILVEIRA, 2015). Há registros de outros leitores que explicitavam ter
feito interpretação semelhante. Três pessoas escreveram onomatopeias
(grafadas da maneira própria à convencionada pelos usuários de redes
sociais) que indicam riso:
•
•
•

“hahahahahahahahahaahahahahaha” (neste caso, a pessoa acrescentou o a frase “rindo demais”;
“hahaha”;
“kkkk”.

Infere-se que, se explicitaram risos, leram e provavelmente
entenderam que a charge postada procurava produzir um sentido
humorístico e que ele se deu, em grande parte, pela presença da cor
amarela. Houve um quarto registro de onomatopeia indicadora de
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comicidade, “kkkk”, mas, na frase onde foi redigida, sugeria mais crítica
e ironia ao desenhista. O seguidor escreveu: “Aí, nossa, que desenho
engraçado... Aí nossa, ele é crítico, nossa que gênio... kkkk...”. Foi desse
modo, pelo menos, que foi lido por uma usuária da página. Ela saiu
em defesa do cartunista, com esta resposta: “Mas... Ele é mesmo (?).
Inclusive é pago por suas sátiras, diferente de quem não conhece e fala
bosta”. E finalizou com um desenho digital de uma pessoa com os braços
erguidos. Vê-se que, como descrito por Oliveira (2013), ocorreram
respectivamente respostas tanto de leitor para autor quanto de leitor para
leitor.
Outra pessoa também explicitou ter vinculado a charge – e a
cor mostrada por ela – ao episódio do golden shower. Ela registrou no
comentário o neologismo “impixixi”, termo composto, criado a partir
de uma redução de “impeachment” (“impi”) e “xixi”. Oralmente, a
pronúncia do “x” guarda semelhança com o “ch” da expressão inglesa,
que remete ao processo de retirada de um político do cargo para o
qual foi eleito). Seria, na prática, a demonstração de um desejo de que
Bolsonaro saísse do cargo por conta do envolvimento com o episódio
postado no Twitter durante aqueles dias de Carnaval.
OUTRA LEITURA DA COR

Nas duas situações de uso de recursos estritamente visuais, os
dois casos reproduziram links para vídeos. Quando isso é feito, um
determinado momento do vídeo fica congelado no espaço reservado
ao comentário. Basta clicar nessa imagem para rodar a sequência. Um
deles era um gif, sigla de graphics interchange formats, recurso usado
para reproduzir uma cena curta repetidamente (pode ser um desenho
criado por computador, um trecho de filme ou de animação, entre outras
possibilidades).
No caso, foi apresentada uma animação digital com um grupo de
laranjas rolando, como se estivesse ocorrendo uma avalanche delas. As
Figs. 5 e 6, reproduzidas a seguir, captam dois momentos distintos do gif,
que permitem visualizar melhor como foi construído o movimento, visto
do ponto de vista do leitor.
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Figs. 5 e 6 – Gifs com animação de laranjas rolando
Fonte: Media 1. Tenor (06/03/2019)

Esse gif é relevante para a análise porque ele materializa uma
interpretação da charge distinta da apresentada anteriormente. A pessoa
que inseriu a animação no comentário havia feito, logo acima, um outro
registro, este de ordem verbo-visual. Ela digitou esta frase (reproduzimos
a mesma escrita, com os mesmos sinais gráficos): “Capitão Bunda Suja
preso com Lula, ô BolsoGADO BABACA!”. Ao trecho, incluiu, ao final,
duas imagens pequenas, quase do mesmo tamanho das letras maiúsculas,
a de um boi e a de uma laranja (Fig. 7, mais adiante).
Quem teve contato com esse comentário precisou completar
muitas das informações ali presentes. “Capitão” é uma referência à
patente de Bolsonaro de quando deixou o Exército, no final da década
de 1980. A predicação “bunda suja” conota um viés pejorativo ao exmilitar que, segundo o autor do comentário, teria envolvimento em
situações de corrupção (estaria “sujo”, portanto). O mesmo ocorreria
com o ex-presidente brasileiro Luís Inácio Lula da Silva (como exposto
no trecho “preso com Lula”, que, naquele momento (março de 2019),
ainda estava preso pela acusação de corrupção passiva e lavagem de
dinheiro (o político foi solto em novembro do ano seguinte).
A expressão “bolsogado” seria uma forma pejorativa de se referir a
quem então seguia quase cegamente Jair Bolsonaro nas redes sociais. O
termo é formado pela aglutinação do sobrenome do presidente (“bolso”)
com o substantivo “gado”. Isso explicaria a presença de uma imagem de
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boi (textos compostos por diferentes modalidades) ao final da frase e de
outro gif (poligenericidade), incluído logo abaixo do mesmo comentário,
que mostra um bovino, com cabelos esvoaçantes, acompanhado do
logo utilizado durante a campanha eleitoral pelo então candidato à
Presidência da República, com os dizeres alterados para “Eu sou gado
do Bolsonaro”:

Fig. 7 – Comentário de leitor registrado no Facebook
Fonte: Benett (06/03/2019)

A exposição ainda não explica a presença da laranja, cuja
explicação passa necessariamente pela cor. Uma vez mais, deve-se
apoiar na memória do leitor e nas inferências realizadas por ele. Em
fevereiro de 2019, um mês antes do Carnaval e do caso golden shower
aqui analisado, o jornal “Folha de S.Paulo” revelou um esquema de
desvio de verbas do fundo eleitoral, identificado em Minas Gerais e
Pernambuco (MATTOSO et al., 4 fev. 2019; BRAGON; MATTOSO, 10
fev. 2019). Inicialmente destinado a candidatos ao cargo de deputado, o
dinheiro era usado por outros políticos do partido, o PSL (Partido Social
Liberal), o mesmo do presidente Jair Bolsonaro.
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Em outros termos: pela denúncia, os candidatos atuavam como
“laranjas”, gíria utilizada para definir a “pessoa que substitui outra em
muitas situações” (SERRA E GURGEL, 1998, p. 288). O termo, inclusive,
foi usado nas manchetes das reportagens que revelaram a fraude.
O episódio gerou uma cena inusitada: um protesto na Câmara dos
Deputados, em que congressistas da oposição portavam a fruta nas mãos
e usavam aventais alaranjados.
Esse caso foi o lido pelo autor do comentário registrado no
Facebook, e não o do golden shower. A associação ao esquema dos
laranjas foi feita por meio da cor. O internauta enxergou suco de laranja
no jorro que caía sobre a cabeça de Bolsonaro na charge criada por
Benett. Se foi feita, não se pode dizer não se trata de uma leitura possível
e, por isso mesmo, cabe ser discutida.
Dois dos cromemas da cor, como detalhado pelo Grupo µ (1993),
são a luminosidade e a dominância. Esta, para ser associada ao episódio
dos desvios do fundo partidário, foi lida como predominantemente
amarela; aquela, como sendo de tonalidade mais escura. Essa
interpretação também estaria ancorada no contexto sócio-histórico
e cultural da época e dialogaria com outra notícia, veiculada no mês
anterior. De todo modo, manteria uma das marcas do gênero charge,
que é a abordagem de algum fato jornalístico contemporâneo.
Do ângulo de produção do humor, seria o amarelo escuro que
exerceria o gatilho para a mudança de script: de tomar chuva, muda-se
para um jorro acentuado de suco de laranja (um script de tomar suco
ou de se servir da bebida). A cor é que permitiria essa leitura que, como
visto, é diferente da vista até então e que se afasta do caso do golden
shower. Qual é correta? Do ponto de vista analítico-descritivo, as duas,
já que ambas foram efetivamente feitas.
Esse assunto foi, inclusive, abordado em trocas de mensagens
nos comentários da postagem. Um leitor perguntou se era “suco de
laranja ou golden shower”. Teve uma resposta direta e outra, mais ao
final da postagem. A direta: “uma mistura...”, sinalizando que Bolsonaro
poderia ter sido vítima de um jorro dos dois casos. A resposta ao final da
postagem: um usuário da rede social reproduziu a tela do Twitter em que
o presidente pergunta “o que é golden shower?” e, dessa forma, sustenta
com maior propriedade seu ponto de vista a respeito.
Outra questão que poderia ser feita é qual seria a intenção do
autor, com qual notícia ele teria pretendido dialogar. Há dados que
nos levam a sustentar que a associação seja mesmo com a notícia do
Carnaval, como exposto anteriormente. Um primeiro dado a sustentar
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essa visão é a proximidade com o feriado e com as postagens feitas
pelo presidente brasileiro. Parte-se do princípio de que o gênero, quando
veiculado pela imprensa tenderia a repercutir uma informação recente,
do dia (na internet) ou mesmo da véspera (caso dos jornais impressos).
Essa proximidade com o fato é ainda mais ágil nos ambientes
digitais, que permitem difundir visualmente (por charges ou outros
gêneros multimodais) uma notícia em minutos, quando não segundos
após ela ocorrer. Embora não seja o foco específico desta discussão, cabe
o registro de memes que circulam em redes sociais concomitantemente
um fato compartilhado coletivamente ocorre, como uma transmissão de
jogo de futebol, um programa de TV ou uma transmissão de cerimônia
de premiação, como a do Oscar, nos Estados Unidos, que premia filmes
e profissionais relacionados à indústria do cinema.
Outro argumento é que, por mais que se autorize outra leitura, há
um elemento que externo que explicita a intenção de Benett. Embora isso
não estivesse exposto verbalmente no Facebook, ele deixou esse dado
claro na postagem da mesma charge no Instagram. Nesta rede social, o
cartunista incluiu, após a figura, hashtags que criavam uma associação
temática ao conteúdo apresentado, como visto a seguir:

Fig. 8 – Postagem de charge no Instagram
Fonte: Benett (06/03/2019)

Sistematizando, foram inseridas seis hashtags: #Bolsonaro;
#governo; #goldenshower; #humorbrasileiro; #humor; #tiras. O recurso
é uma estratégia para criar uma espécie de indexador de temas. Quando
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o tópico é antecedido pelo sinal gráfico, ele fica automaticamente
azul – assim como na escrita dos nomes de outros usuários – e serve
para vincular todas as postagens daquela rede social que abordaram
o assunto. Serve também, neste caso, como uma forma de expor um
conjunto de palavras-chave, que ajudariam no processo do sentido. O
leitor seria auxiliado a ver no desenho uma representação do presidente
(#Bolsonaro), vitimado pelo episódio do fetiche sexual (#goldenshower)
e mostrado em uma situação que procurava, intencionalmente, criar um
efeito de humor (#humorbrasileiro; #humor).
Houve 252 curtidas na postagem, mas poucas manifestações de
leitores nos comentários, seis ao todo. Uma expunha um ponto de vista
negativo sobre o caso envolvendo o político (rotulado ironicamente como
“ser supremo”), outra elogiava o trabalho (“sensacional”), três sugeriam
outras hashtags (dois propuseram “#Bolsomijo” e um, “chorabolsolixo”)
e uma expunha uma onomatopeia de risos (“Kkkkkkk”). Nas duas
últimas, há marcas de que a o trabalho gráfico foi, de fato, lido como
uma produção humorística (como depreendido pela onomatopeia) e
vinculado ao golden shower (pelo uso do termo “mijo” na hashtag).
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dezesseis dias depois de pôr no ar o vídeo com o ato de golden
shower, Jair Bolsonaro retirou a imagem de sua conta no Twitter.
Segundo se noticiou à época, isso ocorreu após a dupla mostrada no
vídeo compartilhado pelo presidente ter entrado com mandado de
segurança junto ao Supremo Tribunal Federal pedindo que a postagem
fosse eliminada. O gesto não apagou, no entanto, a repercussão do caso,
tanto no noticiário quanto nas charges.
Parte dos desenhos humorísticos produzida no período se ancorou,
como visto, no uso do amarelo como recurso para aludir visualmente
ao fato. A estratégia dos autores era se valer da cor para trazer à tona o
caso. Caberia aos leitores, por meio do acionamento da memória sobre
o episódio, ainda recente naqueles dias de Carnaval de 2019, período
em que os trabalhos gráficos foram veiculados. Esse apoio no aspecto
cognitivo, somado ao entorno cultural de onde a cor circula, compõe
elemento central para a compreensão, segundo defende Silveira (2015).
Do ponto de vista de uso da cor para a produção do sentido, os
chargistas se valeram de estratégias comuns. O primeiro mecanismo
utilizado foi a apropriação de um signo plástico, conforme nomenclatura
adotada pelo Grupo µ, com o intuito de fazer com que ele transmita ao
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leitor uma informação, a de que aquele conteúdo representava urina. A
vinculação da cor com a informação nos textos veiculados pela imprensa,
como visto, é um dos postulados centrais de Guimarães (2000, 2003).
Esses elementos deram algumas das pistas ao leitor para que
entendesse a crítica carregada nas charges, mesmo que elas não
explicitassem o fato, como ocorreu no exemplo da charge aqui
trabalhado. A compreensão, portanto, passava necessariamente pela
leitura e entendimento dos sentidos (compor urina e estar vinculado ao
caso golden shower) trazidos pelo amarelo. Ao mesmo tempo, exercia o
gatilho necessário para a composição do script inesperado, que levaria
ao humor, tal qual postulado por Attardo e Raskin (1991).
Encerra-se reprisando a proposta deste artigo: destacar que, além
dos elementos imagéticos e verbais escritos, a cor pode desempenhar
papel relevante no processo de composição das histórias gráficas e de
produção de sentido delas, incluído aí o humorístico. É algo que tende a
ficar em segundo plano. Mas, a depender do caso, é tão essencial quanto
as figuras em si.
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RESUMO:

Este artigo trabalha centralmente com o texto de Geraldi (2003),
‘Depois do show, como encontrar encantamento?’ traçando, num
movimento dialógico, a temática do fazer científico, tomando fios
histórico-filosóficos sobre a ideia de ciência e sociedade. Para tal
percurso, coloco em cena reflexões centrais de ópticas nietzschiana
e bakhtiniana, apontando como os dizeres deste texto de Geraldi se
aproximam destas bases de pensamento acerca de compreensões
sobre o sujeito em seu trabalho científico a partir de concepções sobre
ciência. Em seguida, estas reflexões desaguam em debates entremeados
na esfera educacional a partir de uma análise discursiva em duas
tirinhas retiradas da mídia do Facebook. Centralizo as questões sobre
como encarar ciência e educação na contemporaneidade no que diz
respeito à movimentação de identidades e sobre como as vivências
escolares no cenário brasileiro vêm encarando a ideia de conflito e de
devir em seus discursos oficiais. Temos, aqui, os “bastidores” do show
que Geraldi nos encaminhou.
Palavras-chave: Geraldi. Bakhtin. Nietzsche. Ciência. educação brasileira.
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ABSTRACT:

This article works centrally with the text of Geraldi (2003),
‘Depois do show, como encontrar encantamento?’ (‘After the show,
how to find enchantment?’) in a dialogical-dialectical movement,
the theme of scientific development, taking historical-philosophical
threads on the idea of science and society. For this course, I introduce
central reflections of Nietzschean and Bakhtinian optics, pointing
out how the words of Geraldi’s text approach these bases of thought
about understandings about the subject in his scientific work from
conceptions about science. Then, these reflections flow into discussions
in the sphere of education, after all, how to face science and education
in the contemporary world with regard to the movement of identities?
How have school experiences in the Brazilian scenario been facing the
idea of conflict and becoming in their official speeches?
Keywords: Geraldi. Bakhtin. Nietzsche. make scientific. Brazilian education.
CIÊNCIA QUE TE QUERO! MAS, O QUE PODERIA SÊ-LA?
Abandonadas as certezas, sem âncoras, estamos forçados a
pensar sem corrimãos que nos conduzam, porque não há
um lugar a que chegar, não há um lugar em que ficar, não
há um fim a alcançar. Por isso, talvez devamos retornar às
perguntas fundamentais “que deveriam acompanhar-nos
sempre como sinal de uma capacidade, essa sim, comum
a todos os seres humanos: a capacidade que mantém viva
a pergunta precisamente porque, sabendo que não há
resposta, obriga-nos a continuar perguntando”.

J.W. Geraldi
Quando se coloca o centro de gravidade da vida não na
vida, mas no “além” – no nada –, tira-se da vida o seu
centro de gravidade.

Nietzsche

Num texto ‘controverso’ aos outros do Cadernos de estudos
linguísticos (44), Geraldi (2003) nos mostra uma publicação que reflete
os ideais da nascida ciência moderna: o ponto de debate da ciência não
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buscava mais a essência ou a substância das coisas, mas sim a função; a
pergunta não é mais “o que é?”; mas “como é?”.
Este período, conhecido também como o Grande Racionalismo
Clássico, provém de um ambiente que tenta vencer um grande pessimismo
teórico, imperante no fim do século XVI e início do XVII: o ceticismo,
uma atitude filosófica que põe em xeque a capacidade da razão humana
para conhecer a realidade exterior na relação com o ser humano.
Chaui (2010, p.54) expõe:
As guerras de religião, as descobertas de outros povos
diferentes dos europeus, as disputas e querelas filosóficas
e teológicas criaram um ambiente em que o sábio já não
podia admitir que a razão humana é capaz de conhecimento
verdadeiro e que a verdade é universal e necessária. Ao
contrário, diante da multiplicidade de opiniões em luta, o
sábio tornou-se cético.

Para uma restauração de um ideal filosófico da possibilidade do
conhecimento verdadeiro e universal, o Grande Racionalismo baseou-se
em algumas mudanças teóricas:






“surgimento do sujeito do conhecimento”: a atitude científica de investigação deve partir não da natureza (como
na filosofia antiga) nem de Deus (como na patrística e na
escolástica) e sim da indagação da capacidade humana
racional em demonstrar o conhecimento; o começo se dá
pela reflexão;
“as coisas exteriores (a natureza, as instituições sociais e
políticas) são conhecidas quando o sujeito do conhecimento as representa intelectualmente” (CHAUI, 2010, p.
55). Tudo o que pode ser conhecido vem por conceitos
representados pela clareza, pela demonstração, e natureza, sociedade e política podem ser inteiramente conhecidas pelo sujeito do conhecimento, pelo motivo da
racionalidade;
a “concepção da realidade como intrinsecamente racional e que pode ser plenamente captada pelas ideias e
conceitos” (CHAUI, 2010, p. 55). Neste ponto, como é
um sistema ordenado de causalidades físico-matemáticas
pela razão humana, a realidade é racional.
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É no desenvolver destes planos reacionais em que a razão se
presentifica cada vez mais na atitude científica que aparece o período
das luzes – Iluminismo – trazendo consigo alguns posicionamentos
epistemológicos idealistas, como:



pela razão o homem vencerá as injustiças, conquistará a
liberdade;
a razão é capaz de gerar progresso, sendo o homem um
ser perfectível;

Retomaremos esta questão.
Sobre a ideia da formação da base do conceito de ciência,
analisemos dois textos inspirados na discussão da gênese científica:
A ciência é uma forma sistematicamente organizada do
pensamento objetivo. (...) Da magia – considerada um conjunto
de práticas destinado a aproveitar os poderes sobrenaturais
– a ciência teria conservado uma aparência de mistério e
gravidade ritual, traço que ainda hoje surpreende a maioria
dos espíritos. Do feiticeiro ao cientista há apenas um pequeno
passo, fácil de transpor, quando considerados os “milagres” da
ciência moderna. Quanto mais escapam aos nossos sentidos
as forças naturais das quais ela se aproveita (ondas hertzianas,
eletricidade, emissões eletrônicas), mais parece ela realizar os
sonhos dos mágicos. [...] A ciência, entretanto, apenas poderá
ser magia aos olhos de espectadores, pois apenas se libertando
da magia que a ciência propriamente dita pode desenvolver-se
(GRANGER in CHAUI, 2010, p. 306).
Hoje, quase às vésperas da entrada gloriosa do século XXI,
pouca gente, talvez, se dê conta de que a ciência já se
apropriou do lugar outrora ocupado pela magia ou pela
religião. A ciência é hoje a religião do homem moderno,
que se considera ‘iluminado’. Enquanto a tecnologia lhe
fornece incessantemente novos inventos e engenhos
‘milagrosos’, a ficção científica mantém acesa a promessa
de perspectivas cada vez melhores e mais incríveis, e
a chamada literatura de divulgação — cada vez mais
proeminente nos jornais e revistas de consumo em massa
— cumpre a sua missão de levar aos quatro cantos do
mundo a palavra da ‘razão científica’. Tão inquestionável
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se tem tornado o prestígio da ciência entre os leigos nos
dias de hoje que qualquer gesto que possa ser interpretado
como uma ameaça a sua hegemonia corre o risco de ser
taxado de blasfêmia, ou, no mínimo, submetido ao ridículo
público (RAJAGOPALAN, 1991, p. 12).

Tanto um quanto outro texto expõe a ligação da gênese
investigativa da ciência nos rumos do ideal mágico do estar no mundo.
Na verdade, todo o questionamento humano provém de relações
organizadoras/ordenadoras que tentam atribuir aos diversos fenômenos
(físicos, químicos, biológicos, linguísticos...) uma espécie de explicação
estabilizante dos conflitos de si: como eu, ser no mundo, invisto
significado para os acontecimentos? Pensar na questão valorativa dos
pontos de vista equivale a investigar questões profundamente arraigadas
nos sujeitos e suas inter-relações, com ideologias em debate num lugar
e num momento histórico, nas condições de circulação e interdição
ou não de discursos nas diversas esferas sociais de interações. Tomar
estes olhares significa, de modo investigativo, vislumbrar um ato ético,
no que se refere a reflexão e refração de olhares de um sujeito-autorcoenunciador na dinâmica da arena que são os discursos, ou seja, é
promover novos sentidos no entremeio das reverberações.
Numa dicotomia operacional entre senso comum x ciência
desenvolveram-se passos que delimitariam um campo do outro e, além
disso, pessoas que se delimitariam a cada um destes. Enquanto o senso
comum é expresso em opiniões e sentimentos individuais, tende a
uma análise qualitativa dos efeitos em nossos sentidos e desejos, é ora
individualizante (pelos sentidos), ora generalizante (opinião sem ideia
de passado transformador), tem vínculo com os hábitos, preconceitos,
tradições cristalizadas, a atitude científica é objetiva, quantitativa,
busca padronizações, é homogênea, generalizadora, é diferenciadora
(não reúne por semelhanças aparentes, mas distingue iguais), apenas
estabelece relações causais após investigações da natureza ou da
estrutura do fato na relação com semelhantes e diferentes, surpreende-se
com a regularidade, distingue-se da magia, é resultante de um trabalho
dito racional.
Vem de Aristóteles a rigorosidade científica, como uma sistemática
de ações. A definição de conhecimento científico para este filósofo está
nas causas, isto é, numa relação de conhecimentos demonstrativos. A
classificação aristotélica propunha os campos das ciências produtivas
(além da própria ação; todas as atividades humanas que resultam num
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produto ou numa obra distintos do produtor: economia, arquitetura,
medicina, teatro, oratória...), ciências práticas (práticas humanas como
ações que têm nelas mesmas seu próprio fim: ética e política), ciências
teoréticas ou contemplativas (aquelas que estudam coisas que não
dependem dos homens e de suas ações), sendo estas subclassificadas em
1) ciência das coisas naturais submetidas à mudança ou ao devir (física,
biologia, psicologia), 2) ciências das coisas naturais não submetidas à
mudança ou ao devir (matemática, astronomia), 3) ciência da realidade
pura (Filosofia Primeira ou metafísica) e 4) ciência das coisas divinas
(teologia).
É nesta visão ocidental, digamos, que a ciência toma corpo: ao
lado da sistematização filosófica. Sobre esta dinâmica, discorreremos
mais à frente.
O PARTO DAS CIÊNCIAS HUMANAS: “FERIDAS, PROMESSAS E DESENCANTOS”

O papel do trabalho do cientista dos dias de hoje sem dúvida não
se limita à figura de laboratórios, jalecos e experimentos físico-químicos.
A figura de Eistein nos lega facetas para interpretações de ser o cientista
aquela personalidade profícua que terá que conversar com a ‘magia do
humano’, que terá que largar a batina da natureza para se questionar: o
que é o tempo e o espaço na relatividade? É a relativização de categoriais
primordiais para existência humana que o trabalho científico – dito hard
– no início do século XX toma em seu interior.
Bem verdade que já era um golpe que reluzia outros. O ser humano
já havia sofrido pelo menos 3 grandes golpes:





com Copérnico: não estamos no centro do universo; nosso planeta gira ao redor de uma estrela que se localiza
numa galáxia de segunda instância; ela, a Terra, é um
planeta pequeno e se localiza num terreno baldio de um
universo que se dinamiza;
com Darwin: não fomos feitos pelas mãos de um criador;
descendemos de seres ancestrais;
com Freud: não somos tão racionais; somos controlados
por forças no qual não temos consciências;

Estes foram abalos que o orgulho do ‘homem racional’ sofreu; este
homem caiu, como Ícaro e Dédalo, como Lúcifer. O homem vitruviano
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foi abalado; ele não representa o homem contemporâneo. O homem
contemporâneo é aquele que não tem um lugar definido no universo.
Ele é representado pelo quadro de Munch, em “O grito”. Desmontaramse os sistemas metafísicos e as utopias sociais. O eu sujeito investigador
contemporâneo teria que lidar com a diversidade da relatividade.
E falando sobre o trabalho dos cientistas, como podemos investigar
objetivamente o objeto homem sendo que ao falar deste eu, cientista,
pertenço ao conjunto destes seres? Afinal das contas, como ser quando
não se é subjetivo (sujeito + objeto)?
Embora evidente que qualquer ciência é humana, pois vem de
atividades humanas de conhecimento, o termo “ciências humanas”
designa as ciências que possuem o próprio ser humano como objeto de
análise. A situação dessas ciências configura arranjos especiais.
Primeiramente porque a colocação do homem como objeto de
estudo científico é um foco engendrado somente no século XIX. Até este
ponto, cabia à Filosofia tudo quanto se referenciava ao humano.
Pelo motivo de surgirem após as ciências matemáticas e naturais
serem empregadas como definição para um ideal de cientificidade,
metodologia e conhecimento científico, as humanidades, como processo/
grupo amplo científico, tenderam – forçosamente – a “imitar” e copiar
o paradigma estrutural-metodológico que aquelas ciências haviam
postulado, estudando o homem como objeto natural – no sentido de
natureza –, matematizado e experimental. Dessa maneira, “para ganhar
respeitabilidade científica, as disciplinas conhecidas como ciências
humanas procuraram estudar seu objeto empregando conceito, métodos
e técnicas propostos pelas ciências da natureza” (CHAUI, 2010, p. 312).
O SHOW...

No decorrer de seu texto, Geraldi (2003) vai explanando o
desenvolvimento da pesquisa científica no plano moderno, idealista,
iluminista, racionalista.
O movimento racionalista do esclarecimento – período das luzes,
iluminista – se apresentava como a possibilidade de emancipação do
gênero humano pelo intelecto. Com o desenvolvimento e progresso
da razão, pela ciência e pela técnica, é que o homem se colocaria
em condições de resolver todos seus problemas. É pela dominação da
natureza externa e interna...
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Assim, humanizar a natureza, naturalizar os processos humano
serão paridades que elevariam moral e politicamente a ‘sociedade
humana’. Instaura aqui a ideia de futuro promissor: é no futuro que
ocorrerá a bem aventurança, a seguridade, a prosperidade, a salvação.
Nesta transição paradigmática em que a Idade Média está deixando
de existir para assim se revelar um novo momento histórico – a Idade
Moderna – e um novo momento para a filosofia – a Filosofia moderna
– encontramos, logo no início do século XVII, dois grandes expoentes:
Descartes, filósofo francês autor de O discurso do método, dirá neste
livro “Nós, seres humanos, senhores e possuidores da natureza” e Bacon,
pensador inglês, escreverá sua célebre frase: ‘Saber é poder’.
Isso significa que o homem se vê capaz de dominar todo o seu
redor; se vê capaz de dominar as forças da natureza física e a dinâmica
dele mesmo. O homem muda sua imagem e se vê agora dotado de
liberdade, iniciativa e de um enorme poder criação.
Há aqui um reforço e fortalecimento das dualidades, das dicotomias
advindas do modelo idealista. O homem deixa de ser um todo, torna-se
um ser dividido. Divisões como corpo/alma; terra/céu; mundo/homem;
divino/humano; sobrenatural/natural; cultura/natureza; consciência/
instintos; razões/paixões; vida/morte.
Fiat lux! – Faça-se a luz!
Sapere audi – coragem de servir-se a própria inteligência (Kant).]
A natureza do objeto humano foi, decerto, dotada de um
descrédito, porém seria este o paradigma para o progresso: a iluminação
via racionalidade. Mesmo com o reconhecido estado da duplicidade do
homem – ser ao mesmo tempo corpo e alma, extensão e consciência –,
Descartes instaurou/realojou a separação entre matéria e pensamento.
Desta forma, o sujeito consciente se opõe ao objeto, perante aquilo que
se é conhecido. É com ele, Descartes, que se delimita a fundação de uma
Filosofia do Eu ou Filosofia do sujeito, segundo a qual o conhecimento
é entendido como fonte originária de elaborações individuais. Assim,
o que o pensamento de Descartes desempenha é retomada do modelo
racionalista, cuja fonte alude a Platão e que toma por base que o saber
tem origem na razão, está a antecedente e explicadora de todo o real.
Nota-se que estamos diante de um modelo milenar calcado na
separação de sujeito e objeto. Será que o paradigma racionalista trouxe
uma aproximação do humano ou uma objetificação do sujeito? –
podemos falar em sujeitos?
Após as feridades causadas pela racionalidade, e caídas as certezas,
vemos que o show da iluminação racional sobre o todo – que era
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cindido – obtém seus questionamentos, resultando hoje na prerrogativa:
em que medida um processo cultural quando ele se realiza e esgota
acaba por extrair as últimas consequências da sua dinâmica e dos seus
próprios valores? Tendo libertado o homem de seu longo e tenebroso
sono — como chegou a imaginar o filósofo alemão Immanuel Kant —,
o Iluminismo fez com que ele começasse a sonhar novamente, só que,
dessa vez, acordado. Acordamos, porém, na pós-modernidade assim
como quem desperta num pesadelo cujo cenário é uma torre muito alta
que balança ao sabor da fúria dos elementos naturais. Das alturas de
nossa incerta ascensão contemplamos o abismo do futuro: o que levar
para essa queda? O que conservar? Do que desistir?
Geraldi (2003) trata deste despertar a fórceps. Como interpretar
a ideia de futuro perante um mundo instável nas relações? O homem
pós-moderno é este que as luzes intensas do iluminismo o deixaram
ludibriado, cego de tanta luminosidade, caminhando incerto sobre uma
fina casca de gelo – como expõe Bauman1 –, se pararmos, ela racha; e
continuamos num caminhar incerto.
Para Bauman, a consciência pós-moderna antes de tudo é a
consciência do fracasso, do fracasso da modernidade. Ela fracassou nas
utopias que prometeu a si. A modernidade se caracterizou pela utopia da
vida científica. Numa dialética filosófica permeada pela moral, estamos
diante de uma nova humanidade criada pelas tecnologias naturais,
sociais e políticas. No horizonte, o imperativo do progresso e sua asfixia
niilista. É um despertar maldito dos sonhos gloriosos para uma espécie
de pesadelo cotidiano, porém com um investimento de esperanças.
Precisamos nos preparar para uma “ética para o inverno”, à la
Bauman, mesmo estando em primaveras sociais.
A eficácia e o resolver rapidamente os problemas estão em jogo.
Não há tempo! O metaparadigma da alta velocidade nos encerra: há
uma necessidade de instalação de uma consciência pós-moderna. Como
andam nossos relacionamentos? Como está nossa ideia de formação
pessoal? Será que o máximo de identidade que estamos tendo é o estilo,
isto por causa de uma espécie de apagamento de julgamentos éticos?
A instabilidade nos é mostrada pelo conjunto de ações e saberes.
Como lidar com o caos se somos bombardeados por formações que não
dão conta de discursos da vida?

1
Célebre uso por Bauman. Advém de uma paráfrase de Ralph Waldo Emerson (poeta e filósofo
americano do século XIX) no sentido de estarmos vivemos como se estivéssemos atravessamos o inverno, numa
casca fina: se andarmos devagar o chão racha.
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HORA DE FAZER UM SHOW DO ABSURDO: NOVOS MODELOS

Retomando a discussão a respeito da noção de futuro, da ideia do
conflito do homem perante o mundo e acerca do modelo de pensamento
idealista é Nietzsche quem convoco para tomarmos uma reflexão sobre
a transformação do processo da racionalidade.
Por que atentarmos em Nietzsche? Ora, é inegável seu percurso
analítico sobre a transvaloração de todos os valores, em muitas vezes
com certa aversão à contemplação mórbida de história da Filosofia (para
a época). Trago Nietzsche para nos ajudar a discutir a ideia de futuro
atrelada a posicionamentos eleitos num período do presente.
Dialogando explicitamente com Nietzsche na consciência de
sermos “humanos, demasiadamente humanos”, Geraldi (2003) atualiza
algumas questões centrais dos questionamentos do filósofo alemão; a
própria abordagem sobre a discussão de uma atuação ética, identitária,
construinte no enfrentamento da instabilidade do movimento (ONDE
ENCONTRAR ENCANTAMENTO?) é bastante cara a Nietzsche.
Coloquemo-nos em alguns pontos para irmos desenvolvendo
nossa reflexão:
IDEIA DE FUTURO

O assentamento da racionalidade se colocava num amplo
paradigma de busca da verdade. A verdade de cada ser era aqui, de
algum modo, a procura filosófica de uma realidade estável, configurada
no paradigma do alcance do domínio do humano por todas as variáveis
do mundo e de si. Para Nietzsche, a história do conhecimento humano
é a história da criação e da cristalização da verdade. Deste modo, o
questionamento era focado nas perspectivas de modo que houvesse
perguntas como: quem tem a verdade? É Espinosa? É o cartesianismo? É
o empirismo? Onde está o rumo? Pois Nietzsche toma, de modo artístico,
um posicionamento outro: para que e por que a verdade?
Para Nietzsche, avesso a uma tradição idealista de busca dA
verdade, o homem que se supera está na invenção de si, não nos moldes
de uma tal verdade.
Para o filósofo, a história do pensamento humano ocidental é uma
ilusão, pois fincava sua construção em um modelo humano inalcançável:
o idealismo socrático-platônico. Nietzsche vai dialogar com o período
anterior a este ponto fundante do racionalismo filosófico. Ele se
relacionará com a Grécia arcaica, onde o pensamento marcado pela arte,
pela intensidade da vida, em que o desconhecimento da vida é um fator
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inerentemente intenso, se posiciona de modo que a movimentação das
coisas, dos seres, do mundo é o centro das discussões, ora confirmado,
ora rejeitado, mas central. Impensável neste modelo de pensamento,
digamos, que o homem domine as forças da natureza e da vida. O devir,
este instante presente grávido de sentidos, é relido por Nietzsche de
forma a mostrar a radical mudança condicionada pelo modelo socráticoplatônico.
A configuração de que a ideia é superior ao corpo; a negação do
corpo; a crença de que há um ‘mundo’ além deste, dominado pelas
ideias, pela verdade; a interpretação de que as sensações desta vida
levam ao erro; a negação do hic et nunc (aqui e agora); a desvalorização
da contradição e do conflito; a negação de tudo que se transforma; e
construção de uma imagem idealizada de si mesmo e do outro são
formas manifestas do modelo imperante da discussão nietzschiana.
Segundo Nietzsche, o pensamento socrático-platônico matou o devir.
Outro ponto a ressaltar nas discussões nietzschianas é que, na Idade
Média, aquilo que Platão construiu como pensamento, o cristianismo
ratificou como religião. Assim, esta vida seria um erro, o corpo também
seria – o pecado original –, o pensamento puro é um ‘outro’, de um outro
‘lugar’/mundo, e não este desta nossa existência. Postula o cristianismo,
neste sentido, uma negação desta vida em nome de uma outra.
Pois é neste “apregoamento” de ideal futuro que Nietzsche embate
seus dizeres. A idealização do futuro, para ele, é um aniquilamento do
presente, é apagar o instante do devir.
MORTE DE DEUS

Ao contrário de uma interpretação sobre este dizer que coloca em
Nietzsche a ação de matar, exterminar a figura do deus cristão, quem
mata Deus, ao ver nietzschiano, é a própria ciência, as novas formas de
se saber e de se entender a vida, a si.
Com o nascimento da ciência (moderna) não se quer esperar a
morte. Há aqui uma política de biopoder – como desenvolve Foucault
em suas reflexões2. Afasta-se a morte de si pelo conhecimento de fatos
como os sinais corporais dela; as lições de anatomopatologia lançam
novos saberes em que os órgãos são fontes semiológicas.
2
BIOPODER: Esse assunto está relacionado às técnicas de sujeição dos corpos e do controle das
populações dos tempos modernos. Em oposição à tanatopolítica, cálculo que o poder faz sobre a morte, está
a biopolítica. No tocante à história das relações intersubjetivas, Foucault demarca a passagem de um poder de
dominação sobre o outro, sobre a administração da vida e da morte do outro a um poder relacionado ao controle
das práticas dos sujeitos pelo gerenciamento das instituições, ao modo do que os sujeitos fazem de sua vida em
todo plenitude. História da sexualidade I – A vontade de saber.
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Ao ter uma dor de dente não se recorre mais ao poder exclusivo do
Todo Poderoso. No lugar do trono do deus Salvador coloca-se a figura
do cientista.
Matar deus, assim, não é expor um atestado de óbito das honras e
glórias a uma entidade/força. As pessoas não necessariamente deixaram
de acreditar na divindade, de ir às igrejas, de falar nele, mas vivem,
segundo Nietzsche, no túmulo do deus morto, na sombra de Buda3. A
presença de Deus na modernidade já não é intensa como fonte suprema
de consulta, como em tempos anteriores, mas está ligada a uma ação
mediadora com a vida ou como signo: um pedido, uma promessa.
NIILISMO

Configura-se o niilismo o posicionamento de que os valores
superiores perdem a atuação nas práticas do dia a dia. Analisando com
mais atenção percebemos que o fundamento do niilismo é a negação. É
o nihil, termo latino correspondente ao nada; porém é um nada negante
a organizações vigentes; é um nada antes de tudo reacionário.
Posicionemos em nossa reflexão dois tipos de niilismo:



o niilismo platônico-cristão, de crítica nietzschiana, onde
há uma negação de tudo (do mundo, das vivências) em
nome de uma vida outra, verdadeira;
o niilismo da modernidade, baseado na crítica de Deleuze, onde há uma reação a Deus e no lugar do Seu trono
de deus Todo Salvador é colocada a figura do cientista.

Tanto o niilismo negativo quanto o niilismo reativo é abdicada a
ideia da potencialidade do presente em nome de um ideal de futuro.
Pois se antes eu não vivia o presente em nome de um paraíso, hoje não
vivo o presente por um ideal de progresso, por uma noção positivista
de preparação de um futuro não meu, mas para descendentes: é uma
anulação de mim (si) em favor de um ideal posterior, não este. E é em
este cenário que as relações de vivência têm fundamentado as práticas
morais.
IDEALISMO

Para Nietzsche todo idealismo é uma espécie de niilismo, já que
há valores superiores e estes restritos a um verdadeiro modo de se agir,
3
Em A gaia ciência, Nietzsche dirá: “Lutas novas. – Depois da morte de Buda sua sombra ainda se
mostrou durante séculos numa caverna; sombra enorme e aterradora. Deus morreu, mas os homens são de tal
modo que haverá ainda, talvez, cavernas nas quais sua sombra se mostrará (2002, p. 121)”.

70

v. 16 • n. 2 • p. 59-85 • jan./jun. 2020

uma filosofia que parte de um mundo pré-concebido, não vivido, nem
experimentado, nem ressignificado. Em sua obra Miscelânea de opiniões
e sentença encontramos: “O idealista é incorrigível: se é expulso do seu
céu, faz um ideal do seu inferno”.
Isto se dá por que o ideal não tem as transformações que o
acontecimento tem.
TRANSVALORAÇÃO

Tendo criticado Nietzsche essa postura central idealistadespresencial do modelo padrão do pensamento ocidental em que a
ideia de futuro tira o homem tempo e do conflito, do devir, a resposta
nietzschiana para tais atitudes se posiciona na busca da superação
do homem pelo/no presente. Necessita o homem ter coragem para a
lida (super-homem nietzschiano). O presente é o instante supremo da
capacidade de ver a si mesmo, de compreender a si mesmo. O presente
é o momento grávido das atuações, é a confluência do passado com a
projeção futura. É o momento da exposição da emergência, dos caminhos
possíveis, do erro, do acerto, da movimentação de si e do outro... da vida
como complexidade humana.
O que Nietzsche configura com a discussão da transvaloração é uma
quebra de um processo e de um modelo que contribuíram com questões
que fundamentaram uma constituição de uma sociedade excludente,
desigual; uma sociedade que colocou em evidência o ideal constituinte
na estabilização e repetição de uma negação da movimentação. “É
necessário ter o caos cá dentro para gerar uma estrela”.
Geraldi (2003) pontua: “estamos condenados a sermos cada um
o herói de sua própria vida: valores morais como a autenticidade, a
sinceridade e a adequação consigo próprio exigem comportamentos,
ditam modos de ser e exigem que respondamos pelo lugar que ocupamos”
(p. 256).
CAOS

Se o presente fora negado ou em nome lugar outro da vida
verdadeira ou por um ideal de progresso, pela transvaloração, por
um caráter explosivo do pensamento encara-se, a partir de conceitos
sobre caos, como um momento fértil desestabilizante de relações
intersubjetivas, intrasubjetiva. Esse impasse perante a novidade de cada
presente impulsiona para a ação, para o movimento, para o diferente,
para o outro (animado/inanimado) na busca de definição de si próprio. O
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caos mobiliza atitudes para possíveis organizações, para estabilizações.
Essa determinação, definição ou identidade do homem são construídas
por meio de sucessivos diálogos internos (consigo próprio) e externos
(com o outro). O caos pertence, assim, à ordem da dinamicidade, dos
processos interacionais grávidos de sentidos.
Quando os futuros são incertos, porque não seguem uma lei ou
uma ordem, todas as possibilidades são imagináveis. Abramos os braços
para os abraços desta nova aprendizagem.
EGIPCIANISMO

Configura-se egipcianismo a crítica radical que Nietzsche
estabelece com a história da racionalidade ocidental, baseada na
segmentação, no isolamento de uma determinada questão de discussão,
como num caráter de mumificar o conhecimento e as práticas dos
saberes deste.
Nietzsche discute sobre a necessidade de se ter a perspectiva
explosiva do pensamento para que questões da vida estejam presentes/
presentificadas. Sua crítica é feroz a respeito da História da Filosofia. Ele se
posiciona, como já discutimos, que a história do conhecimento humano
é a história da criação e da cristalização da verdade, numa “renovação”
por revezamento de bastões a uma tendência museificada (de museu).
Nietzsche chega a traçar uma linha dicotômica diferenciando filósofos,
os que lidam com a potencialidade do caráter explosivo do pensamento,
com o que chamou de trabalhadores científicos ou operários, os eruditos
ou preocupados na labuta da história do conhecimento; chega a designar
Descartes e Kant neste último campo.
O que podemos focar nestas linhas reflexivas que traçamos são
as críticas nietzschianas à negação do que é a vida como vivência,
experimentação, aprofundamento de si na relação ética. É necessária
uma crítica aos valores históricos cristalizados. Mais atual do que nunca,
a discussão dos conceitos nietzschianos nos põe em questão o olhar
de como atuar perante a diversidade, a diferença diante de uma nem
tão ‘nova ordem mundial’. Como está nossa relação entre modelo e
ressignificação? Entre teoria e prática? Entre eu e outro?
Jair Ferreira dos Santos (2005, p. 78) sintetiza em três conceitos
e/ou valores ocidentais os desmascaramentos postos pela crítica
desconstrutiva nietzschiana: Fim, Unidade, Verdade:
Fim, Unidade e Verdade e sua valorização, desvalorização
e transvaloração. Com isso, Nietzsche está abalando
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três pilares da cultura ocidental: cristianismo (Fim), o
conhecimento científico (Unidade) e a Razão filosófica e
moral (Verdade). A pós-modernidade é o momento em que
tais valores, ainda atentos e fortes durante a modernidade
industrial, entram em decadência acelerada. Se isso cai dar
ou não na transvaloração, no Super-Homem, é outro papo.

Podemos fazer um paralelo ao que Geraldi (2003) coloca como
“desconstrução das três características básicas que as introduziram como
substitutas dos objetos de nossas crenças” (p. 253): a universalidade,
baseada no Fim; a objetividade, na concordância com a Unidade; e a
preditibilidade como princípio da Verdade. Todas estas postas em xeque.
Lidamos com “acasos e possibilidades” em instâncias do instável, em
estáveis provisórios.
Façamos um momento do outro papo pensando num exercício
de análise a discussão de como podemos conceber a ideia de conflito e
devir na esfera escolar-científica.
A ESCOLA COMO LUGAR FUNDANTE: SUJEITOS EM SUAS DISCURSIVIDADES

Por que focar na escola? A escola é a instituição na qual se delega
o poder da formação dos sujeitos em nosso universo cultural letrado. Os
discursos ali circulados mobilizam tramas avaliativas, ou melhor, refletem
como as ideologias estão sendo materializadas nas ações de cada sujeito
envolvido, projetando modos de se entender a vida, modos de entender
relacionamentos subjetivos e intersubjetivos, de confrontar moral e ética.
Investigar dialeticamente os discursos escolares, em primeira instância, é
lidar com uma genealogia de formações dos sujeitos e reverberações do
que se espera da vida em sociedade.
O estudo sobre sujeito em Bakhtin propõe que um sujeito não só é
histórico, social, ideológico, mas também corpo, vivência (BRAIT, 1999).
Tem-se um sujeito construído pela linguagem, pelo “outro”, com uma
construção de si mesmo pelas experiências de olhares de “outros”, em
divergências e convergências. Em Bakhtin, o sujeito possui um projeto
de dizer que não depende apenas de sua intenção, mas sim de um “outro
(primeiramente é o “outro” com quem fala, depois o “outro” ideológico,
tecido por variedades de discursos do contexto) e, ao mesmo tempo, o
sujeito é corpo. De acordo com Compagnon (apud BRAIT, 1996), toda
enunciação produz simultaneamente um enunciado e um sujeito; não há
sujeito anterior à enunciação ou à escritura. A enunciação é constitutiva
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do sujeito, e este advém da enunciação para se posicionar, se referenciar,
ancorar.
A constituição de sujeito para Bakhtin se dá por meio da interação
e (re)produção nos seus dizeres, revalorizando interpretações, e na
sua práxis do contexto imediato e social. Segundo ele, a “consciência
individual não só nada pode explicar, mas, ao contrário, deve ela
própria ser explicada a partir do meio ideológico e social. A consciência
individual é um fato sócio-ideológico.” (BAKHTIN, 1992, p. 35). Tem-se
aqui a noção de construção de sentidos em que para se produzir um
sentido, deve-se haver uma compreensão na situação, no dentro (texto)
e no fora (história).
Toda essa trama de dizeres que constituem os sujeitos liga-se a que
Bakhtin denomina diálogo. Tomemos que com Bakhtin o dialogismo é o
cerne da constituição do sujeito, inclusive do conhecimento no campo
das Ciências Humanas. Sendo assim, não há um único ser humano cuja
condição de humanidade não advenha da sua interlocução com os
demais, posto que sua existência é dotada de significados anteriormente
predicados e marcada pelo modo como um se posicionará na
continuidade a essa interlocução.
O “sujeito da compreensão não pode excluir a possibilidade
de mudança e até de renúncia aos seus pontos de vista e posições já
prontos. No ato de compreensão desenvolve-se uma luta cujo resultado
é a mudança mútua e o enriquecimento” (BAKHTIN, 2003, p. 378).
Compreender sujeito pela perspectiva dialético-dialógica
bakhtiniana é ler o mundo, é “enfrentar o problema de construir, no
fluxo das instabilidades, uma estabilidade, e confessá-la ao Outro como
uma posição provisória que permite propor a hipótese” (GERALDI, 2003,
p. 259).
Podemos analisar que a noção de leitura utilizada por Geraldi
neste trecho não diz respeito apenas à atividade escrita, mas sim a uma
atividade maior, global, de posicionamento de si na relação com o
Outro, numa leitura de mundo(s). O fluxo do devir propõe uma cadeia
de famílias parafrásticas de atos. A provisoriedade é um estabelecimento
fundante para a perspectiva dialógica, em que a constituição de si e do
outro se dá na relação radical de grau de experiências.
Marchezan (2008) assim nos coloca a respeito do emprego da
Análise Dialógica do Discurso (ADD) como “óculos” teórico:
Na perspectiva bakhtiniana, buscar a compreensão das
“formas concretas dos textos” (do discurso, do enunciado),
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que ocorrem em condições dialógicas, que não são
naturais, imprevistas, mas, sim, sociais, históricas, é
alcançar também o homem, a sociedade que o constitui e é
constituída por ele. Tal como o homem, o texto é complexo,
heterogêneo; dele ressoam vozes sociais diversas, que se
apóiam, que se debatem. Reiteração de outras vozes já
conhecidas, o texto é, ao mesmo tempo, uma voz única e
irreproduzível. E é essa singularidade mesma que explica
sua existência, seu acontecimento (p. 6).

Nestes dizeres percebemos como a ADD orienta na interpretação
textual (em sentido extenso), numa construção de sentidos articulada
pela história e a sociedade que o produziu, possuindo nestes dois pontos
– linguístico e histórico – um posicionamento analítico para a construção
do ser humano, em si e com o outro.
Ter o dialogismo e a alteridade como marcas das relações
estabelecidas no contexto da pesquisa significa, portanto, buscar o
encontro com o outro e compartilhar experiências, reflexões e valores
que se alteram mutuamente. Sendo assim, nesta abordagem teórica, o
outro deixa de ser uma realidade abstrata a ser definida e traduzida por
um conceito. Em outras palavras, o sujeito da pesquisa é visto como
alguém cuja palavra se confronta com a do pesquisador, refratando-a
e exigindo-lhe resposta. Em contrapartida, a palavra do pesquisador
recusa-se a assumir a aura de neutralidade imposta pelo método e
integra-se à vida, participando das relações e das experiências, muitas
vezes contraditórias, que o encontro com o outro proporciona.
Encaminhemos, agora, reflexões a fim de trazer um diálogo
entre ciência e educação na contemporaneidade. Como estes lugares
ideológicos se colocam no que diz respeito à movimentação de
identidades dos sujeitos? Como conceber a ideia de conflito, de devir
nas práticas discursivas escolares?
Por meio destas discussões bakhtinianas sobre a linguagem e por
meio das singularidades das situações de ensino presentificadas no
horizonte de quem se propõe a pensá-lo que percorreremos uma esta
análise/discussão da escola brasileira contemporânea.
ANÁLISES: OPORTUNIDADES DE DISCUSSÕES

Temos as seguintes questões como ponto de partida: como estas
discussões histórico-filosóficas atreladas a análises linguístico-discursivas
podem auxiliar numa construção de aula/escola que tome o sujeito como
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aprendente-atuante? Como conceber a aula como um acontecimento?
Façamos, num processo dialógico, uma reflexão sobre a noção de
base epistemológica da escola brasileira contemporânea, dialogando os
conceitos e discussões que viemos digladiando até agora.
Começo com uma citação de Geraldi (2003):
É necessário apontar para os não-equilíbrios sociais
para explorar as novas possibilidades de nos darmos
regulamentações outras, em que o paradoxo da liberdade
individual se complemente pela responsabilidade da coexistência. Experimentar novos caminhos, sem exigir que
já estejam prontos antes de serem percorridos é aceitar
toda ação como uma aposta (p. 257).

A constatação de que o ensino escolar não está suprindo os
requisitos da sociedade atual, precisando, assim, de reformulações
e mudanças, fez com que Isabel Alarcão (2001) e seus colaboradores
lançassem uma planificação de uma escola reflexiva, em analogia ao
que Nóvoa (1995) e Schön (1998) chamaram de professor reflexivo.
Esta concepção educacional considera a escola um organismo em
vida, em desenvolvimentos nas atuações de suas práticas, norteada pelo
fim de educar.
Tomo como processo dialético trazer alguns pontos que
ajudem a discutir a constituição de um modelo escolar vigente na
contemporaneidade brasileira.
A escola, como instituição, reverbera, além de inúmeros outros
discursos, questões que fundamentaram uma constituição de sociedade.
Os desafios da escola não se constituem apenas neste espaço
social, porém trilharei a minhas reflexões no entorno de modelos
escolares vinculados a ela.
Quero focar nas práticas constituintes do modelo escolar
contemporâneo brasileiro e pensarei, para tal caminho, como a noção
de instabilidade não se configura como prática atuante na relação teoriaprática.
Elejo duas tirinhas retiradas da mídia Facebook para refletir, num
processo dialógico, sobre a noção de base epistemológica da escola
brasileira contemporânea, dialogando os conceitos e discussões que
viemos digladiando até agora. Sendo textos em circulação podemos
analisar como este material verbo-visual pode nos trazer questões sobre
a situação vivencial da escola contemporânea brasileira por meio da
materialização das ideologias nos discursos.
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São as tirinhas:

Figura 1: Tirinha retirada do Facebook
Fonte:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=765158720353678&set=a.10402749980
0140.1073741830.100005786702879&type=3&theater. Acesso em: 3 abr. 2018.

A tirinha nos remonta a um espaço escolar disfórico, necessitado
de ajuda, como a marca S.O.S nos mostra. É um S.O.S como sinal típico
de socorro ao mesmo tempo evidenciando uma leitura de abandono:
a sonoridade evidencia ‘sós’. A janela quebrada nos proporciona uma
leitura de que há algo para ser concertado, pois algo está desajustado;
o fechamento da imagem num espaço entre quatro paredes evidencia
a compartimentarização do ensino, já que a escola se configura em
ensinar; o quadro negro escrito a giz pode nos remeter um sentido de
atraso tecnológico; a submersão dos sujeitos indica também um pedido
de socorro: ao mesmo tempo que os braços estendidos revelam uma
prática escolar de ordem – ergue-se o braço para se perguntar algo –, este
mesmo sinal é ressignificado num pedido de ajuda a um afogamento,
afogamento este que remete a uma ideia de sufoco; o que é este líquidosólido que afoga os sujeitos da cena? É aquilo que não condiciona a
manutenção da vida, aquilo que o IDEB – Índice de Desenvolvimento
da Escola Básica –, um instrumento político-econômico da escola básica
pública, está revelando: a precariedade do espaço escolar.
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Ademais desta crítica ao descaso com a (infra)estrutura escolar
que também chega a ser uma crítica ao descaso com os sujeitos ali
envolvidos, chamo atenção a alguns elementos que evidenciam práticas
escolares.
Mesmo tendo todos afogados na precariedade, podemos perceber
que há uma hierarquização inerente a este espaço. Há uma mão maior
em cima de um tablado que se posiciona verticalmente, impondo um
referencial a ser tomado, como se fosse um ideal a ser copiado, seguido,
além de este se mostrar superior aos demais que se presentificam ali. Esta
caracterização está revestida na imagem do professor, pessoa esta que é
apenas um papel social em cumprimento.
Na percepção desta constituinte de sala de aula como
artificialização laboratorial para a vida (?) está também estabelecido o
ideal de homogeneização da classe do alunado. Não há mãos negras,
verdes, rosa, azuis... o que há são mãos monocromáticas. Esse aspecto
cromático da materialidade reflete o entendimento operante das práticas
escolares: a massificação e o apagamento da diversidade; a coletividade
ganha espaço para uma homogeneidade de agires. Será mesmo que a
escola está retratando a vida?
Nesta configuração, podemos refletir sobre um modelo constitutivo
na escola brasileira baseado por características advindas das práticas
industriais.
Com a necessidade da ampliação da ‘mão de obra’ condicionada
pela Revolução Industrial Tardia4 no Brasil, década de 70 do século XX,
houve um boom no aparecimento de escolas pelo território brasileiro.
Era necessário ter lugares de formação para que cada indivíduo soubesse
minimamente ler, escrever e operacionar raciocínios para esta nova
demanda nacional em surgimento. Nasce então a chamada escola de
massa, em que temos o lema governamental “A escola agora é para todos”.
Temos aqui uma matriz fundante de um modelo educacional: a escola
como reflexo da indústria. Este será um modelo para as constituições das
práticas escolares. O que há aqui é tanto um entendimento estrutural
escolar ao ambiente da fábrica quanto uma prática de ações de formação
entendidas como uma montagem linear fordista, delegando à escola
propriedades como montar séries escolares de pessoas – temos 1ª série,
2ª série, que agora, recentemente, substitui-se este termo por ano, assim
temos 2º ano, 3º ano, porém numa mesma configuração estrutural de se
entender o processo escolar; de compartimentar as temáticas envolvidas
4
Tardia em relação aos outros países. Cabe-se uma crítica aqui à questão de incorporação de tecnologias
desgastadas ou ultrapassadas das potências econômicas.
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numa fragmentação do processo, pois temos pessoas especializadas
em resolver questões referentes à Matemática, à Biologia, à Língua
Portuguesa mostrando uma separatibilidade do processo formativo; de
linearizar o ensino como passo a passo, configurando um cenário de
aprendizagem não sistemático, não relacional, não interdisciplinar em
si, como base geradora; de produzir alunos em larga escala e em curto
espaço de tempo, objetivando um foco na abordagem quantitativa de
seus formandos; de padronizar um aluno e um conteúdo ideais como
referência a ser seguida/adotada, ou seja, há uma reprodutibilidade
tecnicista; sem falar, mas já comentando, a questão do sinal sonoro
presente como indicador de limite de tempo: o sinal sonoro estabelece
a demanda temporal de atuações que uma esteira tem para produzir.
A escola aqui configurada traz paralelos a uma linha de montagem
que, ao final de um processo, produz um material objetificado; temos,
assim, uma clara objetificação dos sujeitos nesta linha de montagem
institucionalizada.
A tirinha assim faz, nessa linha analítica, alusão a um fenômeno
marcante na realidade contemporânea: a questão da produção cultural
“industrializada”, massificada e alienante. Está aí uma utilização
fetichizadora da escola a serviço de interesses ideológica e politicamente
identificados – que não se relacionam com crítica cultural, em suas
variadas formas de expressão.
O que caracteriza este modelo escolar industrial é a fragmentação
e a segmentação, uma falta de noção de um todo. Não há sujeitos, há
indivíduos dotados por uma superficialidade de papéis sociais a serem
cumpridos. Onde se reserva o espaço da reflexão, da inovação, da
tomada crítica de si por si mesmo? Como pensar ética neste espaço?
Seguindo nossa análise/reflexão, podemos firmar como base outra
influência constitutiva da escola brasileira: a escola como reformatório,
como uma prisão.
Advinda de condições concomitantes ao modelo industrial, a escola
de modelo prisional se caracteriza centralmente na ideia de passivização
dos sujeitos atrelada à ideia rigorosa de disciplina, de obediência
unilateral, de reprodutibilidade de ordens, modelos, exemplos. É válido
ressaltar que as condições histórico-sociais brasileiras neste período do
boom da Revolução Industrial Tardia no Brasil estão ligadas à Ditadura
político-moral na qual as figuras do poder eram generais, cargos atrelados
ao Exército, aos aparelhos repressivos do Estado.
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A tirinha em análise delineia uma hierarquia – professor/alunos
– pela disposição vertical, a fim de controle dos sujeitos-alunos, estes
vistos de forma homogeneizada, hierarquicamente inferior, disciplinados
em seus corpos e mentes.
Com a análise de alguns nomes atribuídos à estruturação escolar
podemos inferir relações para discutir as práticas escolares.
O nome do currículo escolar conteudístico é denominado grade,
que é formado por disciplinas; há um processo avaliativo que é chamado
de prova, ou seja, há uma necessidade de provar algo: quer dizer então
que os sujeitos chegam condenados e precisam defender a si; há pátios
em que os sujeitos vão ter momento de recreação; pátios estes que são
vigiados por inspetores.
A necessidade de construção deste espaço escolar diz respeito a
uma necessidade ou desejo da sociedade vigente de produzir passividade;
e disciplinarização dos corpos para uma ausência de questionamento
e criticismo atrelada a ações de repetição, e não uma explicitação de
recriações de um conteúdo.
Se a escola é um espaço isolado, fragmentado, segmentado, com
uma implicação hierárquica gigantesca, onde alunos e professores são
submetidos a papéis puramente sociais – fora a discussão de convívios
sociais –, onde está a crítica ao pensamento? Como pensar formação
ética, pessoal, libertadora, reflexiva?
Está aqui o caos, usado no sentido de desigualdade social,
permeando os discursos sobre/da/na escola brasileira contemporânea.
Como enfrentar – e não fugir – de imposições?
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Passemos à análise de uma segunda tirinha:

Figura 2: Tirinha retirada do Facebook
Fonte:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=104027883133435&s
et=a.104027499800140.1073741830.100005786702879&type=3&theater.
Acesso em: 3 abr. 2018.

Podemos reconhecer o espaço escolar neste texto? A disposição de
pessoas sentadas, enfileiradas, mais novas que alguém que está em pé as
direcionando, o enquadramento de uma redoma fechada ao exterior, o
lápis, o papel são todos estes elementos da estrutura modelar da escola.
Numa oposição cor x não cor, a tirinha se constrói aludindo a uma
crítica do não trabalho pela escola sobre os assuntos que dizem respeito
à vida. Em nome de um ideal de sucesso – de futuro – a instauração de
um modelo adultocêntrico é imposta aos mais jovens. A isso, podemos
inferir que o que diz respeito à criatividade, à inovação, às leituras
de mundo está situado no ambiente exterior, no ambiente luminoso,
colorido, vívido, dinâmico e, em contrapartida, o caráter mecânico,
reprodutor, punitivo, valorativo, excludente se situam no ambiente em
que os sujeitos estão, na esfera pedagógica do conhecimento.

81

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

O mundo dos alunos é o de verdades velhas, fabricadas por
interesse, de seus antepassados, que eles devem absorver às suas vidas:
há pessoas subordinadas, o lugar destas é um específico, não há o que
contestar, precisam se contentar.
A tentativa da menina da cena de olhar pela janela, como se um
chamamento – ‘sons legais’ – da vida para ser vivida a convidasse, é
argumentada pelo adulto, imagem construída numa espécie de forma
grotesca, num tom proximal, doce – “querida” – que lhe propõe afastarse da janela, de distanciar-se do mundo fora, para que ela não fique
“pra trás”. Ficar para trás revela a ideologia neoliberal instaurada no
ambiente escolar, capaz de separar, pautada numa constante série de
provas, as pessoas – massa contínua, homogênea – em winners e losers,
em merecedores ou não do sucesso de cada um: sucesso aqui é simples:
meritocracia capitalista: tem dinheiro aquele que se esforça, aquele que
produz, produz e produz, aquele que é empreendedor.
Vemos por esse enunciado – tanto o proferido pelo(a) professor(a)
– (?) – quanto o da cena englobante – seu projeto político de dizer:
silenciamento e ordem. Num discurso da vida idealista que não toma o
acontecimento como base de atuação e em nome de uma manutenção
da ordem neoliberal vinculada à globalização e hegemonia de um
pensamento único este modelo de escola faz da escola, discursivamente,
uma instituição ‘tábua de salvação’ (GERALDI, 2010). Associada à
salvação há a culpa. A escola tem levado a culpa pelo fracasso escolar
mediante as exigências imbuídas pela dinâmica mercadológica. Assim,
as políticas educacionais ficadas no neoliberalismo tomam como padrão
parâmetros de conteúdos a serem ensinados e avalizados posteriormente
em testes locais e internacionais, constituindo uma espécie de “educação
bancária” – como Paulo Freire (1975) já havia exposto – que produz
resultados de hierarquização de instituições de ensino, apontando quais
redes (cor)respondem ao ‘mercado consumidor’. Como pensar em
formação pessoal que valorize os espaços subjetivos e intersubjetivos
pela reflexão, como pensar em caráter propedêutico ao Ensino Superior
perante esta logística capitalista, idealista e estabilizadora dos momentos
aula da Escola Básica?
Este estereótipo de insucesso escolar toma por base questões
sociais que um amplo quadro de instituições educacionais brasileiras
vem mostrando: o isolamento das crianças em nome de um afastamento
das ruas, já que estas representam os problemas à sociedade. Perguntase: por que dicotomizar vida na escola e vida fora da escola? A escola é
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pra vida, mas não dialoga sobre a vida. Então seria o espaço da escola
cuidar da violência ligada às famílias, cuidar dos casos de saúde pública,
cuidar da alimentação de cada um...? E o cuidado com a reflexão, o
pensamento também entram nos objetivos das escolas? Cabe, enfim,
tomar um diálogo-dialético com as questões políticas. Mais do que nunca
o posicionamento político de cada sujeito é a luta contra o esvaziamento
crítico, funcional e formacional da instituição escola. Idealismo não!
Planejamento político-social perante a história de cada sujeito envolvido
na construção de si e do(s) outro(s).
Mendonça (2001), em artigo “Língua e Ensino: políticas de
fechamento”, aborda sobre o modo como as políticas de fechamento
vão de encontro à noção de heterogeneidade e de imprevisibilidade do
discurso, uma vez que estas, segundo a analista, se convergem em três
mecanismos de controles de base foucaultiana: a disciplinarização, o
sistema de apropriação de conhecimento e a sociedade do discurso.
O estudo mostra que as políticas de fechamento promovem um
silenciamento das inúmeras possibilidades de sentidos de textos, uma
estereotipação classificatória dos gêneros discursivos e um apagamento
das variedades linguísticas não privilegiadas. Aquilo que se tomaria como
lugar fluido dialógico numa ciência, tendo no processo de contrapalavra
um projeto de dizer, é ressignificado pela instituição escola como
estruturação padronizada a ser compreendida como reprodução, dando
um fechamento à propriedade responsiva e, por que não, responsável
dos discursos. Assim, o enrijecimento conceitual operaria como política
fundante das práticas discursivas nas instituições escola.
CONCLUSÃO

O que se tentou fazer nestes momentos foi uma dialética históricofilosófica a respeito da ideia da transição do foco da racionalidade
suprema a um vislumbramento de ações dentro da ideia da instabilidade
dos acontecimentos, partindo dos apontamentos abordados pelo
linguista João Wanderley Geraldi em seu artigo “Depois do ‘show’, como
encontrar encantamento?”.
Tomar estas esferas em jogos dialético-dialógicos nos proporciona
investigar e instabilizar nossos entendimentos e nossas práticas
contemporâneas. Como pensar formação escolar histórico-científicosubjetiva no espaço atual?
Por traz deste foco dialógico-argumentativo que estamos levando,
a leitura de mundo exposta aqui é a tese de uma indeterminação original
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do homem e, consequentemente, uma indeterminação da linguagem
e das línguas que o colocam “para a ação, para o movimento, para o
diferente, para o outro (animado ou inanimado) na busca de definição
de si próprio” (REZENDE, 2011, 708). Sendo assim, aquilo e aquele que
é o outro, o diferente, que se opõe, é constitutivo dessa organização.
É por meio de constantes embates de si e com o outro (internos e
externos), na atividade dos sujeitos que os caminhos da estabilidade vão
sendo construídos, em ações de montagem e desmontagem de arranjos,
significados ou valores nas operações, metodologias e conclusões
provisórias.
Se para Kant, a razão que se movimenta no seu âmbito, nos seus
limites, faz o homem compreender-se a si mesmo e o dispõe para a
libertação, para Nietzsche, esta autonomia se trata de uma libertação
escravizada pela razão, que só faz apertar-lhe os grilhões, enclaustrando
a vida humana digna e livre. De certo é que a razão pura não dá conta
do tamanho do humano.
Refletido na escola, o modelo idealista predominante na matriz
cultural letrada se materializa em discursos que silenciam vozes, rejeitam
as vivências dos sujeitos.
A quebra de um processo e de um modelo idealista que
fundamentaram questões contribuintes para uma constituição de uma
sociedade excludente e desigual a partir da abordagem do CAOS
como momento fértil a novas relações de conhecimento e saber torna
os processos educacionais um lugar de exploração de si, desviando o
paradigma do erro pecaminoso e enaltecendo as práticas humanas do
formar-se a cada instante.
Essa perspectiva indaga e traz à tona a construção/o inacabamento
permanente do sujeito, ou melhor, do vir-a-ser da condição do homem
no mundo (FREITAS et al., 2007). “Quando os futuros são incertos,
porque não seguem uma lei ou uma ordem, todas as possibilidades
são imagináveis. Abramos os braços para os abraços desta nova
aprendizagem” (GERALDI, 2003, p. 260). A pergunta “o que nos resta?”
é respondida com “retornar às perguntas”! O que nos resta é perguntar!
Este ato requer que concebamos os textos como fluxo de alteridades,
com perspectivas de futuro, com projetos de dizer sobre o mundo que
podemos abrir em cada texto que nos é chegado.
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RESUMO:

A felicidade é tratada como um conceito baseado na eudaimonia
de Aristóteles, com acréscimos de outros filósofos, como Sócrates,
Platão, Espinosa e aplicada aos desenvolvimentos políticos atuais. O
estudo de caso analisa dois discursos de líderes mundiais: a alemã
Angela Merkel em uma entrevista coletiva após uma visita a um campo
de refugiados, prometendo a aceitação de um grande número de
refugiados, e Donald Trump durante sua campanha eleitoral, propondo
um muro contendo imigrantes na fronteira EUA-México. As perguntas
da pesquisa são: qual é a relação entre a felicidade aristotélica e a
nobreza de caráter? Existem contribuições significativas de outros
filósofos? Como o discurso de Merkel sobre aceitação de refugiados
aborda a eudaimonia? Como o discurso de Donald Trump no muro da
fronteira mexicana se relaciona com a felicidade? Assim, o objetivo da
pesquisa é contribuir, através do estudo de conceitos de Aristóteles e
outros filósofos, além de trabalhos acadêmicos publicados entre 2016
e 2018, para aprofundar o entendimento da eudaimonia na política do
século XXI.
Palavras-chave: Felicidade. Virtude. Vida política. Moral
ABSTRACT

Happiness is treated as a concept based on Aristotle’s eudaimonia
with additions by other philosophers, like Socrates, Plato, Spinoza and
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applied to present-day political developments. The case study analyzes
two speeches by world leaders: Germany’s Angela Merkel at a press
conference following a visit to a refugee camp, pledging acceptance
of a large number of refugees, and Donald Trump during his electoral
campaign, proposing an immigrant-containing wall at the US-Mexico
border. The research questions are: what is the relationship between
Aristotelian happiness and nobleness of character? Are there significant
contributions from other philosophers? How does Merkel’s speech
on refugee acceptance approach eudaimonia? How does Donald
Trump’s discourse on the Mexican border wall relate with happiness?
So, the research purpose is to contribute, through studying concepts
by Aristotle and other philosophers plus academic papers published
between 2016 and 2018, to further the understanding of eudaimonia
in 21st century politics.
Keywords: Happiness. Virtue. Political life. Moral
INTRODUÇÃO

Aristóteles, na ética a Nicômaco, associa a felicidade ao fato de
que “todo conhecimento e todo trabalho visam algum bem”, e tanto
o homem comum como o sábio veem esse objetivo como identificar
“experimentar o bem viver e a realização de boas ações como ser
feliz”. A diferença entre os dois é a identificação realista da felicidade
com prazeres comuns versus o refinamento da honra, que é o objetivo
final da vida política. Torna-se claro que a política é vista aqui como
próxima do conceito de virtude, entendida como: 1) virtude intelectual,
incluindo sabedoria filosófica, compreensão e conhecimento prático;
2) virtude moral, significando julgamento e temperança. Aristóteles
também escreveu que a virtude não nasce com o homem, mas vem com
treinamento e exercício.
A felicidade é geralmente buscada em si mesma, como honra,
prazer ou razão, o que a torna possivelmente difícil de encontrar, uma
vez que é considerada absoluta e autossuficiente, o que significa que
o homem feliz é aquele que age com retidão e vive bem, já que a
felicidade aristotélica seria uma combinação de boa vida e boas ações.
No entanto, também pode ser identificado com virtude, com sabedoria
prática ou sabedoria filosófica, combinada ou não com a sensação
de prazer. A felicidade é, portanto, “a melhor, a coisa mais nobre e
agradável do mundo”, e esses atributos da felicidade aparecem juntos,
não separadamente.
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Spinoza considerava o homem constrangido por forças externas e
influenciado por suas relações com o mundo e com Deus, forçando-o
a ser ao mesmo tempo transcendente e mundano. Espinosa olhou para
a liberdade e a causa - Deus é a causa ativa, portanto livre e irrestrita,
enquanto o homem é restringido por forças externas e, portanto, nunca
será livre. Dotado de ação e paixão, ele não pode ser ativo, pois é
constituído por forças que vêm de fora. O homem oscila entre paixões:
raiva, raiva, medo, esperança, tristeza, alegria. Ao afirmar que “qualquer
coisa pode ser acidentalmente causa de esperança ou medo”, Spinoza
afirma que a esperança é o oposto do medo. Se o medo é “uma tristeza
inconstante, surgida da imagem de uma coisa duvidosa”, a esperança é
“uma alegria inconstante que surge da imagem de uma coisa futura ou
passada, de cujo resultado duvidamos”. Como a alegria é um produto
da paixão, é necessariamente inconstante; portanto, a verdadeira alegria
ou felicidade está ligada à racionalidade, longe da paixão: quem vive
racionalmente está livre do medo, experimenta apenas a felicidade.
A consideração da felicidade como bem supremo, a busca da
virtude através da prática racional de boas ações longe das paixões
lembra fatos e situações políticas no Ocidente, como a Declaração de
Independência Americana de 1776, que contém a famosa declaração de
Thomas Jefferson: “[ ..] os homens [...] são dotados [...] de certos direitos
inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade ”.
Sobre o mesmo tema, Bentham escreveu que “a felicidade, ou o prazer,
é o bem supremo para a humanidade, e que a maior felicidade do maior
número é a base da moral e da legislação”.
O discurso de Merkel está claramente relacionado à eudaimonia,
pois mostra um forte componente de nobreza; propõe esperança
espinosana no futuro;; promove, como Jefferson afirmou, a busca da
felicidade e adere a Bentham quando ela propõe abranger o maior número
possível de pessoas. Trump desconsidera a eudaimonia aristotélica ao
excluir o outro; ele nega a esperança de Espinosa, promovendo tristeza e
medo; sua proposta egocêntrica nega a busca da felicidade. Seu discurso
vai contra os princípios da Declaração Americana de Independência,
que deixa claro que todos os homens foram criados iguais, com os
mesmos direitos.
BEM, VERDADE, ÉTICA E FELICIDADE

Antes de um mergulho analítico sobre discursos atuais, em qualquer
área do conhecimento, é sempre necessária uma caminhada, breve
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que seja, pelos gregos. O tema – presença da eudaimonia – constituise particularmente um desafio, considerando que a velocidade trazida
pela pós-modernidade, nas palavras de Bauman (2007), deu origem à
“realidade líquida”, ambiente novo sem precedentes para as atividades
individuais, que cria uma série de estímulos inéditos. Em primeiro lugar,
porque as organizações sociais não podem mais manter uma mesma
forma por muito tempo, levando em conta que se desintegram mais
rápido do que a duração para moldá-las, reorganizá-las; em segundo
lugar, “a separação e iminente divórcio entre poder e política”, que
agora se afastam na direção de um espaço global, promovem, ainda
segundo o pensador,
uma fonte de profunda e, em princípio, incontrolável
incerteza, enquanto a falta de poder torna as instituições
políticas existentes, assim como suas iniciativas e seus
empreendimentos, cada vez menos relevantes para os
problemas existenciais dos cidadãos dos Estados-nações e,
por essa razão, atraem cada vez menos a atenção destes.

Ao se aprofundar no mundo de incertezas de Bauman, é possível
que a sensação inicial do leitor seja de medo, injustiça, privações, falta
de privacidade – promovida pela globalização. É de se perceber ainda
que o bem-estar de um espaço está sempre referenciado à miséria de
outro. Uma visão pessimista.
No entanto, o homem tem sobrevivido às intempéries, às guerras,
a diferentes tipos de mudanças, à violência. Um retorno a Platão e
Aristóteles, jamais esgotados ou ultrapassados, mostra que a estrutura
fundamental da ética eudaimônica pode ser (ou tem sido) um caminho.
Diversos outros pensadores dedicaram a vida na busca de respostas,
com algumas pistas próximas, algumas provas, mas não há espaço, neste
texto, para todos. Assim, utilizaremos, além dos citados, Espinoza.
SÓCRATES E PLATÃO

O artigo de Dinucci (2009), Universidade Federal de Sergipe,
pretende mostrar a relação entre virtude e felicidade em Sócrates e, para
tanto, baseia-se em duas teses: a de Irwin (1995), segundo a qual existiria
uma instrumentalidade entre elas e, nesse caso, a virtude seria um meio
para atingir a felicidade (2009: 254), e a de Vlastos (1994), para quem a
virtude é um componente da felicidade.
Ainda segundo Dinucci, os primeiros diálogos socráticos apoiam
teses diferentes sobre tal relação: Protágoras, por exemplo, mostra a
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virtude como instrumento para atingir a felicidade, coisas prazerosas.
Em Eutidemo, a sabedoria que torna o homem virtuoso é o único bem
e implica na felicidade, conceito reafirmado na Apologia, na República
e em Górgias. Além da virtude, Sócrates mostra, na Apologia, a riqueza
também como bem e, em Górgias, o filósofo aponta a sabedoria como
bem. Em outras palavras, há, para além da virtude, outros elementos que
constituem a felicidade humana.
Conforme comentado, Irwin (1995) aponta que a virtude é causa da
felicidade, assim, a posição eudaimônica socrática possui três princípios:
a) busca a própria felicidade em todas as ações racionais, b) procura a
felicidade em si própria e c) qualquer ação racional é procurada em prol
da felicidade.
A resposta sobre a constituição da felicidade para Sócrates é
respondida por Protágoras, segundo o qual, nas palavras de Irwin, “são
consideradas coisas boas porque se supõe que são prazerosas, mas não
as consideramos prazerosas porque são boas” (1995, p. 81). Devemos
lembrar que Sócrates está sempre comprometido com a virtude e o
bem viver, e isso parece ir de encontro a uma tese instrumentalista da
felicidade.
Nesse sentido, Vlastos (1994) reforça a tese não instrumentalista das
ideias de Sócrates sobre a felicidade, uma vez que defende o “princípio
socrático da virtude”, anunciado na Apologia:
Homem, tu estás errado se pensas que um homem no qual
há mesmo o menor mérito deva considerar o perigo de
vida ou morte, e não considerar apenas se, quando ele faz
algo, o que ele faz é justo ou injusto, se e o ato de um
homem bom ou de um homem mau (Platão, 1995, 28b
5-9) [...] Aqui está a verdade sobre a questão, homens de
Atenas; onde quer que um homem pare, pensando que é
melhor estar ali [...] é ali [...] que ele deve permanecer,
sem considerar a morte nem qualquer outra coisa que seja
diante do risco de agir de modo desonroso (Platão, 1995,
28d 6-10).

Há inúmeras outras passagens que enfatizam tal princípio: Górgias
diz que as virtudes, quando possuídas por um homem, tornam-no bom e,
logo, feliz. Embora, conforme Vlastos (1994), haja alguma inconsistência
no pensamento socrático nas obras da juventude de Platão, quanto à
relação de identidade entre virtude e felicidade, esse estudioso defende a
tese segundo a qual a felicidade, em Sócrates, admite outros componentes
além da virtude, apesar de ela manter seu lugar soberano em relação à
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felicidade: “A virtude é necessária e suficiente para a felicidade, porém
esta aceita outros componentes de menor importância” (VLASTOS,
1994, p. 298).
Não nos esqueçamos que Sócrates também reafirma, na Apologia,
que os bens morais são superiores aos não morais: a perfeição da alma é
atingida quando ela se torna virtuosa: “Sócrates: se eu descobrir que ele
não possui a virtude, mas a diz possuir, eu o repreenderei por atribuir o
menor valor ao que tem o mais alto valor e der o maior valor àquilo que
é inferior” (PLATÃO, 1995, 29). Assim como tal passagem da Apologia,
em Górgias e na República, Sócrates quando fala sobre a escolha entre
sofrer uma injustiça ou cometê-la, responde que não desejaria nenhuma
delas, mas se fosse obrigado a escolher, preferiria sofrê-la. Sofrer a
injustiça, embora injusto para o sofredor, para Sócrates se torna uma
escolha pelo justo e aí também reside a eudaimonia – é feliz o homem
virtuoso. Ou seja, a virtude auxilia o homem a suportar a adversidade: aí
está a virtude e a felicidade.
Esse conceito de felicidade, naturalmente, não está ligado ao de
prazer ou dor, mas ao bem e mal. Lembremos ainda que, para Sócrates,
a prática da filosofia, o filosofar habilita o homem à felicidade, ou seja,
trata-se de uma relação entre o autoconhecimento, o conhecimento
(episteme), a virtude (areté) e a felicidade (eudaimonia).
ARISTÓTELES

É certo afirmar que a felicidade é a busca de todo homem e, em
Aristóteles, muito antes de reduzida à publicidade desde o século XX,
era um ideal ético. Enquanto alguns indivíduos possuem uma visão
aristotélica de felicidade – a busca do sumo bem – mesmo sem saber,
outros a associam a algo simples e óbvio: o prazer, a riqueza, as honras,
o poder, mesmo que discordem entre si. Alguns a relacionam à saúde,
principalmente se estiverem doentes; outros aos ganhos, mormente se
são pobres. Em outras palavras, para esses, a felicidade parece estar
sempre além do seu alcance.
O filósofo trata da eudaimonia em seu livro “Ética a Nicômaco” e
explica sobre os bens e as vantagens por eles trazidas. Antes, porém, é
preciso determinar qual o fim da natureza humana e em que se constitui
o bem, o prazer, a virtude, a felicidade – separar, por exemplo, o bem em
si mesmo daquilo que é útil. Além disso,
[...] como a palavra “bem” tem tantos sentidos quantos “ser”
(visto que é predicada tanto na categoria de substância,
como de Deus e da razão, quanto na de qualidade, isto
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é, das virtudes; na de qualidade, isto é, daquilo que é
moderado; a de relação, isto é, do útil; na de tempo, isto é,
da oportunidade apropriada; na e espaço, isto é, do lugar
apropriado etc.) está claro que o bem não pode ser algo
único e universalmente presente, pois se assim fosse não
poderia ser predicado em todas as categorias, mas somente
numa. (ARISTÓTELES, 1975, p. 253)

Como para todas as coisas há um fim, segundo o filósofo, esse fim
deve ser o Sumo Bem, ou seja, ele merece ser buscado em si mesmo,
embora afirme que talvez esse conceito “pareça uma banalidade”
(p. 255) e falte explicar mais claramente o que seja. Nas palavras de
Aristóteles, o Sumo Bem seria absoluto e incondicional, aquilo que é
desejável em si mesmo e não se relacione a outra coisa “falamos dos
bens em dois sentidos: uns devem ser bens em si mesmos, e os outros,
em relação aos primeiros” (p. 253).
Dessa forma, a felicidade verdadeira seria procurada em si mesma
e nunca com vistas a outra coisa, ao passo que o prazer, por exemplo,
estaria relacionado a espécies de homens. Os prazeres estariam em
conflito, pois se ligariam ao que cada indivíduo entende como motivo de
prazer, alguma espécie de acessório. A felicidade derivada de qualquer
espécie de prazer desejado se esgota tão logo esse tenha sido alcançado.
Assim, a felicidade em si mesma, aquela não resultante de qualquer
desejo passa a ser virtuosa e relacionada à sabedoria filosófica, ou seja,
não se esgota. Esse conceito se ajusta ao de virtude, atividade virtuosa.
Aristóteles, ao questionar se a felicidade seria adquirida pela
aprendizagem, pelo hábito ou por adestramento, se conferida por
providência divina ou ainda pelo acaso, responde que, como virtude,
seria o que há de melhor, dessa forma, deveria ser partilhada pelo maior
número de pessoas. Nesse ponto, afirma que a felicidade “é o objetivo
da vida política” e que “essa ciência dedica o melhor de seus esforços
a fazer com que os cidadãos sejam bons e capazes de nobres ações” (p.
259).
Conforme comentado, para melhor entender a natureza da
felicidade, o filósofo associa a felicidade à virtude
ao falar do caráter de um homem não dizemos que ele
é sábio ou que possui discernimento, mas que é calmo,
amável ou temperante; porém louvamos um homem sábio
referindo-nos à sua disposição de espírito, e às disposições
de espírito louváveis chamamos virtudes (ARISTÓTELES,
1975, p. 263)
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E acrescenta que o homem verdadeiramente político também
“goza a reputação de haver estudado a virtude acima de todas as coisas,
pois deseja fazer com que os seus concidadãos sejam bons e obedientes
às leis” (p. 263).
A virtude a que o filósofo se refere é a humana, pois humano era o
bem e humana a felicidade, mas não se trata da virtude do corpo, senão
a da alma, uma vez que a felicidade também é a da alma. O político,
então, deve saber o que diz respeito à alma, exatamente porque precisa
tratar das virtudes, divididas em duas espécies: a intelectual e a moral; a
primeira, ligada ao ensino, à experiência, ao tempo e a moral, adquirida
pelo hábito, ou seja, a virtude (nenhuma de suas espécies) nasce com o
homem, mas é adquirida pela prática.
O filósofo comenta que o homem possui, por natureza, a potência,
ou seja, a capacidade de adaptar-se. Cita que os sentidos são inatos (visão,
audição...), aparecem antes de serem utilizados, bem ao contrário da
virtude, oposta ao que é inato, é adquirida pelo exercício, pelo uso, pelo
fazer. E acrescenta que, potencialmente, temos a capacidade da virtude,
da justiça e de todos os bens (ou seus contrários), mas somente pelos
atos, ações, pelo exercício, nos tornamos verdadeiramente virtuosos.
Às ações ligam-se o agradável e o desagradável, os prazeres e as
dores, assim, como é mais fácil aceitar os prazeres, é de se entender
que a virtude nem sempre possa ser exercitada por ser difícil. A ciência
política, por sua vez, “gira em torno de prazeres e dores, de vez que o
homem que lhes der bom uso será bom e o que lhe lhes der mau uso será
mau”. (ARISTÓTELES 1975, p. 270).
Aristóteles reforça que a virtude está associada à alma, porém,
embora ela possua “três espécies de coisas” (1975, p. 271) – paixões,
faculdades e disposições de caráter – a virtude só pode estar relacionada
à terceira, pois ninguém é louvado ou censurado pelas paixões em geral
(cólera, medo, inveja, alegria, ódio, emulação, compaixão), mas por
algumas delas; nem pelas faculdades.
Quando se fala em paixões, percebem-se dois extremos e o
estagirita comenta sobre falta, excesso e meio-termo, ou seja, relaciona
o meio-termo ao “equidistante de ambos os extremos” (1975, p. 272).
Para ele, falta e excesso estão longe da virtude e esta seria
mais exata e melhor que qualquer arte, como também o é a
natureza, segue-se visar ao meio-termo. Refiro-me à virtude
moral, pois é ela que diz respeito às paixões e ações, nas
quais existe excesso, carência e meio-termo. Tanto o medo
como a confiança, o apetite, a ira, a compaixão e em geral
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prazer e a dor, podem ser sentidos em excesso ou em grau
insuficiente; e num caso como noutro, isso é um mal.
Mas senti-los na ocasião apropriada, com referência aos
objetos apropriados [...] nisso consistem o meio-termo e a
excelência característicos da virtude.

Tendo em vista que Aristóteles associa a virtude à felicidade e
essa deve ser adquirida pelo homem, é de se pensar que o exercício do
meio-termo seja uma forma de conquista da felicidade, o que não seria
exatamente tarefa fácil e estaria mais próximo do filósofo, acostumado à
busca da contemplação da verdade: somente onde há contemplação é
que se chega à felicidade e, “nesse sentido o filósofo é o mais feliz dos
homens” (p. 367).
ESPINOSA

A intenção neste trabalho é mostrar apenas algumas luzes que
Espinosa lança sobre a felicidade, para isso, a pesquisa limitou-se ao
Tratado da Correção do Intelecto que, em seu primeiro parágrafo, diz:
Desde que a experiência me ensinou ser vão e fútil tudo o
que costuma acontecer na vida cotidiana, e tendo eu visto
que todas as coisas de que me arreceava ou que temia não
continham em si nada de bom nem de mau senão enquanto
o ânimo se deixava abalar por elas, resolvi, enfim, indagar
se existia algo que fosse o bem verdadeiro e capaz de
comunicar-se, e pelo qual unicamente, rejeitado tudo o
mais, o ânimo fosse afetado; mais ainda, se existia algo
que, achado e adquirido, me desse para sempre o gozo de
uma alegria contínua e suprema (ESPINOSA, 1980).

O texto deixa claro o interesse ético e uma preocupação pela busca
do bem supremo, associado a uma necessidade fundamental de procura
pela felicidade e está associado ao seu projeto filosófico, inteiramente
orientado pela busca do bem supremo definido como “o conhecimento
da união que a mente tem com toda a Natureza”.
O filósofo que procurou pensar o homem e suas relações com o
mundo e com Deus (entendido no mesmo nível da natureza, ou seja,
os dois são o mesmo), preocupou-se com o problema da Liberdade
– Deus está ligado à ideia de liberdade. Por outro lado, o homem é
dotado de ação e paixão, dessa forma, não é livre, ou seja, oscila em
suas paixões: cólera, medo, esperança (ESPINOSA, 1980, p. 159). Ao
afirmar que “qualquer coisa pode ser, por acidente, causa de esperança
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e medo (1980, p. 159), coloca o medo como “uma tristeza inconstante,
surgida da imagem de uma coisa duvidosa”, enquanto a esperança é
“uma alegria inconstante, surgida da imagem de uma coisa futura ou
pretérita, de cuja realização duvidamos” (1980, p. 139).
Para o pensador, o conhecimento promove a integração do
homem e gera “alegria contínua e suprema”, ou seja, conhecimento
e felicidade estariam ligados. Enquanto os homens em geral buscam
riquezas, honras e prazeres, Espinosa indagou se haveria algo que desse
origem à felicidade suprema ou ela seria a junção desses três bens: pela
riqueza, honra e prazer “a mente se vê tão distraída que de modo algum
poderá pensar em qualquer outro bem” (§ 3). E reforça o que pensa a
respeito das três formas que se constituem como sentido da vida para
grande parte dos indivíduos: 1) o prazer buscado por si mesmo causa
tristeza profunda após a fruição, pois o espírito fica por ele embotado,
impossibilitado de pensar em outro assunto; 2) as riquezas perseguidas
por si mesmas absorvem o homem e direcionam todas as suas ações.
Quanto mais conseguem, mais desejam e se não a obtém, ele é atingido
por tristeza, frustração e abatimento; 3) as honras, por sua vez, causam
males na medida em que os indivíduos precisam se sujeitar a outros.
Espinosa (1980) escreveu que
As coisas perseguidas pelo vulgo não contribuem em nada
para a conservação do nosso ser, mas ao contrário, são
nocivas. [...] E não menor é o número daqueles que, para
alcançar ou defender honra, acabam miseravelmente [...]
o amor por aquilo que é eterno e infinito enche o espírito
de pura alegria, inteiramente privada de tristeza, o que
constitui um bem a desejar e buscar com todas as nossas
forças.

Em outras palavras, o perecível nos afeta com tristeza, uma vez
que a felicidade será passageira. Por outro lado, a busca pelo eterno
nos traz a real felicidade. Enquanto os prazeres, riquezas e honras em si
mesmos são passageiros e causam males, podem ser motivo de felicidade
se colocados como instrumentos na procura pelo bem supremo, que se
encontra na adequação entre corpo, mente e natureza, ou seja “todas as
nossas ações e pensamentos devem ser dirigidos a esse fim”.
A POLÍTICA E A EUDAIMONIA

Para uma análise do que nos falam Sócrates, Platão, Aristóteles e
Espinoza sobre eudaimonia, escolhemos trechos de discursos proferidos
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por dois dirigentes de países importantes que, sobre temas semelhantes,
mostram escolhas diferentes: a Chanceler Angela Merkel, em discurso
proferido em 2018, em Marrakesh, explica sobre a adoção do pacto
global para migração segura e o presidente Trump, em um discurso de
campanha, em Phoenix, Arizona (2016), argumenta sobre a construção
de um muro entre o México e os EUA, e. Os textos estão reproduzidos
ao final do artigo, mas serão tomados apenas alguns trechos, uma vez
que os discursos são muito longos. A intenção é mostrar se e de que
maneira a eudaimonia está associada, nesses discursos, ao que pregam
os filósofos estudados.
O discurso da chanceler tem início após a saudação inicial às
autoridades, com a descrição do estado de espírito da oradora. (tradução
da autora — ver texto original nas notas i a v)
Estou muito feliz por estar aqui com vocês em
Marrakech hoje. Gostaria de expressar os meus sinceros
agradecimentos aos nossos anfitriões marroquinos, bem
como às Nações Unidas e a todos os outros que tornaram
esta conferência possível.
Hoje é um dia muito importante. Estamos adotando um
acordo político abrangente sobre migração a nível global
pela primeira vez. A Assembleia Geral das Nações Unidas
estava certa em se concentrar em duas questões em 2016
- por um lado, o tema dos refugiados, cuja base jurídica é
a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, e, por outro
lado, o tema da migração, uma questão que afeta milhões
de pessoas em todo o mundo. Uma clara distinção foi feita
aqui entre refugiados e migração, o que é particularmente
significativo. É por isso que dois Pactos Globais foram
elaborados como resultado. E ambos devem ser adotados
pela Assembleia Geral antes do final de dezembro.

A disposição em que os argumentos são postos no texto mostram
as intenções persuasivas, que ocorrem por meio das unidades temáticas.
Perelman (1993: 151), ao refletir sobre a força dos argumentos e sua
relação com a ordem em que aparecem, enumera a crescente, a
decrescente e a nestoriana (meio termo entre as ordens).
Como verificamos, a oradora emprega a decrescente, uma vez que
inicia com seu estado de espírito: “estou muito feliz”, um argumento
forte, seguido da nestoriana. O meio termo, aliás, está relacionado à
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virtude, conforme concebida por Aristóteles, e essa, à felicidade. Não
se trata da felicidade comentada em Protágoras, que mostra a virtude
como instrumento para atingir a felicidade, coisas prazerosas, mas um
sentimento relacionado ao outro: “Estamos adotando um acordo político
abrangente sobre migração a nível global pela primeira vez [...] o tema
dos refugiados, cuja base jurídica é a Convenção sobre o Estatuto dos
Refugiados, e [...] o tema da migração, uma questão que afeta milhões
de pessoas em todo o mundo.” Uma preocupação mundial, com o bem
do outro.
O sentimento de felicidade explicitado no início do texto prepara
o auditório e é construído nos parágrafos seguintes
[...] é particularmente apropriado que também
consideremos o destino dos muitos milhões de migrantes
em todo o mundo e reiteramos nossa convicção de que
a humanidade universal os direitos se aplicam a todos os
indivíduos em todos os países da terra. [...] hoje estamos
a adoptar este Pacto, que afirma expressamente que o
seu foco é uma migração segura, ordenada e regular. [...]
Ficou claro, e também faz sentido que esse objetivo só
possa ser alcançado por meio da cooperação multilateral.
Poderíamos, portanto, dizer que, 70 anos após a adoção
da Declaração Internacional dos Direitos Humanos, é
hora de voltarmos nossa atenção conjunta para a questão
da migração. A migração é uma ocorrência natural e
frequente, e é uma coisa boa quando ocorre legalmente

A preocupação com o bem universal, com a aplicação dos direitos
a todos os indivíduos da terra retira do texto possíveis apreensões
consigo: mostra um ethos voltado ao bem comum: a oradora fala que
a migração “é uma coisa boa quando ocorre legalmente”. Lembramos
Aristóteles segundo quem o homem verdadeiramente político também
“goza a reputação de haver estudado a virtude acima de todas as coisas,
pois deseja fazer com que os seus concidadãos sejam bons e obedientes
às leis”.
O termo terra associado a todos os indivíduos tem força retórica,
pois não se trata de um termo gasto em discursos (globalização, por
exemplo), mas de uma escolha lexical cuidadosa. É de se pensar no
Sumo Bem comentado por Aristóteles e no conceito de liberdade, de
Espinosa, quando o discurso apregoa sobre a Alemanha, que “é um
membro da União Europeia. [...] gozamos de liberdade de movimento
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para o emprego. Esse é um aspecto do nosso mercado único, e isso traznos uma maior prosperidade”. A liberdade espinosana está relacionada
à ideia do bem supremo. Enquanto o homem for um ser dominado por
paixões, não será livre.
No entanto, o texto não deixa de tangenciar o utilitário e nos
lembramos de Sócrates, para quem, além da virtude, do bem supremo,
outros elementos podem constituir a felicidade humana: na Apologia, a
riqueza e, em Górgias, a sabedoria.
É por isso que a migração laboral na União Europeia é
claramente regulamentada, refletindo também os princípios
deste pacto. Devido ao seu desenvolvimento demográfico,
a Alemanha é um país que no futuro continuará a exigir um
maior número de especialistas qualificados, incluindo mais
especialistas de países fora da União Europeia. Portanto,
temos interesse na migração legal. E o que é do nosso
interesse também está sujeito ao nosso direito soberano à
autodeterminação. O Pacto Global afirma especificamente
que os Estados-Membros têm o direito soberano de
determinar as suas próprias políticas (grifos nossos)

O texto de Angela mostra que há um interesse do país na migração.
Nesse caso, deixamos de pensar a eudaimonia socrática, platônica,
aristotélica ou espinosana como bem supremo, ligada ao caráter, uma
questão ética, moral e de valores, mas voltamos àquele conceito de
felicidade comentado por esses pensadores em relação aos homens
comuns: prazer, honra, riqueza.
No entanto, estamos conscientes de que, mesmo no
contexto da migração legal como existe no mundo de
hoje, algumas pessoas estão expostas a condições de
trabalho extremamente injustas. O trabalho infantil ainda
é uma realidade. Condições de trabalho difíceis são uma
realidade. [...] destinado a prevenir e combater a migração
ilegal, [...] o tráfico humano. [...] todo indivíduo deve ter
documentação adequada. Estamos todos conscientes dos
riscos que as pessoas que caem nas mãos de traficantes de
seres humanos e contrabandistas estão expostos.

O texto da chanceler continua a demonstrar um chamamento
ao caráter, à busca pela justiça, aos direitos dos indivíduos e a apelar
contra as más condições de trabalho, à ilegalidade que conduz ao tráfico
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humano, e aos riscos que os homens correm nas mãos de indivíduos
desprovidos de caráter.
É por isso que vale a pena lutar por este Pacto - tanto
por causa das muitas pessoas que assim poderão ter
uma vida melhor, como por seu compromisso claro com
o multilateralismo. Esta é a única maneira de podermos
tornar nosso mundo um lugar melhor. A Alemanha
está comprometida com essa tarefa. [...] A Alemanha
continuará a desempenhar um papel ativo na sua posterior
implementação para o benefício das pessoas do nosso
planeta

Finaliza o discurso com um apelo a que todos se comprometam
no sentido de melhorar o mundo para que as pessoas se beneficiem.
Descontando o momento em que o pronunciamento cita o interesse
da Alemanha pelos trabalhadores – aspecto utilitário do texto – podese dizer que todo o discurso se pauta pelos conceitos de eudaimonia
conforme Sócrates e Espinosa, uma vez que procura o bem geral do
indivíduo e associados à virtude, mostrada por Aristóteles como caminho
do meio, a não ser apenas o trecho que fala do interesse da Alemanha na
mão de obra estrangeira.
O discurso do presidente Trump, proferido em 31 de agosto de
2016, tem início com agradecimentos ao povo e com a descrição de
seu estado de espírito: encontra-se feliz por estar em Phoenix. Utiliza
da repetição no começo (quatro agradecimentos em quatro frases) e
ao longo de todo o texto, como reforço aos argumentos escolhidos.
(tradução da autora — ver texto original nas notas vi a ix).
Uau. Obrigado. É muita gente, Phoenix, é muita gente.
Muito obrigado. Obrigado, Phoenix. Estou tão feliz por
estar de volta ao Arizona. O estado que tem um lugar muito,
muito especial no meu coração. Eu amo as pessoas do
Arizona e juntos chegaremos à Casa Branca em novembro.
Agora, você sabe que é aqui que tudo começou para mim.
Lembram também daquela enorme multidão? Então, eu
disse: vamos nos divertir hoje à noite. Nós estamos indo
para o Arizona, OK? Isso será um pouco diferente. Este
não será em si um discurso de comício.. Em vez disso,
vou apresentar em detalhe um dos maiores desafios que
o país enfrenta atualmente, a imigração ilegal. Acabei de
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chegar de uma reunião muito importante e especial com o
presidente do México, um homem de quem eu gosto e a
quem respeito muito. E um homem que realmente ama seu
país, o México, assim como eu aliás sou um homem que
ama meu país, os Estados Unidos. [...] E em um governo
Trump, vamos criar um novo relacionamento entre nossos
dois países, mas será um relacionamento justo. Queremos
justiça. Mas, para consertar nosso sistema de imigração,
precisamos mudar nossa liderança em Washington e
devemos mudá-la rapidamente. Infelizmente, infelizmente
não há outro caminho. A verdade é que nosso sistema de
imigração é pior do que o que alguém jamais imaginou.

Percebe-se, de imediato, que Trump tem sua felicidade direcionada
a um desejo quase pessoal: “juntos chegaremos à Casa Branca em
novembro”. Logo em seguida, coloca o item em torno do qual girará
seu discurso: anuncia uma política sobre a imigração. A chanceler se
preocupa com o bem-estar dos imigrantes e o presidente anuncia uma
política sobre a imigração. É interessante que ele apresenta o presidente
do México como um homem que ama seu país e apresenta a si como um
homem que ama seu próprio país: de alguma forma, já se apresenta uma
política separatista: cada qual em seu espaço próprio. Reforça que os
dois estão em conversação e ambos os países ganharão com a política a
ser anunciada – enfatiza que será criada uma nova relação entre aqueles
dois países e, com a adversativa “mas”, apresenta que será uma relação
justa. É possível pensar na justiça aristotélica, socrática, platônica, que
só poderá ser verificada ao longo do texto.

Outra adversativa mostra que a justiça vai depender da
colocação de pessoas em postos-chave: “Mas, para consertar
nosso sistema de imigração, precisamos mudar nossa liderança
em Washington e devemos mudá-la rapidamente. Infelizmente,
infelizmente não há outro caminho”. A escolha lexical pelo
advérbio “infelizmente” (sadly), repetido duas vezes, deixa
perceber que não será uma transição fácil e, segundo o presidente,
não há outra alternativa. Na sequência, o texto informa que: “A
verdade é que nosso sistema de imigração é pior do que o que
alguém jamais imaginou..” e, com tal afirmação, reforça que o
anúncio e as decisões que virão podem não ser aceitos, porém são
absolutamente necessários:
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Hoje, em um assunto muito complicado e muito difícil,
vocês vão saber a verdade. O problema fundamental do
sistema de imigração em nosso país é que ele atende
às necessidades de doadores ricos, ativistas políticos e
políticos muito, muito poderosos. [...] Não serve para vocês,
o povo americano. Quando os políticos falam sobre a
reforma da imigração, geralmente querem dizer o seguinte:
anistia, fronteiras abertas, salários mais baixos. A reforma
da imigração deve significar algo totalmente diferente.
Deve significar melhorias em nossas leis e políticas para
melhorar a vida dos cidadãos americanos. [...] Mas se
vamos fazer o nosso sistema de imigração funcionar, temos
que estar preparados para conversar honestamente e sem
medo sobre essas questões importantes e muito sensíveis.
Essas são preocupações válidas, expressas por cidadãos
decentes e patrióticos de todas as origens, em todos os
lugares [...] Incontáveis vidas americanas inocentes foram
roubadas porque nossos políticos falharam em seu dever
de proteger nossas fronteiras e fazer cumprir nossas leis
como elas precisam ser cumpridas.

O discurso mostra como verdade uma visão da época, que reforça
não servir ao povo americano. Coloca, dessa forma, um argumento forte
que conclama o povo americano a dividir-se para o bem de si próprio
“deve significar algo totalmente diferente. Deve significar melhorias em
nossas leis e políticas para melhorar a vida dos cidadãos americanos”. E
reforça “Essas são preocupações válidas, expressas por cidadãos decentes
e patrióticos de todas as origens, em todos os lugares.”.
O que se percebe até o momento é que existe uma preocupação
com o país, não global, mas determinada a uma fatia da população,
dessa forma, não se poderia associar a felicidade à eudaimonia socrático
platônica (bem supremo), aristotélica (virtude) ou a espinosana.
Ao afirmar que “Mas se vamos fazer o nosso sistema de imigração
funcionar, temos que estar preparados para conversar honestamente
e sem medo sobre essas questões importantes e muito sensíveis”,
deixa transparecer a possibilidade de haver desonestidade e medo
anteriormente. Reforça que “Incontáveis vidas americanas inocentes
foram roubadas porque nossos políticos falharam em seu dever de
proteger nossas fronteiras e fazer cumprir nossas leis como elas precisam
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ser cumpridas.” Aqui o orador demonstra preocupação em preservar
somente o bem-estar de seus concidadãos, sem pensar no bem universal.
Trump demonstra um conceito instrumental de felicidade (Irwin, 1995)
voltado ao bem pessoal e com um fim específico: preservação do seu
país.
Outros argumentos ao longo do discurso reforçam esse conceito:
comenta sobre um jovem de 21 anos que foi morto por um imigrante
ilegal, membro de gangue. Outra vítima teria sido morta a tiros em
uma cidade santuário e uma senhora de 90 anos, espancada em sua
residência. Na Califórnia uma veterana da Força Aérea fora estuprada e
morta a marteladas e o assassino havia sido preso várias vezes e nunca
deportado. Trump cita um relatório de 2011 para afirmar que imigrantes
ilegais teriam cometido 25.000 homicídios, parte deles encarcerada a
um custo para os EUA, dinheiro que poderia ser gasto em bolsas de
estudo para alunos carentes, por exemplo.
Com essas informações, o candidato fortalece a necessidade de
impedir a imigração que, segundo ele, é a grande responsável pelos
crimes citados. No seu entender, o povo mexicano consiste, em parte
substancial, de criminosos, embora não o diga literalmente. O orador
conduz o auditório a crer na necessidade de construção de um muro
físico entre os países para impedir a imigração e conter a criminalidade.
Construiremos uma grande muralha ao longo da fronteira
sul. PLATEIA: Construa o muro! Construa o muro! Construa
o muro! E o México pagará pelo muro. Cem por cento. Eles
ainda não sabem, mas vão pagar por isso. E eles são ótimas
pessoas e grandes líderes, mas vão pagar pelo muro. No
primeiro dia, começaremos a trabalhar em um belo muro
na fronteira sul, impenetrável, massivo, alto, poderoso.
Usaremos a melhor tecnologia, incluindo sensores acima
e abaixo do solo, nos túneis. Lembrem-se disso, acima e
abaixo. Sensores acima e abaixo do solo. Torres, vigilância
aérea e mão-de-obra para complementar o muro, encontrar
e deslocar túneis e afastar cartéis criminosos e o México,
você sabe disso, trabalhará conosco. Eu realmente acredito
nisso. O México trabalhará conosco. Eu absolutamente
acredito nisso. E, especialmente, depois de se encontrar
hoje com o maravilhoso, maravilhoso presidente deles.
Eu realmente acredito que eles querem resolver esse
problema conosco, e tenho certeza que sim. Número dois,

102

v. 16 • n. 2 • p. 86-107 • jan./jun. 2020

vamos acabar com essa história de prender e soltar. Nós
os pegamos, vamos em frente. Nós os pegamos, vamos
em frente. Sob minha administração, qualquer pessoa que
atravesse ilegalmente a fronteira será detida até que seja
removida do nosso país e retornada ao país de onde veio.

O orador informa, não apenas sobre a construção do muro,
apoiado entusiasticamente pelo auditório, mas diz que o México
pagará integralmente pela construção desse meio de separação.
Nesse ponto fica clara a política isolacionista, que se distancia
do que dizem Aristóteles, Platão e Espinosa. Lembremos que
Aristóteles nos fala que a felicidade está associada à virtude, meio
termo entre os extremos (falta e excesso). A posição de Trump é
a do excesso: em princípio, todos os mexicanos que desejam ir
para os EUA seriam criminosos em potencial, daí a necessidade
da construção de um muro. “Sob minha administração, qualquer
pessoa que atravesse ilegalmente a fronteira será detida até que
seja removida do nosso país e retornada ao país de onde veio..”
O termo usado “removido” está associado a exclusão: pessoas
tratadas como objetos indesejados.
Mas a polícia e os agentes da lei sabem quem são
essas pessoas. Eles moram com essas pessoas. Eles são
ridicularizados por essas pessoas. Eles não podem fazer
nada a respeito dessas pessoas e eles querem fazer. Eles
sabem quem são essas pessoas. No primeiro dia, minha
primeira hora no cargo, essas pessoas irão embora. E você
pode chamá-los deportados, se quiser. A imprensa não
gosta desse termo. Você pode chamá-lo como quiser. Eles
irão embora. [...] eles irão embora. rápido. Emitiremos
documentos de detenção para imigrantes ilegais que forem
presos por qualquer crime, e eles serão colocados em
remoção imediata.

Ao dizer que os policiais sabem quem essas pessoas são, continua
a colocar todos os imigrantes como criminosos “qualquer pessoa que
atravesse ilegalmente a fronteira”. Salienta que os policiais, por exemplo,
são achincalhados pelos imigrantes ilegais, sem fazer diferença entre
criminosos e pessoas que querem trabalhar naquele país para melhorar
de vida, com suas famílias, por exemplo. Afirma que vai expulsar a todos
imediatamente. Tal afirmação vai contra o conceito de felicidade visto
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na subseção 1, quando se pensa no bem comum, no supremo bem, na
virtude, na felicidade como ligação entre os homens.
É possível que o candidato esteja pensando na conquista de
honras para si mesmo: a presidência, mas, para Espinosa, essas são
felicidades passageiras e causam males, a não ser quando colocadas
como instrumentos na procura pelo bem supremo, o que não parece ser
o caso. Há clara busca de bem específico apenas para uma parcela da
humanidade.
CONCLUSÃO

Conforme comentado, ao comparar os tipos de felicidade,
percebemos, de imediato, que Angela Merkel pensa de uma forma global,
enquanto Trump direciona sua felicidade a um desejo quase pessoal:
juntos chegaremos à Casa Branca em novembro” e, em todo o discurso,
na felicidade e bem-estar do povo de seu país. A chanceler se preocupa
com o bem-estar de todos os imigrantes, lembrando que são pessoas, e
o presidente anuncia uma política de expulsão dos imigrantes de seu
país. Ela os trata como pessoas, como mão de obra que poderá ajudar a
Alemanha e como forma daquele país resgatar-se dos males provocados
durante a guerra. O candidato Trump trata-os como criminosos, em
princípio, que precisam ser removidos.
Enquanto ela pretende acolhê-los, ele tenciona apartá-los. O termo
utilizado pela primeira associa-se a uma procura pelo bem universal,
enquanto o segundo aproxima-se de uma visão do imigrante como coisa.
Assim, é possível ver, no primeiro discurso, uma associação à virtude
aristotélica, à procura do sumo bem socrático, e à liberdade espinosana;
no segundo, percebe-se uma visão instrumental. A felicidade existe
enquanto conduz a determinado fim.
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Endnotes
<?>
I am delighted to be here with you in Marrakech today. I would like to express
my sincere thanks to our Moroccan hosts, as well as to the United Nations and to
everyone else who has made this conference possible. Today is a very important day. For
we are adopting a comprehensive political agreement on migration at global level for
the first time. The United Nations General Assembly was right to focus on two issues in
2016 – on the one hand the topic of refugees, the legal basis of which is the Convention
relating to the Status of Refugees, and on the other hand the topic of migration, an issue
affecting millions of people throughout our world. A clear distinction has been made
here between refugees and migration, which is particularly significant. That is why two
Compacts have been drawn up as a result. And both are to be adopted by the General
Assembly before the end of December.
<?>
[…] it is particularly appropriate that we are also considering the fate of the
many millions of migrants across the globe and reiterating our conviction that universal
human rights apply to every individual in every country of the earth.
Ladies and gentlemen, today we are adopting this Compact, which expressly states that
its focus is on safe, orderly and regular migration. The very title of the Compact therefore
describes its goal very specifically. It has become clear, and it also makes sense that
this goal can only be achieved through multilateral cooperation. We could therefore say
that 70 years after adoption of the International Bill of Human Rights it is high time that
we also turned our joint attention to the issue of migration. Migration is a natural and
frequent occurrence, and it is a good thing when it takes place legally
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<?>
That is why labour migration within the European Union is clearly regulated,
also reflecting the principles of this Compact. It is all about equal pay for the same work.
It is about reasonable standards. All this is something we take for granted within the
European Union.
Due to its demographic development, Germany is a country that in future will continue
to require higher numbers of qualified experts, including more experts from countries
outside the European Union. We therefore have an interest in legal migration. And what
is in our interests is also subject to our sovereign right to self‑determination. The Compact
states specifically that the Member States have the sovereign right to determine their own
policies
<?>
Nonetheless, we are aware that even within the context of legal migration as it
exists in the world today, some people are exposed to extremely unfair working conditions.
Child labour is still a reality. […] intended to prevent and counter illegal migration. […]
human trafficking […] every individual should have adequate documentation. […] We
are all aware of the risks to which people who fall into the hands of human traffickers and
smugglers are exposed
<?>
That is why it is worth fighting for this Compact – both because of the many
people who will thereby be able to have a better life, and because of its clear commitment
to multilateralism. This is the only way that we will be able to make our world a better
place. Germany is committed to this task. […]. Germany will continue to play an active
role in its further implementation for the benefit of the people on our planet.
<?>
Wow. Thank you. That’s a lot of people, Phoenix, that’s a lot of people. Thank
you very much. Thank you, Phoenix. I am so glad to be back in Arizona. The state that has
a very, very special place in my heart. I love people of Arizona and together we are going
to win the White House in November. Now, you know this is where it all began for me.
Remember that massive crowd also? So, I said let’s go and have some fun tonight. We’re
going to Arizona, O.K.? This will be a little bit different. This won’t be a rally speech, per
se. Instead, I’m going to deliver a detailed policy address on one of the greatest challenges
facing our country today, illegal immigration. I’ve just landed having returned from a very
important and special meeting with the president of Mexico, a man I like and respect very
much. And a man who truly loves his country, Mexico. And, by the way, just like I am a
man who loves my country, the United States. […] And in a Trump administration we’re
going to go about creating a new relationship between our two countries, but it’s going
to be a fair relationship. We want fairness. But to fix our immigration system, we must
change our leadership in Washington, and we must change it quickly. Sadly, sadly there
is no other way. The truth is our immigration system is worse than anybody ever realized.
<?>
Today, on a very complicated and very difficult subject, you will get the truth.
The fundamental problem with the immigration system in our country is that it serves the
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needs of wealthy donors, political activists and powerful, powerful politicians. […] It does
not serve you the American people. When politicians talk about immigration reform, they
usually mean the following: amnesty, open borders, lower wages. Immigration reform
should mean something else entirely. It should mean improvements to our laws and
policies to make life better for American citizens. […] These are valid concerns expressed
by decent and patriotic citizens from all backgrounds, all over.[…] Countless innocent
American lives have been stolen because our politicians have failed in their duty to
secure our borders and enforce our laws like they have to be enforced.
<?>
We will build a great wall along the southern border. AUDIENCE: Build the
wall! Build the wall! Build the wall! And Mexico will pay for the wall. One hundred
percent. They don’t know it yet, but they’re going to pay for it. And they’re great people
and great leaders but they’re going to pay for the wall. On day one, we will begin working
on an impenetrable, physical, tall, power, beautiful southern border wall. We will use the
best technology, including above and below ground sensors that’s the tunnels. Remember
that, above and below. Above and below ground sensors. Towers, aerial surveillance
and manpower to supplement the wall, find and dislocate tunnels and keep out criminal
cartels and Mexico you know that, will work with us. I really believe it. Mexico will
work with us. I absolutely believe it. And especially after meeting with their wonderful,
wonderful president today. I really believe they want to solve this problem along with us,
and I’m sure they will. Number two, we are going to end catch and release. We catch
them, oh go ahead. We catch them, go ahead. Under my administration, anyone who
illegally crosses the border will be detained until they are removed out of our country and
back to the country from which they came.
<?>
But the police and law enforcement, they know who these people are. They live
with these people. They get mocked by these people. They can’t do anything about these
people, and they want to. They know who these people are. Day one, my first hour in
office, those people are gone. And you can call it deported if you want. The press doesn’t
like that term. You can call it whatever the hell you want. They’re gone. […] They’re going
to be gone. They’re going out. They’re going out fast. We will issue detainers for illegal
immigrants who are arrested for any crime whatsoever, and they will be placed into
immediate removal.
Recebido em: 08/12/2019
Aceite em:
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RESUMO:

O artigo descreve os efeitos da padronização social, étnica,
cultural, histórica e geográfica a que são submetidos estudantes
brasileiros que participam das provas de língua portuguesa nas
escolas e de exames de larga escala como o vestibular, o ENEM e
PISA. Problematiza-se, através da Linguística Aplicada, da teoria crítica
de gêneros e da teoria crítica de Adorno, Letramentos, e Análise do
Discurso de linha francesa, as avaliações escolares e exames de larga
escala que medem e diagnosticam problemas de aprendizagem no
ensino da língua portuguesa ao questionar de como as avaliações e
exames se transformaram em instrumentos de submissão, dominação,
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reificação e alienação por meio da educação e não num instrumento
de libertação e formação de cidadãos com autonomia de decisão.
Palavras-chave: Reificação. Alienação. Avaliação escolar. Exames de larga escala.
Aprendizagem da escrita na língua portuguesa.
ABSTRACT:

The article describes the effects of social, ethnic, cultural,
historical and geographical standardization to which Brazilian students
who participate in Portuguese language tests in schools and large-scale
exams such as the university entrance exam, ENEM and PISA. Through
applied linguistics, critical gender theory, literacy, analysis of speech of
the french line and adorno’s critical theory, we problematize the school
assessments and large-scale exams that measure and diagnose learning
problems in the teaching of the Portuguese language by questioning
how the assessments and exams are they became instruments of
submission, domination, reification and alienation through education
and not an instrument of liberation and formation of citizens with
decision autonomy.
Keywords: Reification. Alienation. School evaluation. Large scale examinations.
Learning to write in Portuguese.
INTRODUÇÃO

Os efeitos de padronização das diferenças sociais, étnicas,
culturais, históricas, econômicas a que os estudantes brasileiros são
submetidos nas provas e avaliações escolares de língua portuguesa e
nas provas de larga escala como a prova de redação de vestibulares,
do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, e do PISA1, Programme
for International Student Assessment, são exigências históricas, assim
divulgadas, dogmatizadas e proclamadas, como se fossem necessárias e
imprescindíveis para o sucesso na vida pessoal e profissional dos alunos
e alunas. A indústria das avaliações e exames de língua portuguesa se
assemelha à indústria cultural e seus métodos de controles, discutida por
Adorno na Dialética do Esclarecimento. Segundo Adorno (1985, p. 105)

1
PISA. Programme for International Student Assessment. Visitado em 13 de Agosto de 2017 no link http://
www.oecd.org/pisa/aboutpisa/
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A capacidade rara de satisfazer minuciosamente as
exigências do idioma da naturalidade em todos os setores
da indústria cultural torna-se o padrão de competência. O
que e como o dizem deve ser controlável pela linguagem
cotidiana. [...] Na indústria cultural, porém, os menores
elementos do tema têm origem na mesma aparelhagem
que o jargão no qual é acolhido. As brigas em que os
especialistas em arte se envolvem com o sponsor e o
sensor sobre uma mentira óbvia demais atestam menos
tensão intrinsicamente estética do que uma divergência
de interesses. O renome dos especialistas, onde às vezes
ainda vem se refugiar um último resquício de autonomia
temática, entra em conflito com a política comercial da
igreja ou da corporação que produz a mercadoria cultural.
Mas o tema já está, em virtude de sua própria essência,
reificado como aceitável antes mesmo que as instâncias
competentes comecem a disputar.

Durante minha vida pessoal como estudante, pai e professor de
língua portuguesa, constatei de que a condição de sucesso na vida pessoal
e profissional por meio dos estudos é tão óbvia e natural para pais e
estudantes, que o sentido do verbo estudar é poucas vezes questionado.
Apenas exigem que filhos e filhas, alunos e alunas e crianças estudem,
e estudem muito. Quando questionados sobre o porquê estudar tanto,
poucos pais e professores conseguem oferecer uma resposta que possa
ampliar o diálogo e enriquecer a discussão proporcionando motivação e
entusiasmo aos estudantes.
Como aluno, minha vida de estudante sempre foi de superação.
Entre outros percalços estava a situação econômica da família dos meus
pais, a rejeição linguística por causa da origem germânica, localização
geográfica de residência, condição social e idade. Tive momentos de
superação tanto como aluno da escola pública regular obrigatória,
como aluno do ensino médio, no antigo científico, cursado em escola
particular confessional, como aluno de cursos independentes, como
aluno do curso graduação em Letras e de licenciatura, que iniciei aos
40 anos de idade, como aluno de especialização e curso de tecnólogo
a distância, como aluno de mestrado em universidade privada e agora
como pesquisador e aluno de doutorado do programa de Linguística de
universidade pública federal.
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Como pai imaginava eu que, após conquistar uma situação
economicamente confortável, pudesse oferecer a meus filhos uma escola
de qualidade. Mas os problemas que eu e minha esposa enfrentamos,
foram mais intensos para meus filhos. Não imaginava de que os meus
filhos sofreriam processos de rejeição por causa da classe social, por
causa da origem, por causa da situação econômica, classe média baixa
e empregado, enquanto a maioria dos colegas eram filhos e filhas de
empresários e que residiam em áreas nobres na cidade. Morávamos no
interior, ainda residimos no mesmo local, zona rural, e por isso éramos
considerados como “colonos”, resquícios preconceituosos para forçar
a migração para centros urbanos, transformação social que estava em
curso nas décadas de 1960 a 1990 em Santa Catarina e em grande parte
do Brasil.
O que me trouxe até aqui, a escrever estas linhas, a fazer este
estudo, elaborar e expor a minha preocupação com a avaliação escolar,
com a cultura da nota, em particular com a avaliação de linguagem, da
avaliação de ensino e aprendizagem da escrita em língua portuguesa,
em particular a avaliação de redação, durante a educação básica e
ensino médio, em particular nos exames de vestibular e do ENEM, foi
a vida profissional como professor de língua portuguesa e literatura do
ensino médio, para jovens e adultos, em escola pública estadual de
Santa Catarina, e no ensino profissionalizante em instituto federal de
educação.
Minha inquietação principal: o sofrimento de quem participa das
avaliações escolares, os efeitos a que estes estudantes são submetidos,
especialmente nos exames de larga escala, como nas provas de redação
do ENEM, nos vestibulares para cursos de universidades públicas
e privadas e no exame do PISA. O sofrimento maior é sentir, como
professor e educador, de que estou colaborando, apesar de todo o
esforço em contrário, para perpetuar o sistema de educação que forma
pessoas e trabalhadores sem autonomia de decisão e sem perspectivas
de transformação social.
No caminho que delimito para, durante esta análise, expor, ou
desapagar os efeitos de padronização a que estudantes, professores e
professoras somos submetidos ao participar, preparar e aplicar provas
escolares de redação e língua portuguesa, ao participar dos exames
de larga escala, apresento um roteiro iniciado com esta introdução,
seguida de reflexão sobre “as práticas de avaliação escolar como
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sofrimento reificado”; com uma discussão sobre como atuam “Os efeitos
da padronização das diferenças sociais na prova ENEM”; de como estes
efeitos são ideologicamente apagados, ou escondidos por detrás dos
““Benefícios” do ENEM e dos discursos de financiamento da educação”;
por conta dos efeitos constatados anteriormente, questiona-se “Por que
letrar o estudante? Uma contextualização inicial”; e finalizo com uma
análise sobre a relação e os efeitos causados pelas provas de larga escala
nas avaliações e provas escolares em “O ENEM e seu efeito discursivo nas
práticas pedagógicas de avaliação no cotidiano da vida escolar.” Expor e
desapagar efeitos para formar e educar pessoas para a liberdade, para a
autonomia com consciência política e histórica. É como tento responder
à pergunta do título: avaliação escolar de linguagem: sofrimento reificado
ou acontecimento de aprendizagem necessário?
DO.

AS PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO ESCOLAR COMO SOFRIMENTO REIFICA-

Os efeitos de padronização dos resultados obtidos por estudantes
nas práticas de avaliação escolar, nos exames de larga escala como o
ENEM e PISA, alcançam muito além das propostas pedagógicas de ensino
e aprendizagem da escola. Atingem professores, professoras, alunos
e alunas nas esferas das atividades humanas nas quais terão acesso e
participação ainda durante a vida escolar e após obter o certificado
de conclusão de curso. Para tanto percebo na Linguística Aplicada
transdisciplinar uma proposta que deveria ser incorporada nas práticas
de ensino da escrita da língua materna, especialmente nos processos
de avaliação escolar. A linguística aplicada nos leva a situações de
relações que podem fazer interagir entre si conhecimentos em diferentes
áreas, ouvir e dar voz a quem parece que foi esquecido na história das
tecnologias, nos tempos de neoliberalismo e na padronização de saberes.
A transdisciplinaridade, conforme a Linguística Aplicada, poderia mitigar
os efeitos da padronização. Segundo (MOITA LOPES, 2016), existe esse
lugar:
A possibilidade política de que a pesquisa contemple
outras histórias sobre quem somos ou outras formas de
sociabilidade que tragam para o centro da atenção vidas
marginalizadas do ponto de vista dos atravessamentos
identitários de classe social, raça, etnia, gênero,
sexualidade, nacionalidade, etc. Esse percurso parece
essencial, uma vez que tais vozes podem não só apresentar
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alternativas para entender o mundo contemporâneo como
também colaborar na construção de uma agenda antihegemônica em um mundo globalizado, ao mesmo tempo
em que redescreve a vida social e as formas de conhecê-la.

As práticas de ensino e aprendizagem da escrita da língua
materna, especialmente os processos de avaliação escolar, teriam a
opção metodológica de transdisciplinaridade da Linguística Aplicada
para incluir as práticas sociais do cotidiano da vida de estudantes. “A
linguística crítica ... nasceu a partir da conscientização de que trabalhar
com a linguagem é necessariamente intervir na realidade social da qual
ela faz parte. Linguagem é, em outras palavras, uma prática social”.
(RAJAGOPALAN, 2016, p.126/127)
A ausência da transdisciplinaridade nos processos de ensino
da língua portuguesa provavelmente provoca o sofrimento causado
pela educação e particularmente nas avaliações escolares. O ensino
da escrita da língua materna pode estar vinculado ao processo de
resistência, inclusive na forma de manifestação do autoritarismo nas
escolas, por o ensino com a abordagem de gêneros discursivos e textuais
que circulam na escola serem diversos aos dos gêneros que circulam
nas esferas das atividades humanas inerentes à vida cotidiana de
estudantes. Os gêneros de avaliação escolar se caracterizam, segundo
Bonini (2014, p. 53), como “unidades materializáveis na forma de texto
e são reconhecidas e praticadas na comunidade discursiva de origem
como uma unidade textual”. Os efeitos de sofrimento produzidos pelas
“unidades materializáveis na forma de texto”, além de “texto que ocorre
como enunciado pleno ou recorte” (BONINI, 2014, p.54), é a “relação
discursiva inserida na linguagem do gênero textual” “avaliação escolar”.
(BONINI, 2014, p.70). Os gêneros exames de larga escala e avaliação
escolar, eram regidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e
agora pela BNCC. Segundo Bonini2 (2012, p.21),
PCN – ponto central de análise neste artigo, as reflexões
tecidas permitem pensar, primeiramente, que haja uma
incompletude no conceito de gênero adotado que, muito
embora bastante plausível, é vago quanto à explicitação
das condições sociais de construção e de prática deste
elemento da linguagem. Esta deficiência conduz a uma
2
BONINI, A. Ensino de gêneros textuais: A questão das escolhas teórica e metodológicas. Publicado no
link https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/tla/article/view/8639323. Acessado em 15/05/2019.Trabalhos em
Linguística Aplicada, v. 37, 11 jun. 2012.
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metodologia de ensino que não leva em consideração as
habilidades que o aluno deva desenvolver no decorrer da
apropriação dos gêneros e, por sua vez, leva a um critério
quase aleatório de seleção dos gêneros a serem ensinados.

A discussão sobre os gêneros textuais é ampliada na BNCC,
Base Nacional Comum Curricular, para o ensino fundamental3 e para
o ensino médio4, quando em “5.1.2 Língua Portuguesa” (2018, p. 490)
são contemplados os discursos multissemióticos, as redes sociais e os
gêneros digitais. Segundo a BNCC
Cabe ao Ensino Médio aprofundar a análise sobre
as linguagens e seus funcionamentos, intensificando
a perspectiva analítica e crítica da leitura, escuta e
produção de textos verbais e multissemióticos, e alargar
as referências estéticas, éticas e políticas que cercam a
produção e recepção de discursos, [...]. Do ponto de vista
das práticas contemporâneas de linguagem, ganham mais
destaque, no Ensino Médio, a cultura digital, as culturas
juvenis, os novos letramentos e os multiletramentos, os
processos colaborativos, as interações e atividades que têm
lugar nas mídias e redes sociais, os processos de circulação
de informações e a hibridização dos papéis nesse contexto
(de leitor/autor e produtor/consumidor), [...].

Mas permanece a dúvida: será que ensinando os gêneros textuais e
digitais conforme previsto e descrito na BNCC, contemplando conceitos
textuais multissemióticos, com multiletramentos, gêneros construídos
com processos interativos e colaborativos, comuns nas redes sociais
utilizadas no cotidiano por estudantes do ensino médio, será atendida
a formação para a escrita exigida nos gêneros textuais “exames de larga
escala e de avaliação escolar”, como na redação escolar, e redação dos
exames vestibulares e do ENEM, ou avaliação de leitura da prova do
PISA? E, como fica a situação de estudantes quando ouso considerar
as avaliações escolares como um gênero secundário, segundo Bakhtin
(2011, p.262), “tipos relativamente estáveis de enunciados”, como
parte de um contexto maior, um contexto econômico e social em que
3
BNCC – Link para a base nacional comum curricular do Ensino Fundamental: http://basenacionalcomum.
mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf acessado em 16/10/2019.
4
BNCC – Link para a BNCC do Ensino Médio: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/
BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site_110518.pdf acessado em 16/10/2019
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predomina a competição? Será que os gêneros textuais secundários
“avaliação escolar” e “exames de larga escala” que são aplicadas como
uma prova escrita, não deveriam ter enunciados que possam medir ou
diagnosticar o letramento de estudantes nos gêneros textuais exigidos
nas esferas das atividades humanas em que poderão atuar?
Afinal, os exames de larga escala e as avaliações escolares são
parte do método de treinamento, até de adestramento e preparação dos
alunos para a vida econômica, para “servir” ao mercado de trabalho,
para “servir” ao capitalismo. Neste sentido, com a tendência política e
econômica em curso historicamente no Brasil, as avaliações, tanto as
curriculares como as de larga escala, deveriam preparar o indivíduo para,
segundo Dardot e Laval (2016, p.135) “a dimensão antropológica do
homem-empresa”. Mas por outro lado: quais os conhecimentos que são
avaliados/cobrados nos exames de larga escala para medir o potencial
dos estudantes para atuar como e ou /formar homens-empresas, governos
empresariais e a fábrica do sujeito neoliberal? (DARDOT e LAVAL, 2016,
p. 271 – 376)
E no contexto escolar, como e quais seriam os conteúdos, os
métodos de ensino e aprendizagem, e as avaliações necessárias para
estimular “o comum” de acordo com “as nove proposições do comum e
a sua Praxis instituinte” (DARDOT e LAVAL, 2017, p. 479 e 429) , para
fazer contrapartida e oposição ao neoliberalismo?
A incompatibilidade entre os processos de avaliação escolar, para
com as exigências de desempenho profissional na vida econômica e
a aprendizagem da escrita da língua materna podem ser atribuídas à
linguagem autoritária ou às intenções colonizadoras implícitas nos
processos de avaliação escolar. Segundo Freire (2011, p. 91)
A reinvenção da produção, sem a qual não haveria
reinvenção de poder, estimularia a reinvenção da cultura
e, com a desta, necessariamente a da linguagem. Por que
a maioria do povo está, atualmente, reduzida ao silêncio?
Por que tem que abafar o próprio discurso? Quando são
chamados a ler, por que leem apenas o discurso dominante?
Os programas de alfabetização em geral oferecem ao povo
o acesso a um discurso predeterminado e preestabelecido,
enquanto silenciam sua própria voz, a qual deve ser
amplificada na reinvenção da nova sociedade com a qual
eu sonho.
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O reflexo desse autoritarismo pode ser entendido no resultado
contraditório das avaliações e exames de larga escala, em vez de provocar
aprendizagem e mais conhecimento, para grande parte dos estudantes
provoca sofrimento, ansiedade, dúvidas e insatisfação pessoal, e, no
futuro, fracasso e insatisfação profissional, pois mesmo que tenha tirado
ótimas notas, estas não ajudam no processo profissional, ou até denotam
uma sensação de que estas notas das avaliações escolares acabam como
que criando falsa sensação acomodação, da sensação de fracassado, de
seleção e ou até de segregação.
Para entender melhor os efeitos do autoritarismo e as privações
sofridas pelos sujeitos, estudantes, nas avaliações escolares, seria
necessário extrapolar as ciências da linguagem, a ciência das letras e,
percebo aqui a necessidade de novamente buscar na Linguística Aplicada
(LA) estudos de áreas do conhecimento que pudessem colaborar neste
processo de ensino e aprendizagem da escrita da língua materna.
Inicialmente, a transdisciplinaridade, que rompe com a disciplina de
conhecimentos hierarquizada e já cristalizada. Nesta hierarquia, e que
é considerada como verdade absoluta, estão os resultados de avaliações
escolares e dos exames de larga escala como o ENEM. Segundo GranettoMoreira (2015, p. 462)
A pesquisa sob o aspecto transdisciplinar deve ultrapassar
os muros da escola e ocorrer em todos os espaços,
respeitando a diversidade, a multiplicidade. Para
trabalharmos com LA de modo transdisciplinar, torna-se
necessário desterritorizar posturas e visões estreitas, já
cristalizadas, buscando trabalhar de forma integrada para
que o olhar do todo e o sentido do estudante como um ser
complexo e pleno não seja perdido.

A interação entre conhecimentos e ciências não pode ser estanque,
padrão, universal, como se fosse uma análise fixa, mas as áreas de
conhecimento necessárias serão incorporadas de acordo com o objeto
a ser discutido e as soluções necessárias para o problema investigado.
Nesta perspectiva, segundo Rojo (2016, p. 273/274)
No caso da pesquisa sócio-histórica, a maneira do fazer
transdisciplinar em LA não tem dispensado um diálogo
intenso com conceitos da filosofia, da sociologia e da
política, da antropologia, das análises de discurso – em
especial, teoria da comunicação bakhtiniana -, mas como
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vimos, ressignificados como facetas de interpretação do
objeto de estudo e não como níveis estanques de análises.

Na interação com os gêneros “avaliação escolar” e “exames de larga
escala”, em particular nos processos de avaliação da redação escolar,
nas provas de redação e de língua portuguesa de vestibulares, do ENEM,
e da prova de leitura e interpretação do PISA, a transdisciplinaridade
é provavelmente impedida de acontecer nos processos de ensino e
aprendizagem da escrita por conta do fracionamento autoritário dos
conteúdos escolares. As provas são em separado por área ou disciplina
do conhecimento científico.
As relações e interações pedagógicas poderiam provocar relações
entre as diversas áreas dos conhecimentos ensinadas nas escolas,
por meio da transdisciplinaridade, com conhecimentos na área de
educação, com conhecimentos sobre cognição, sobre psicologia, sobre
patologias neurológicas e da aprendizagem, não apenas entre as áreas
de conhecimento curriculares presentes nas escolas. A ausência da
interação entre conhecimentos que não fazem parte da grade curricular,
mas que estudam o comportamento humano, aumentam a pressão das
provas com a tentativa de padronizar os conhecimentos de avaliação
escolar.
Antes de tudo, é preciso entender de que o efeito de autoritarismo,
acima descrito e que em grande parte impede a interação entre
conhecimentos de áreas distintas é proveniente da determinação de
quem é o mantenedor (dono) das instituições escolares. Entre estes
“proprietários” das escolas está o poder político das esferas municipal,
estadual e federal, se as escolas forem públicas, ou “a empresa, a
instituição religiosa ou social, ou dono” se a escola for particular
ou de iniciativa privada, confessional ou de alguma instituição não
governamental (ONG). Afinal as escolas existem para atender a uma
demanda ideológica, econômica, cultural, social ou religiosa e cada
estudante e seus pais deveriam conhecer estas demandas antes de se
matricularem ou de nela matricularem seus filhos e filhas.
O efeito deste autoritarismo ideológico, política e socialmente
organizado, é talvez o mais notável sofrimento reificado a que são
submetidos os protagonistas que participam das práticas escolares de
avaliação, não só estudantes, mas também professores e professoras.
Refiro-me às práticas de avaliação, neste parágrafo em particular, às
práticas de avaliação de todas as disciplinas previstas no currículo escolar,
às avaliações que acontecem nas escolas para passar de ano. Para esta
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disputa de poder e pelo estudante, atuam as avaliações institucionais que
tem um alcance mais amplo, pois é necessário atender aos índices de
classificação das escolas. Está relacionado com a competição para atrair
alunos e alunas. Surge então a necessidade de ensinar para participar das
provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), do Programme for
International Student Assessment (PISA), por exemplo, mas não ensinar
para formar pessoas para a vida. Só que isso não pode ser dito aos pais e
aos estudantes. Bassani (2008, p.56) escreveu que
As divergências entre Adorno e Lukás parecem encontrar
ressonância também no conceito de Verdinglichung
(reificação/coisificação), ..., embora Adorno utilize essa
categoria em diversas passagens de sua obra num sentido
muito próximo daquele empregado por Lukás, enquanto
objetivação alienada da subjetividade, transformação de
um processo vivo em coisa morta, ...,

Acompanhando Adorno e Lukás, sofrimento reificado é quando
não há questionamentos, existe uma aceitação passiva, ou existe uma
aceitação antecipada. Segundo Snyder (2017, p. 2) “A obediência por
antecipação é uma tragédia política.” Na minha vida como professor e
aluno observo e observei muito esta aceitação nas avaliações escolares.
Percebi e percebo que o discurso de estudantes que se manifestam
esporadicamente contra as mesmas, já se manifestam na condição de se
considerar submissos ao autoritarismo escolar, que fala mais alto: quem
não se submete às avaliações acaba sendo reprovado, acaba sendo
excluído, e não terá acesso às “benesses ou prêmios” da aprovação
escolar transcrita por um número, a nota no boletim. O discurso escolar
transmite a ideia de que cabe a professores e professoras a aplicação
das provas, das avaliações escolares, sendo que tanto professor como
estudantes são vítimas do processo de submissão ao discurso autoritário
que impregna as avaliações escolares, e que são determinados pelo
sistema político, pelo sistema econômico, dominantes na sociedade em
que a escola está inserida.
As avaliações escolares têm, como “mote” ou no senso comum,
a necessidade de identificar quais estudantes de fato estudam, quem
aprende, para atribuir uma nota que vai no boletim escolar ou para passar
de ano, (para os estudantes); ou para avaliar as instituições escolares,
para avaliar se as escolas aplicam a grade curricular nacional comum
(avaliações institucionais) ou para classificar a educação de um país no
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ranking internacional (PISA) ou ainda para avaliar o desempenho dos
professores, ou ainda para avaliar o desempenho das universidades que
oferecem cursos de licenciatura e de pedagogia, ou as instituições do
ensino superior (MEC/ENADE), entre outros exemplos. Mas o efeito de
competição entre as instituições escolares, qual é melhor escola, ou a
melhor universidade, precisa estar publicado como uma conquista da
escola e ou instituição, nunca uma conquista do estudante.
Como professor considero que as provas são determinações
políticas e a sua aplicação é obrigatória. Nas escolas em que trabalhei,
até a escritura deste artigo, a primeira orientação que recebia é a de
que tenho que entregar um número determinado de notas para formar a
nota final do bimestre ou trimestre. Não perguntavam de como seria o
método de avaliação. No regulamento e ou no contrato dizia que tinha
que ter provas objetivas e dissertativas. Dispensava-se a concordância
de professores ou professoras e estudantes, que apenas devem aplicá-las
ou a elas se submeter, respectivamente. Não faço aqui a diferenciação
entre exame e avaliação, como a crítica que faz Luckesi (2011, p.180)
ao sistema escolar.
..., hoje, na escola brasileira – pública ou particular, de
ensino fundamental, médio ou superior-, praticamos
predominantemente exames escolares, em vez de
avaliação: todavia, de forma inadequada, usamos o termo
“avaliação” para denominar essa prática.

A distinção entre avaliação e exame, segundo Luckesi (2011, p.181
a 204) está em nove características a saber:
1) Quanto à temporalidade, os exames estão voltados
para o passado e a avaliação para o futuro; 2) Quanto à
busca de solução, os exames permanecem aprisionados no
problema e a avaliação volta-se para a solução; 3) Quanto
à expectativa de resultados, os exames estão centrados com
exclusividade no produto final e a avaliação, no processo e
no produto, ao mesmo tempo; 4) Quanto à abrangência das
variáveis consideradas, os exames simplificam a realidade,
enquanto a avaliação tem presente a complexidade; 5)
Quanto à abrangência do tempo em que o educando pode
manifestar o seu desempenho, os exames são pontuais e a
avaliação é não pontual; 6) Quanto à função, os exames
são classificatórios e a avaliação é diagnóstica; 7) Quanto
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às consequências das funções de classificar e diagnosticar,
os exames são seletivos e a avaliação é inclusiva; 8) Quanto
à participação na aprendizagem, politicamente, os exames
nas salas de aulas são antidemocráticos e a avaliação é
democrática; 9) Quanto ao ato pedagógico, os exames são
autoritários e a avaliação dialógica.

Professores, professoras, estudantes, muitas vezes, não conseguem
perceber se estão participando de forma consciente ou de forma
automática, se estão aplicando ou participando de provas ou exames ou
se estão aplicando ou participando de avaliações.
No entanto, tanto exames como avaliações estão previstas nos
métodos de medição dos conhecimentos e da evolução da aprendizagem
de estudantes. Tanto exames como avaliações apresentam suas marcas
na linguagem e é através dela que são aplicadas. Retomo aqui a questão
da transdisciplinaridade e a complexidade da linguagem nos exames e
avaliações quanto às finalidades sociais de sua aplicação. E surge nova
pergunta: professores, professoras e estudantes estão apenas para cumprir
exigências curriculares ou para buscar na história e nas experiências
anteriores um suporte para ampliar as possibilidades que estas práticas
de avaliação possam oferecer, ou até, ter argumentos e suporte para
modificar, não fazer, ou fazer com outra metodologia ou até fazer as
mesmas práticas, mas identificando na vida os motivos por participar?
Segundo Volóchinov, (2013, p.144)
Incomparavelmente mais complexo é o problema da
influência da linguagem em fenômenos da vida social que
levam o nome de “consciência de classe”, “psicologia
social”, “sociologia social”, etc. E com esse problema se
enfrenta inevitavelmente outro, estreitamente a ele ligado:
que significado tem a linguagem para a consciência
individual, pessoal, do homem, para a formação de sua
vida “interior”, de suas “experiências”, para a expressão
dessa vida, dessas experiências?

O efeito sofrimento de estudantes, professores e professoras quando
participam das práticas de avaliação escolar, depende em conhecer os
agentes que interferem e as determinam, conhecer a história dos agentes
e a história das práticas, das ideologias que são defendidas por estes
agentes bem como identificar de forma clara para que e para quem são
feitas estas práticas avaliativas.
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Discutiu-se até aqui os efeitos dos sofrimentos causados pelas
avaliações escolares e de larga escala. Levantou-se questões de como
o autoritarismo e a padronização, presentes nas provas dos exames do
ENEM e PISA, colaboram para a possibilidade de reificação/coisificação
do ato de estudar, na mecanização do pensamento de estudantes. Como
são provas de alcance nacional, provocam um sofrimento social e cultural
quando da sua aplicação padronizada, na mesma data em todo o país,
com questões padronizadas a milhões de estudantes, de origens, culturas,
raças, situação econômica e posição social bem diferentes, questões que
admitem apenas uma única resposta correta. Submetem-se à prova co
a esperança de obter como prêmios, vagas e recursos para frequentar
cursos nas universidades públicas de todo o Brasil, nos Institutos Federais
de Educação e Tecnologia, bem como obter financiamento e bolsas de
estudo para cursar cursos em universidades privadas.
OS EFEITOS DA PADRONIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS SOCIAIS NA PROVA
ENEM:

Para entender os efeitos que os estudantes sofrem ao fazer a prova
do ENEM apresento, além dos processos de reificação acima descritos
também a análise das formações discursivas ou forças que agem no
entorno do evento. Os efeitos do sofrimento causado não estão presentes
apenas na prova do ENEM em particular, ou no período de preparação
para ela, e sim interferem em todas as etapas da vida do estudante desde
a educação infantil aos cursos universitários. Entre os motivos para
participar da prova do ENEM e que interferem na vida dos estudantes,
classificados ou não, estão tecnologias como o SISU, PROUNI, FIES,
sistemas de cotas, e programa de certificação no ensino médio.
A análise das forças e efeitos que o Enem provoca na sociedade
brasileira tem como produção de sentido as condições amplas, já que
alcança estudantes brasileiros residentes de Norte a Sul e do Leste ao
Oeste do país. E como efeito discursivo, o ENEM tenta criar as condições
para que estudantes que dele participam, aceitem e se engagem na
manutenção do atual de sistema de dominação neoliberal. Diante da
amplitude do evento Exame Nacional do Ensino Médio e da complexidade
e diversidade das forças que atuam na vida dos estudantes, escrevo a
contextualização do evento ENEM a partir das ações sociais de inclusão
dos estudantes, da repercussão do ENEM na formação de profissionais
qualificados para o mercado de trabalho e a partir da repercussão
deste megaevento nas práticas escolares, da educação infantil até a
universidade.
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As ações sociais de inclusão que utilizam o resultado do Enem
como classificação e seleção são amparadas num efeito, que me intriga
muito, que é uma prova igual, com a mesma proposta de redação, com as
mesmas questões objetivas que devem ser respondidas por estudantes que
cursaram escolas públicas, que cursaram escolas particulares/privadas,
que frequentaram escolas em período integral, que vivem em regiões
com culturas sociais, religiosas e economias totalmente diferenciadas,
que vivem no litoral, que vivem no interior, com vivências e origens
étnicas totalmente distintas. Ou seja: que tipo de seleção/classificação
pode ser considerada como válida eticamente quando estudantes tão
diferentes são submetidos a um mesmo sistema de exames, quando são
solicitados a apresentar soluções socialmente e eticamente corretas para
um mesmo tema de redação, que interpretem um mesmo poema, que
entendam um mesmo texto para ilustrar questões de uma prova objetiva?
Será que esta tentativa de medir a aprendizagem não é também uma
tentativa de padronização cultural? O teólogo Celito Meier5, em texto
publicado na revista Dom Total alerta para o uso da educação como
instrumento de padronização cultural e apagamento das raízes culturais
dos alunos participantes, quando escreveu que:
Na construção dessa identidade única, a educação foi
usada como instrumento através do qual se buscou
implantar uma padronização cultural e reproduzi-la de
geração em geração. Uma das formas usadas para fazer
isso foi a maneira de ensinar a língua oficial. Nesse ensino,
muitas vezes, as diferenças regionais eram ridicularizadas
e concebidas como formas inferiores e deterioradas
de expressão. Outra forma de desprezo pelo diferente
aconteceu no olhar reducionista sobre formas culturais
regionais, folclorizadas. Nasce uma ideia de folclore
como algo não sério, engraçado, divertido. Essa atitude
etnocêntrica, de matriz eurocêntrica, gerou minorias
étnicas, grupos que sofreram histórica exclusão de seus
direitos, especialmente sociais.(MEIER, 2012)

O sofrimento gerado pela “maneira de ensinar a língua oficial”,
como única língua válida, é a forma mais “eficiente” de apagar a cultura,
de apagar os valores sociais. É por meio da padronização linguística,
5
Celito Meier. Link para a Revista domtotal. que em 31/07/2012 publicou o texto “Desvio educacional:
homogeneização cultural”: http://www.domtotal.com.br/colunas/detalhes.php?artId=2955 acessado em 24 de maio de
2019.
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uma mesma língua oficial, que a reificação se torna necessária, é até
um dos instrumentos ou uma necessidade de medir o desempenho
de estudantes, professores e escolas, evitando o desenvolvimento da
diversidade cultural e a oficialização e a continuidade de uso de línguas
nativas, de imigração, de acolhimento, de diáspora ou de fronteira. E o
principal efeito está no fato de que o estudante se sente “autoconvocado”
a participar, pois do contrário não terá acesso ou poderá ficar de fora
dos cursos universitários e dos financiamentos para se manter e pagar
os cursos, impedindo-o ao sucesso profissional, políticos, econômico e
social.
A expressão, “impedindo-o”, é proposital para mostrar que a
impessoalidade transfere a responsabilidade do fracasso ao próprio
estudante, ao estudante que não participa do processo dos exames de
larga escala, como a prova do ENEM. Este efeito de individualização da
responsabilidade do fracasso escolar também é objeto de análise sob o
olhar da análise do discurso, com a qual é possível desvendar questões
internas, políticas e ideológicas com comparações e reflexões para tentar
identificar os objetivos e os interesses de quem “produz” e processa
os resultados da prova e a quem interessam os efeitos discursivos da
padronização do conhecimento no Brasil.
Estes efeitos interferem e conduzem a vida escolar no Brasil,
determinam que tipo de profissionais são formados nas escolas e
universidades, determinam se o estudante domina os conhecimentos,
se será ou não capaz de interferir criticamente nos discursos sociais,
econômicos, políticos, culturais e históricos ou se vai apenas lutar
pela manutenção do ambiente que lhe é dado, culpando-se e
responsabilizando-se por tudo de errado que acontece. Mas é o
resultado do ENEM que seleciona quem tem acesso aos financiamentos
da educação.
“BENEFÍCIOS” DO ENEM E DOS DISCURSOS DO FINANCIAMENTO DA
EDUCAÇÃO.

O ENEM6 é o principal processo seletivo para que o estudante possa
ter acesso a financiamentos para pagar mensalidades das universidades
privadas e também ter acesso aos principais cursos das universidades
públicas brasileiras. Os efeitos da origem e destino do dinheiro que
financia a educação no Brasil, a educação pública em especial, estão
diluídos nas decisões políticas, econômicas e de inclusão social. São
6

Link para a página do ENEM 2019: https://enem.inep.gov.br acessada em 24/05/2019.
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minimizados ou ficam em segundo plano os processos de ensino e
aprendizagem dos estudantes. Como forma de apagamento da parte
pedagógica, cognitiva, de produção de conhecimento estão os benefícios
de inclusão social como a possibilidade de acesso dos estudantes a cursos
em universidades públicas e institutos federais de educação; o acesso
aos cursos de universidades pagas através do Programa Universidade
para Todos, PROUNI7, o acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil,
FIES8, à Certificação no Ensino Médio9 e ao edital nº 43, de 24 de julho
de 2017 exame nacional para certificação de competência de jovens e
adultos - ENCEJA10 nacional de 2017.
O ENEM pode ser considerado um evento de inclusão social
que possibilita acesso dos estudantes aos cursos de Universidades
Públicas e Privadas de todo o país. Por oferecer a possibilidade de fazer
o exame na cidade em que reside ou na cidade mais próxima, por si
só já representaria uma transformação social significativa, pois além de
possibilitar que estudantes de baixa renda possam fazer as provas na
cidade onde moram ou em cidades próximas, estes mesmos estudantes
se deslocariam para morar numa cidade com a universidade escolhida
somente após conhecer a classificação no SISU.
Ao possibilitar com que estudantes possam fazer a prova na
cidade de residência, o ENEM contribui para diminuir o “turismo” dos
estudantes para fazer vestibular em cada cidade sede de universidades.
O turismo estudantil era possível apenas para estudantes de classe
média ou com patrocínio de famílias de alto poder aquisitivo. O efeito
de inclusão social e acesso igualitário aos cursos universitários estaria
se fortalecendo se, junto com a democratização do acesso aos cursos
houvesse um aumento significativo do número de vagas de qualidade
em universidades e cursos universitários nestas mesmas cidades de
residência de estudantes mais carentes econômica e socialmente.
Já a transformação nos processos de acesso aos cursos universitários
não foi acompanhada por uma transformação nas práticas escolares de
Ensino e Aprendizagem. O sistema de letramento ainda é confundido
com a aprendizagem do código de uma língua, por exemplo. A
preocupação com as práticas de ensino no Ensino Médio e da transição
para os cursos superiores está expressa nas notas emitidas pelo Comitê
7
Link para o PROUNI: http://siteprouni.mec.gov.br acessado em 24/05/2019.
8
Link para a página do FIES: http://sisfiesportal.mec.gov.br acessada em 24/05/2019
9
Link para página que orienta sobre certificação do ensino médio http://portal.inep.gov.br/certificacao-ensinomedio acessada em 24/05/2019.
10
Link para a página do Encceja: http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio acessada em 24/05/2019.
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de Governança, em reunião de 13 de Maio com a Associação Nacional
dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES)
e MEC11 e no dia 14 de Maio de 2009 com o Conselho Nacional de
Secretários de Educação (CONSED) e MEC12.
A situação atual de qualidade nos processos de ensino e
aprendizagem na educação pública e também no ensino privado, deixa
a desejar em relação ao nível mínimo necessário e as preocupações
expressadas nas notas do Conselho de Governança são confirmadas
pelos resultados das provas do ENEM. Apresento aqui os resultados do
ENEM de 2013, em que o país vivia uma situação econômica de pleno
emprego, cuja prova foi aplicada ainda sem os efeitos da crise que está
assolando o país.
dos 784.830 participantes que indicaram, na inscrição ao
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013, que
fariam as provas para obter o certificado de conclusão do
ensino médio, 60.320 atingiram os requisitos mínimos. O
dado foi divulgado nesta segunda-feira, 17, pelo ministro
da Educação, Aloizio Mercadante, durante entrevista
coletiva, em Brasília (DF).13

Estas informações transparecem um efeito de que as pessoas
que fazem a prova do Enem estariam, antes de tudo, somente à
procura de benefícios. A necessidade de certificação indica que
estes estudantes pararam de estudar em algum momento do Ensino
Médio e representam aproximadamente 10% do total de estudantes
inscritos na prova do ENEM de 2013. Reforçam também que destes
784.830 apenas 60.320 atingiram a pontuação necessária, 450
pontos, o que indica que o nível de exigências da Prova do Novo
Enem não é atendido pelo Ensino Médio e pela Educação Básica,
provocando a evasão escolar.
A realidade acima descrita é uma das estatísticas que é indicada
como motivo para a busca por mudanças e soluções urgentes e que
são exigidas pela sociedade. O Projeto de Lei (PL) 6840/201314, a lei
11
Link para o documento mec/Andifes: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/matriz_referencia_novoenem.
pdf acessado em 24/05/2019.
12
Link para documento do mec/consed: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/nota_consed_novoenem.pdf
Acessado em 24/05/2019.
13
Dados do ENEM sobre as inscrições com vistas a obter exclusivamente a certificação para ensino médio
em 2013: https://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/noticias/apenas-76-dos-candidatos-atendem-requisitos-paracertificacao.htm Link acessado em 24 de Maio de 2019.
14
Link
para
tramitação
do
PL
6840/2013:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=602570 Link acessado em 24/05/2019
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Nº 12351 de 22 de dezembro de 201015, a destinação dos recursos
do Pré-sal para a educação16”, a discussão sobre a quem se destina
o dinheiro da educação, conforme abordagem da publicação do
Jornal Correio da Cidadania de 21 de Janeiro de 2014, “Novo
plano de governo visa consagrar prevalência do setor privado no
financiamento da educação17” e a aprovação do Plano Nacional
de educação, decênio 2014 a 2024, conforme publicação no G1
do dia 17 de dezembro de 2013, “Senado aprova Plano Nacional
de Educação; texto vai à Câmara18”, Lei 13005 de 25 de junho
de 201419, com a regulamentação ainda em andamento, como
a (PLP) 25/1920, que tramita na câmara dos deputados em regime de
prioridade, são exemplos de que a discussão, barganha dos recursos
destinados à educação é acirrada, e a pergunta que fica no ar:
afinal: quem é quem e quais os objetivos/interesses que não são
ditos ou publicados? Será que esta demora nas regulamentações de
um PNE que já deveria estar regulado e regulamentado em 2014
é que são o motivo dos problemas da educação no Brasil, além
das mudanças políticas que provavelmente irão alterar os valores
destinados à educação?
Os discursos que comandam a origem e a destinação dos recursos
para a educação não coincidem com as urgências dos estudantes. Na
reportagem “Projeto de lei prevê turno integral e mudança no currículo
no ensino médio21” publicada na página de Educação do portal de
internet Terra Brasil em 23 de Janeiro de 2014 às 08:00, defende-se,
entre as medidas previstas neste projeto de lei, que poderiam provocar
reformas no currículo do Ensino Médio, o aumento da carga horária e de
15
Lei 12351 de 22 de dezembro de 2010: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/
L12351.htm Link acessado em 24 de maio de 2019.
16
Destinação recursos do Pré-sal para a educação: http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_
content&view=article&id=8422:submanchete290513&catid=72:imagens-rolantes Link acessado em 24/05/2019
17
Link para a reportagem publicada no Correio da Cidadania de 21/01/2014 com o título “Novo plano de
governo visa consagrar prevalência do setor privado no financiamento da educação”: http://www.correiocidadania.com.br/
index.php?option=com_content&view=article&id=9254%3Amanchete220114&catid=34%3Amanchete& acessado em
28/05/2019
18
Link para reportagem do G1 “Senado aprova Plano Nacional de Educação; texto vai à Câmara”: http://
g1.globo.com/educacao/noticia/2013/12/senado-aprova-plano-nacional-de-educacao-texto-vai-camara.html
acessado em 28/05/2019
19
Lei 13005 de 25 de junho de 2014 – PNE – Plano Nacional de Educação no link http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm acessado em 28/05/2019
20
(PLP) 25/2019 publicado na Câmara dos Deputados – Educação e Cultura em 29/04/2019, conforme
link
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/575652-PROPOSTAREGULAMENTA-A-LEI-DO-PLANO-NACIONAL-DE-EDUCACAO.html acessado em 28/05/2019
21
Link para a reportagem completa publicada em 23/01/2014: http://noticias.terra.com.br/educacao/projetode-lei-preve-turno-integral-e-mudanca-no-curriculo-no-ensino-medio,3abbc2e635eb3410VgnVCM3000009af154d0RC
RD.html acessada em 28/0/5/2019
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que a proposta dos conteúdos a ensinar teria flexibilidade para atender
as necessidades específicas de estudantes de uma determinada região.
Como a disputa de poder também esconde uma disputa por dinheiro
público, e dinheiro que seria destinado para a educação, as publicações
tentam dar um destaque especial para a ineficiência da educação
pública, justificando os cortes no orçamento.
A reportagem “Temer tira R$ 4,3 bilhões do orçamento do
Ministério da Educação” publicada na página da Organização sindical
dos docentes e das docentes da UFMS em 10 de abril de 2017 exemplifica
em valores a possível diminuição das verbas destinadas à educação pelo
governo federal durante o ano de 2017 e dando sequência às políticas
de cortes para a educação. Seguem seis links22, no rodapé, do perfil
das publicações na imprensa, em 15 de maio de 2019, sem, contudo,
transparecer de que os cortes de verbas para a educação pública atendem
a um apelo por verbas públicas para as escolas e universidades privadas,
talvez até patrocinadoras destes órgãos de imprensa.
A relação entre a qualidade do ensino médio nas escolas públicas
e a destinação dos recursos para a educação, surgem como pano de
fundo quando a discussão busca mostrar a qualidade de ensino através
das notas de corte, nota mínima que indica o último classificado para
as vagas de um determinado curso. Destaca-se também a localização
das escolas públicas municipais e estaduais, a superlotação das salas
de aula, como fatores que influenciam os processos de aprendizagem
dos estudantes. Soma-se a distância geográfica das escolas, distantes dos
centros de formação de professores, contribuindo para que nas escolas
de periferia atuem um menor número de professores formados. Justificase com isso o sistema de cotas a partir do resultado alcançado nas provas
do ENEM, conforme previsto na Lei 12711 de 29 de agosto de201223.
22
Links para reportagens sobre as manifestações da população contra os cortes de verbas para a educação em
15/05/2019, links visitados em 24/05/2019:
1-) https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_ensinosuperior/2019/05/15/ensino_
ensinosuperior_interna,755045/ao-vivo-estudantes-vao-as-ruas-contra-os-cortes-na-educacao.shtml
2-) https://www.poder360.com.br/brasil/veja-imagens-dos-protestos-contra-cortes-na-educacao/
3-) https://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2019-05-15/alunos-e-professores-da-usp-protestam-contra-cortesdo-mec-veja-atos-pelo-pais.html
4-) http://www.bandnewsfm.com.br/2019/05/15/manifestacoes-contra-cortes-na-educacao-acontecem-por-todoo-pais/
5-) https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/15/manifestacao-contra-corte-de-verbas-e-legitimadefende-humberto-costa
6-)
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/15/cidades-brasileiras-tem-atos-contra-bloqueios-naeducacao.ghtml
23
Link para a página do do MEC que regula o acesso às universidades através do sistema de cotas. http://portal.
mec.gov.br/cotas/docs/lei_12711_29_08_2012.pdf e com as alterações/atualizações de 2016 no link http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm acessados em 28/05/2019
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Além das ações positivas de assistência para pagamento de
aluguel, transporte e alimentação, como as previstas no edital publicado
pela Universidade de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina
– UDESC24, EDITAL PRAFE N° 02/2019 – 1º SEMESTRE – Auxílios
alimentação e moradia, 28 de janeiro de 2019, muitos estudantes do
ensino médio não conseguem se sentir motivados para frequentar o
ensino superior nos grandes centros, revelando os efeitos de se submeter
a uma vida descontextualizada de sua origem.
Os discursos do poder econômico, que criam e tentam manter
uma classe social vulnerável, valendo-se de exames de larga escala e das
avaliações escolares para produzir os efeitos de reificação, padronização
e alienação, ao ponto de se tornar necessário oferecer auxílio de toda
ordem, auxílios que, muitas vezes, não são utilizados porque as pessoas
estão sem confiança e esperança no sistema político, econômico e
acadêmico. Os efeitos da desesperança e da falta de confiança na sua
própria capacidade de estudar e aprender, são possíveis de perceber
quando, abaixo, apresentamos o letramento do estudante em sala de
aula. Constata-se a dificuldade e o sofrimento para que possam se auto
motivar a estudar e a aprender, valor, requisito e qualidade fundamental
também para participar e concluir cursos ministrados a distância, por
EAD, por exemplo, oportunidade de estudar para àquelas pessoas que
vivem e trabalham em locais muito distantes das universidades, ou que
não encontram o curso de seus sonhos perto de suas casas.
POR QUE LETRAR O ESTUDANTE? UMA CONTEXTUALIZAÇÃO INICIAL.

As manifestações dos alunos contra o sofrimento a que são submetidos nas escolas, em especial ao participarem dos exames e avaliações escolares aparecem aos olhos dos professores de várias formas.
Inicialmente imaginava de que essa situação, que Patto(1996)
chamou de produção do “Fracasso Escolar”, era particular de minha
escola, ou ainda apenas uma deficiência minha. Ao ler e pesquisar sobre
o assunto encontrei relatos de pesquisadores como Eni Orlandi, Solange
Gallo, João Mattar, Michel Pêcheux, Mary Elizabeth Cerutti Rizzatti, B.
Kleiman, Nely P. Strompquist, Paulo Freire, Henry A. Giroux e Marcos
Baltar que refletiram sobre a questão a partir de diferentes áreas do
24
Link na página da UDESC para acessar edital de auxílio transporte, alimentação e moradia para estudantes
em estado de vulnerabilidade. https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/8749/Edital_PRAFE_n__02_2019___
Primeiro_Semestre_15502455778365_8749.pdf acessado em 29/05/2019.
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conhecimento, como a da linguística, a partir da linguística aplicada no
ensino e aprendizagem de língua portuguesa, a partir do letramento, da
análise do discurso de linha francesa, a partir de áreas que pesquisam o
uso de tecnologias na educação, da filosofia ou ainda pesquisadores da
área de pedagogia crítica.
Orlandi (2009, p. 15) identificou o problema como uma
consequência do discurso autoritário vigente na escola. Orlandi também
aborda o problema a partir dos sentidos que estão em discussão na escola
e de como esse sentido significa através de uma língua, ou das palavras
desta língua. Segundo Orlandi (2008, p.95)
Na minha convivência com o estudo da linguagem – e
essa é minha especificidade – eu aprendi que as palavras
não significam por si, mas pelas pessoas que as falam, ou
pela posição que ocupam os que as falam. Sendo assim,
os sentidos são aqueles que a gente consegue produzir no
confronto do poder das diferentes falas.

Gallo (2008, p.90) defende que o trabalho de leitura nas escolas se
confunde com o trabalho de decodificação e de avaliação, “não é para
ler, é para corrigir”.
Mattar compara o sistema de avaliação vigente nas escolas com
as atividades que os mesmos alunos realizam fora dela. Mattar denuncia
que
As escolas utilizam ferramentas e sistemas de avaliação de
ontem procurando formar pessoas para o amanhã. Estamos
retornando às provas de múltipla escolha, enquanto nossos
filhos jogam games cada vez mais ricos e complexos. Falta
não apenas a visão de como deve ser a educação do futuro,
mas inclusive quais são as habilidades essenciais para os
profissionais e cidadãos de hoje. (MATTAR, 2009, p.xiv).

A inquietação de Michel Pêcheux em relação aos processos de
ensino e aprendizagem é manifestada através da problematização da
questão de que “estudar uma língua era, na maior parte das vezes, estudar
textos, (...) responder às questões que diziam respeito ao sentido do texto
(o que o autor “quis dizer”) (...) a compreensão do texto.” (Pêcheux apud
GADET, 2010, p. 59-60).”
No artigo “Implicações metodológicas do processo de formação
do leitor e do produtor de textos na escola” Rizzati (2008)25, manifesta
25

Rizzati (2008). Implicações metodológicas do processo de formação do leitor e do produtor de textos na
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sua preocupação com “a falta de formação teórica em leitura por parte
dos professores”, e em consequência, sua constatação em pesquisa com
pedagogos, de que estes leem poucos livros e ainda quase não leem
livros sobre a sua área de atuação.
Já na perspectiva do letramento pesquisada por Kleiman (2012,
p. 7/8) enquanto o não domínio da escrita representam obstáculos que
impedem o acesso aos direitos e necessidades básicas, o domínio da
escrita pode ser a possibilidade de acesso ao poder. Segundo Kleiman
(2012, p. 8) “Daí os estudos sobre o letramento hoje em dia, seguindo
o caminho traçado por Paulo Freire há mais de trinta anos, enfatizarem
o efeito potencializador, ou conferidor de poder do letramento.”
Segundo Giroux (Apud Freire e Macedo, 2011, p. 34) “Para Gramsci, a
alfabetização era uma faca de dois gumes; poderia ser brandida em favor
do empowerment individual e social, ou para a perpetuação de relações
de repressão e de dominação.”
No entanto pesquisadores como Marcos Baltar, através de projetos
envolvendo diversas mídias, no caso de Baltar, a rádio escolar, defendem
de que
... o trabalho com mídia na escola está
sendo considerado como um passo importante para
o letramento midiático da comunidade escolar no
sentido de forjar um espaço discursivo midiático
na escola, no qual a comunidade possa participar
criticamente de atividades reais e significativas de
linguagem. (BALTAR, 2012, p.18)
Então a não aprendizagem da escrita por parte de muitos alunos,
é o resultado de um discurso direcionado e proposital? Como podemos
entender a prova do ENEM, como um evento capaz de transformar as
práticas educativas em ações que potencializam o poder de estudantes,
dos cidadãos e cidadãs ou em ações que visam perenizar a repressão
e a dominação? O desafio é criar estratégias para, por meio do ensino
e aprendizagem da língua escrita, fazer com que estudantes percebam
o seu empoderamento como cidadão, como cidadã e percebam de
que eles podem ser agentes da transformação desde que entendam os
efeitos a que se submetem, ou a que são submetidos, desnaturalizando
as avaliações escolares e os exames de larga escala, que causam a
reificação e que, ao mesmo tempo, possam também anular o potencial
escola. Artigo publicado no link http://www.scielo.br/pdf/edur/n47/04.pdf acessado em 22/10/2019
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desenvolvido por estudantes na vida social e acadêmica. Mas surge um
outro desafio: educar para a vida, para formar pessoas com autonomia
de decisão e poder de identificar os efeitos de reificação, alienação e
condicionamento ou ensinar, adestrar e preparar estudantes para obter
resultados nas avaliações escolares, nos exames de larga escala ou
apenas para que possam se letrar para ter condições de acessar a cursos
universitários?
CONCLUSÃO: O ENEM E SEU EFEITO DISCURSIVO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE AVALIAÇÃO NO COTIDIANO DA VIDA ESCOLAR.

No caminho que delimitei para, durante esta análise, desapagar os
efeitos de padronização a que estudantes são submetidos ao participarem
das provas escolares de redação e língua portuguesa, ao participarem
dos exames de larga escala, apresentei um roteiro com a introdução,
seguido de reflexão sobre “as práticas de avaliação escolar como
sofrimento reificado”; com uma discussão sobre como atuam “Os efeitos
da padronização das diferenças sociais na prova ENEM”; de como estes
efeitos são ideologicamente apagados, ou escondidos por detrás dos
““Benefícios” do ENEM e dos discursos de financiamento da educação”;
por conta dos efeitos constatados anteriormente, questiona-se “Por que
letrar o estudante? Uma contextualização inicial”; e com a conclusão,
com a análise sobre a relação e os efeitos causados pelas provas de larga
escala como o “O ENEM e seu efeito discursivo nas práticas pedagógicas
de avaliação no cotidiano da vida escolar.
Entre os efeitos causados por exames de larga escala, após esta
análise, fica e persiste a dúvida que é um desafio para pais, professores e
professoras, e até dos próprios estudantes: a motivação para se dedicarem
ao estudo.
A motivação para o estudo da escrita da língua materna, a língua
portuguesa, poderia se acentuar se professores, professoras, pais e
profissionais que atuam nas unidades escolares ampliassem ou abrissem
discussões com estudantes sobre os efeitos de padronização, reificação,
autoritarismo escolar e alienação que estão implícitos nas práticas de
avaliação escolar e nos exames de larga escala.
Estas discussões poderiam proporcionar a estudantes a
oportunidade de perceber seu potencial de protagonismo na intervenção
social, econômica, histórica e no mundo político, ao dominar os gêneros
textuais que possibilitam conhecer sua história e a do lugar em que
vivem, aprender e conhecer para mitigar, prevenir ou evitar a repetição
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de barbáries. É provável que surja também a necessidade de desenvolver
novas formas de estudar, observar, pensar, perceber, intervir, controlar e
dominar as ações do presente e planejar, organizar, programar e fazer
acontecer situações para o futuro de curto, médio e longo prazo, para a
vida. A confiança gerada com o domínio dos gêneros textuais apropriados
a cada esfera das atividades humanas diminuiria em muito o sofrimento
causado pela ansiedade e medo da reificação, da padronização cultural,
da submissão econômica, da alienação intelectual, social, política e
econômica, tão presentes no final da segunda década do século XXI.
No entanto refaço as perguntas: como ensinar e aprender sem
ser um inocente útil ao sistema capitalista ou outro sistema político
que tente homogeneizar e dominar a sociedade através da educação?
Como ensinar e aprender a língua materna como instrumento de poder
e de transformação social e como ser protagonista nestes processos
de transformação, anulando efeitos produzidos por provas, avaliações
e exames escolares, de língua portuguesa, das provas de redação,
escolares e de larga escala? Foi com estas reflexões que tentei responder
à pergunta do título.
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RESUMO:

Neste artigo, tencionamos investigar a ressonância afetiva
estabelecida entre a personagem protagonista de uma cena cômica e
a plateia do espetáculo teatral. Propomos, assim, uma análise retórica
do esquete “A encalhada”, um dos nove quadros que compõem a peça
Cócegas (2004), de Heloísa Périssé e Ingrid Guimarães. O esquete em
questão foi selecionado a partir do DVD Cócegas, produzido pela EMI
Music Brasil, o qual constitui um registro dos espetáculos gravados no
Tom Brasil Nações Unidas, em São Paulo, nos dias 10 e 11 de abril
de 2004. Após a seleção, procedemos à análise dos componentes
verbais e não verbais do quadro, destacando excertos que relevam
o movimento passional no esquete, tendo em conta o imbricamento
que naturalmente se dá entre o pathos e as demais provas retóricas, a
saber, o ethos e o logos. Finda a análise, concluímos que a interação
entre os diferentes expedientes retóricos do esquete é capaz de incitar,
no auditório, paixões eufóricas, como a confiança; e disfóricas, como
a vergonha e a inveja.
Palavras-chave: Humor. Retórica. Paixões. Esquete. Teatro.
ABSTRACT

In this paper, we intend to investigate the affective resonance
established between the protagonist character of a comic scene and
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the audience of the theatrical show. We propose, therefore, a rhetorical
analysis of the sketch “A stranded”, one of the nine parts that compose the
theatre play Cócegas (2004), by Heloísa Périssé and Ingrid Guimarães.
This sketch was selected from the DVD “Cócegas”, produced by EMI
Music Brasil, which is a record of the shows taken at Tom Brasil Nações
Unidas, in São Paulo, on April 10 and 11, 2004. After the selection,
we proceeded to the analysis of the verbal and nonverbal components
of the play, highlighting excerpts that reveal the passionate movement
in the sketch, considering the entanglement that naturally occurs
between the pathos and the other rhetorical evidence, namely, ethos
and the logos. We conclude that the interaction between the different
rhetorical devices of the skit is able to incite, in the audience, euphoric
passions, such as trust; and dysphoric, such as shame and envy.
Keywords: Humor. Rhetoric. Passions. Sketch. Theater.
INTRODUÇÃO

Na penumbra, há silêncio, concentração, quase imobilidade.
Sob a luz efêmera, vida, voz, agitação. Entre elas, uma linha simbólica,
fronteira que caracteriza o ritual. Eis a sala. Eis o palco. Eis o teatro.
Nesse universo reservado, a presença do auditório garante o espetáculo.
A passividade física dos espectadores os torna sensíveis às emoções
desfiadas pelos atores em cena ainda mais que às agruras sofridas pelos
atores no cotidiano.
No teatro, afirma Le Breton (2009, p. 256), “tudo é concebido na
perspectiva da captação moral do público ou da facilitação do contágio
pelas paixões”. Curiosamente, no entanto, a relação entre o palco e as
emoções, fartamente discutida na tragédia, permanece pouco clara em
relação à comédia. Partindo dessa observação, propomos, neste artigo,
uma análise retórica do esquete “A encalhada”, um dos nove quadros
que compõem a peça Cócegas (2004), de Heloísa Périssé e Ingrid
Guimarães.
Organizamos, pois, o trabalho da seguinte maneira: em um
primeiro momento, fazemos algumas considerações a respeito da peça
Cócegas e do monólogo “A encalhada”, nosso objeto de estudo; em
seguida, discutimos questões relacionadas ao pathos; e, finalmente,
apresentamos a análise do movimento passional no esquete.
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OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE O OBJETO DE ESTUDO

Esquetes (do inglês sketch, esboço) são cenas curtas, geralmente
cômicas, dialogadas ou não, improvisadas ou não, apresentadas
em teatro, rádio, cinema, televisão ou internet. São, de modo geral,
encenações com princípio, meio e fim bem determinados, desenvolvidas
por um pequeno grupo de atores. Nesse tipo de representação, a intriga
é apresentada aos saltos e a caracterização dos aspectos psicológicos
das personagens é pouco aprofundada (PAVIS, 2007; CAZELATO, 2009;
COSTA, 2012).
Conforme sublinha Carmelino (2015), os esquetes são textos
híbridos, isto é, textos que combinam diferentes linguagens (verbal oral
e escrita, imagens estáticas e/ou em movimento, percepção espacial,
de cor, luz e som) e que abordam temas muito diversos (instituições,
questões existenciais, cultura, sexo, política, tipos humanos), colocando
sempre em destaque questões éticas (hábitos locais e globais) e estéticas.
O esquete “A encalhada”, que constitui o objeto de análise deste
artigo, é um dos nove quadros (Professora de ginástica, Modelo anoréxica,
Miss Mossoró, Cachorras, Maricson, A encalhada, Adolescente, Perua de
Deus e Pinto e Pinguim) que compõem a “comédia de gaveta” (PAVIS,
2007, p. 55) Cócegas, escrita e interpretada por Heloísa Périssé e Ingrid
Guimarães.1
No espetáculo, apresentado de 2001 a 2011, a dupla de
atrizes dá vida a mulheres comuns, submetidas aos percalços da
vida contemporânea: a professora de ginástica multitarefas, a modelo
anoréxica, as “cachorras” que procuram homens na boate, a bispa
evangélica, a adolescente que reclama da mãe e fofoca com as amigas,
a mulher maníaca e encalhada, as atrizes frustradas que fazem figuração
em programas infantis.
O esquete “A encalhada” é um monólogo protagonizado por Dal
(interpretada por Ingrid Guimarães), uma mulher que decide procurar na
terapia de grupo uma ajuda para superar seus fracassos amorosos. Na
cena que apresenta o primeiro dia de terapia da personagem, ela narra
as aventuras de seus dois últimos (e únicos) relacionamentos, exibindo
um comportamento obsessivo e irritadiço que arranca gargalhadas da
plateia.

1
As informações sobre a peça Cócegas foram compiladas a partir de consultas ao material extra,
disponível no DVD Cócegas (EMI, 2004), e a matérias de divulgação e entrevistas das atrizes veiculadas pela
internet.
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Manias de organização e simetria, pensamentos repetitivos,
exagero, comportamento impolido são traços recorrentes do caráter
de Dal; elementos que se acumulam na constituição de um caráter
detalhista, hiperbólico e ansioso, que leva ao extremo os sintomas mais
típicos do distúrbio neurótico.
A neurose, descrita em 1769 por William Cullen, e posteriormente
popularizada por Sigmund Freud e Carl Gustav Jung, é uma desordem
psíquica que deriva de uma angústia emocional ou de um conflito
inconsciente, e que pode ser expresso por sintomas muito variados,
dentre os quais são frequentemente citados a ansiedade, a instabilidade
emocional, a depressão, os comportamentos obsessivo-compulsivos2 e
as fobias.
A hipérbole é a figura retórica mais importante na produção do
efeito cômico no esquete “A encalhada”. Aos olhos do público, a mulher
neurótica, representa um indivíduo-padrão, capaz de reunir, de forma
amplificada, as características mais marcantes dos vários subtipos de
distúrbio neurótico. A essa imagem desmesurada vinculam-se “ações,
modos de expressão, reações emotivas, cacoetes involuntários ou juízos”
(PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 339) “naturalmente”
ridículos. Os espectadores, por certo, não poderiam permanecer
indiferentes a essa profusão de imagens e sentimentos. A par disso,
procuraremos compreender como se dá a ressonância afetiva no esquete
em questão. Antes, porém, faremos algumas considerações sobre as
paixões.
A RETÓRICA E AS PAIXÕES

Segundo esclarece Bento (2008), a origem etimológica do termo
paixão remonta a Aristóteles. O autor nos conta que o filósofo grego
distingue os sentidos dos verbos de acordo com a sua utilização na forma
ativa (agir) ou passiva (sofrer). A paixão equivale, então, à forma passiva,
indicando que o sujeito “sofre” a ação expressa pelo verbo. O pathos
aristotélico, no sentido geral, estaria, pois, relacionado à expressão de
um movimento da alma afetada por uma impressão vinda do exterior.
Antes, porém, da conceitualização aristotélica, as paixões foram
abordadas por Platão em A República. Nessa obra, o pensador apresenta
a famosa “Alegoria da Caverna”, expondo a oposição entre o mundo
2
As informações sobre o distúrbio neurótico e seus sintomas foram compiladas a partir de consultas
a sites que veiculam informações médicas para leigos, tais como http://doutissima.com.br/2013/07/17/o-quesao-neuroses-sintomas-e-tratamento-9988/
e
http://www.abc.med.br/p/psicologia..47.psiquiatria/220200/
neuroses+o+que+saber+basicamente+sobre+elas.htm. Acesso em 11 dez. 2019.
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sensível (paixão) e o mundo inteligível (razão). Para Platão, o homem
ordinário, submetido ao contato com o mundo sensível, comporta-se
como um prisioneiro na Caverna das ilusões, já que as paixões que se
movem em sua alma são capazes de submeter a realidade intelectual,
levando-o a tomar a aparência pela verdadeira realidade. A dialética
platônica – método que pretendia levar o homem a recordar-se das
“verdades encerradas na alma” (MEYER, 1994, p. 44) – se prestaria,
portanto, à superação das paixões, ou, em última instância, da própria
contingência.
Aristóteles, por sua vez, busca livrar-se do paradoxo platônico,
propondo a reabilitação do sensível e sua reincorporação ao campo da
dialética. Por esse motivo, o estagirita inclui na sua Arte Retórica uma
longa discussão sobre as paixões. No segundo livro do tratado, Aristóteles
lista os quatorze tipos de emoções “que fazem alterar os seres humanos”,
introduzindo “mudanças nos seus juízos” (ARISTÓTELES, 2005, p. 160),
a saber: cólera, calma, temor, segurança (confiança, audácia), inveja,
impudência, amor, ódio, vergonha, emulação, compaixão (piedade),
favor, indignação e desprezo.
Ao longo de sua exposição, o filósofo define cada uma das
emoções, considerando suas causas e o estado de espírito da pessoa
que as experimenta. Para Aristóteles, as paixões constituem “[...] um
teclado no qual o bom orador toca para convencer” (MEYER, 2000,
p. XLI). Convém lembrar, entretanto, que o controle das paixões, para
Aristóteles (ou, poderíamos dizer, para os gregos de modo geral), não
deve atender a interesses individuais, mas à promoção do bem-estar
social. Na perspectiva aristotélica, a retórica assume, portanto, um papel
fundamental para a manutenção da harmonia da Pólis, uma vez que
faculta a negociação das diferenças nocivas ao homem e à cultura.
Na retórica latina, coube a Cícero discutir mais amplamente
sobre as paixões. Na perspectiva do cônsul romano, o pathos é “algo que
acontece ao auditório” (SLOANE, 2001, p. 560, tradução nossa) como
resposta à performance do orador. Sendo assim, cabe ao orador avaliar
a causa e decidir se ela merece um apelo patético. Se a resposta for
positiva, convém que ele passe a observar as predisposições emocionais
do auditório. Assim, será possível orientar o investimento oratório de
modo a intensificar as emoções já existentes ou a produzir emoções
novas, que sejam mais adequadas aos seus interesses.
Após a consolidação das contribuições romanas, o estudo do pathos
tornou-se pouco expressivo, até que, no século XVII, a disseminação
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do cartesianismo e a crescente influência da lógica formal positivista
conduziram ao “efetivo divórcio entre o argumento e o pathos” (SLOANE,
2001, p. 566, tradução nossa).
A revalorização das paixões se dá apenas no início do século
XX, quando os pesquisadores de diferentes campos do conhecimento
voltam a sublinhar a insuficiência da lógica formal no tratamento dos
conflitos humanos. Os estudos sobre o pathos ressurgem, então, como
tentativas de compreender e gerenciar o mundo das relações informais
e cotidianas.
Seria de esperar que as obras responsáveis pelo resgate da retórica
no século XX fossem também as primeiras a recuperar o interesse pela
discussão do papel das emoções no discurso. Isso não é, no entanto,
o que a história registra. O Tratado da Argumentação (1996 [1958]),
obra que reinaugura o estudo da retórica em nossos dias, deixa muito a
desejar no que diz respeito à tematização dos afetos.
Segundo observa Menezes (2007, p. 315), as paixões são
concebidas, no Tratado da argumentação, como “meios de simulação e
artifício”, que mascaram a ausência de argumentos razoáveis, servindo
antes ao engodo que à persuasão. Nessa perspectiva, a paixão constituiria,
portanto, um “obstáculo” à argumentação (PERELMAN; OLBRECHTSTYTECA, 1996, p. 539).
Outros neorretóricos, entretanto, se afastam bastante da “retórica
sem emoções” (PLANTIN, 2008, p. 122) de Perelman. Excelente
exemplo disso é Michel Meyer, autor que dedica grande parte de sua
obra ao estudo do pathos. A abordagem neorretórica de Meyer apresenta
feições bastante particulares, uma vez que se baseia no que ele próprio
denomina problematologia ou teoria da problematicidade. Para o autor,
a linguagem se organiza na relação pergunta-resposta: todas as frases da
língua constituem respostas que remetem a questões implícitas.
Nesse contexto, o autor situa o pathos como a dimensão que
simultaneamente expõe e anula a problematicidade: a paixão se
manifesta diante de um problema, de uma questão que precisa ser
resolvida; e, por outro lado, se apresenta como uma resposta prévia,
que faz desaparecer a questão, dando-nos a impressão de que ela jamais
existiu. Como consequência, entendemos que a paixão se vale de uma
“racionalidade retórica”, que busca, em argumentos implícitos, os
modos de qualificar (as coisas, os fatos, as pessoas, os acontecimentos
e as ações) e, principalmente, os modos de legitimar, justificar e “fazer
ver” a conclusão desejada (MEYER, 2007b, p. 147).
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Além disso, o filósofo considera que a paixão constitui “uma
reação [...] à diferença problematológica” (MEYER, 1994, p. 268), isto
é, uma reação ao Outro: “ao Outro em nós, ao Outro que somos para
nós próprios e ao Outro que somos para os outros” (MEYER, 1994, p.
306). Coletivamente, as paixões consistiriam, portanto, em diferentes
formas (nem sempre positivas) de responder à tensão entre os desejos
(ou necessidades) de identificação e de diferenciação (entre indivíduos
ou grupos).
Em poucos lugares essa lógica da igualdade e da desigualdade (ou
da superioridade e da inferioridade) pode ser mais bem percebida que
no teatro. Segundo Meyer (1994) e Queiroz (1999), o espaço cênico se
tem consagrado, desde a Grécia, como lugar de conflito e de laboração
das paixões. Sendo assim, dedicaremos a continuidade deste trabalho
à comédia, forma dramática “[...] cuja existência se justifica pela força
com que co-move o [...] espectador” (MENDES, 2008, p. XXI).
ENTRE O PALCO E O AUDITÓRIO: O RISO E O EXERCÍCIO DAS PAIXÕES

Conforme observa Meyer (2007a), o teatro é o espaço da
alteridade. Sem a interferência de um narrador, as personagens dramáticas
encontram-se livres para atuar sem mediações. Desse modo, o mundo
representado revela-se ao espectador como se existisse por si mesmo,
dando-lhe a sensação de estar dentro da cena. O público é seduzido
pelo desejo de ser outro, pela potencialidade de cada cena, de cada
conflito, pela dor e pelo prazer de cada personagem. Baseando-se nessas
observações, Meyer (2007a) considera que as formas dramáticas são
convenções discursivas centradas nas respostas do auditório ao “outro”,
que questiona e que está sujeito à discussão, ou seja, discursos nos quais
o pathos se apresenta como a dimensão retórica predominante.
Tal como Meyer (2007a), Staiger (1993) aponta a influência
decisiva do pathos na produção do discurso dramático. De acordo com
o teórico suíço, o drama reúne duas modalidades do estilo de tensão: o
problema e o pathos. Por problema, o autor concebe a questão que o
dramaturgo pretende resolver, e, por pathos, o tom da linguagem que
provoca paixões. Para Staiger (1993), ambas as expressões da tensão são
capazes de conduzir a ação dramática para o futuro, isto é, são capazes
de desenvolvê-la até o desenlace. No entanto, o autor faz questão de
ressaltar que a ênfase na problemática das ideias dificulta o trabalho do
dramaturgo, já que exige uma arte refinada, que lhe permita assegurar
a participação do público em contextos que tendem, algumas vezes, à
excessiva abstração.
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Dessa forma, é mais comum que se verifique, no intercâmbio
discursivo do drama, uma união entre o “questionar” do problemático e
o “querer” (SOARES, 2002, p. 60) vinculado ao patético: as perguntas do
problema são respondidas pela força do pathos, que move não a mente,
mas o coração da audiência. É essa união que, modo geral, garante a
simpatia do auditório e impulsiona a ação dramática rumo ao desfecho.
Na tragédia, a relação entre o palco e as emoções é clara e
amplamente discutida desde Aristóteles (2007): a imitação dos caracteres
e das paixões, com o concurso da dança, da música e da representação,
incute no ânimo dos espectadores o temor e a compaixão. Tais emoções,
abundantemente mobilizadas, são purgadas ao longo do espetáculo, de
modo que, ao final, restam ao público o apaziguamento da alma e o
prazer que dele resulta.
Em relação à comédia, no entanto, a questão permanece obscura.
Na verdade, poucos foram os pensadores que se aventuraram a debater
o problema das emoções no drama, e os que o fizeram, modo geral,
seguiram a via das teorias da catarse. Esse encaminhamento das reflexões
repercutiu no desinteresse pelo estudo do cômico, já que, conforme
observa Mendes (2008), as principais teorias que tratam do processo
catártico (de Aristóteles, Nietzsche, Freud e Brecht) tomam por base a
experiência trágica, seja para confirmá-la, seja para refutá-la.
Além disso, estabeleceu-se, a partir do século XX, um curso de
ideias que produziria, pouco a pouco, um forte vínculo entre a comédia
e a alienação das emoções. Encontramos um bom exemplo dessa
perspectiva (talvez, o mais notável) na teoria bergsoniana da comicidade.
Em seu famoso ensaio O riso, publicado em 1900, Bergson aponta a
insensibilidade como um pré-requisito indispensável na produção
do efeito cômico. Segundo o autor, a recepção do cômico exigiria,
invariavelmente, o afastamento das emoções, uma espécie de “anestesia
do coração” (BERGSON, 1983, p. 13), uma vez que o riso só poderia
incidir sobre espíritos tranquilos e indiferentes.
Neste trabalho, porém, adotamos a posição defendida por autores
como Mendes (2008, p. 10), segundo os quais o discurso cômico,
tal como o trágico, mobiliza os repertórios afetivos e intelectuais dos
espectadores, conduzindo-os a uma experiência “[...] que conjuga
ludicamente o êxtase de um ritual e o prazer de compreender”. Nesse caso,
entendemos que apenas algumas emoções bem determinadas devam ser
evitadas na produção da comicidade, como, por exemplo, as paixões
visadas pela catarse trágica: medo e piedade. Sendo assim, passaremos,
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a partir de agora, a observar a possível sintonia afetiva estabelecida entre
a personagem do esquete “A encalhada” e os espectadores presentes ao
espetáculo Cócegas, no Tom Brasil.
A ENCALHADA: A ALEGRIA DE SER RIDICULAMENTE LIVRE (OU NÃO)

Há pouco, tivemos a oportunidade de descrever o ethos, ou
seja, a “aparência” (BARTHES, 1975, p. 203) da protagonista de nosso
esquete: Dal é uma mulher neurótica hiperbolizada. Uma mulher que
tem “os nervos à flor da pele”; que é irritada, ansiosa. Uma mulher que
sente vergonha, raiva, medo. Sigamos por partes. E comecemos, como
convém, pelo início.
Vergonha. Essa é a primeira paixão explicitada pela personagem.
É o sentimento que percebemos pelos gestos acanhados e pelo volume
baixo de voz adotado pela protagonista nos primeiros momentos
do esquete. Lemos em Aristóteles (2000, p. 39), que a vergonha é
uma espécie de “[...] tristeza ou perturbação com respeito aos vícios
presentes, passados ou futuros, que parecem levar à desonra”. Portanto,
sentimos vergonha quando fracassamos em relação a uma meta, quando
transgredimos uma norma, quando somos humilhados, ou quando
qualquer uma dessas coisas acontece (ou, segundo o nosso entender,
está na iminência de acontecer) aos que nos são próximos (parentes ou
amigos) (DE LA TAILLE, 1998 apud ARAÚJO, 2000). E, principalmente,
sentimos vergonha quando nossas faltas estão expostas.
Mas por que, e diante de quem, Dal se sentiria envergonhada? Os
motivos supõem-se numerosos e claros, afinal, a situação da personagem
não parece nada auspiciosa: Dal é uma mulher “encalhada” há vários
anos. Todos a consideram neurótica, embora ela creia (ou finja crer) que
é apenas uma mulher “ligada”, isto é, uma mulher muito atenta, que tem
muita energia e certa dificuldade em relaxar: “[todo mundo fala que eu
sou neurótica... mas eu não sou neurótica... eu sou ligada]”.3
Para tentar resolver esse problema, Dal procura ajuda na
psicoterapia. Entretanto, nossa personagem não possui dinheiro
suficiente para pagar uma terapia individual, precisando submeter-se,
contrariamente à sua vontade, às sessões coletivas: “[inclusive o meu
CAso... nem é caso assim de terapia de GRU::po... é mais de terapia
3
Na dissertação que deu origem a este artigo, desenvolvemos uma proposta de sistema de notação
de transcrição, na qual acrescentamos à base do sistema do Projeto NURC/SP, símbolos que permitem assinalar
dados importantes para a produção da comicidade no esquete analisado, tais como o volume de voz (volume forte
em negrito, intensificado por ↑negrito↑ e volume baixo em itálico, intensificado por ↓itálico↓) e a velocidade da
fala (>minúscula>, podendo aumentar para >>minúscula >>).
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individual... eu e a pesSOa... só que NESse momento da minha vida...
eu tô sem nenhum PU::TO::: ((chora de forma estridente))... e a terapia
de grupo é mais baRA::ta ((chora))... e eu posso pagar com o plano de
saúde da minha emPRE::SA:::]”.
Por certo, a visibilidade dada aos conflitos na reunião coletiva
coloca a personagem em uma posição vulnerável, uma vez que a
existência de um maior número de pessoas implica, naturalmente, um
aumento na probabilidade de ser julgada de maneira negativa. Além
disso, há muito que contar: nossa protagonista está muito distante do
que, convencionalmente, poderíamos denominar “uma mulher bemsucedida”, já que não possui um companheiro (namorado, marido) ou
filhos e é insatisfeita no trabalho – “[que MERda a minha emPRE::SA:::
((chora))...]”.
Como se não bastasse, a personagem se utiliza de um apelido para
esconder o verdadeiro nome, uma versão improvável e malsucedida de
um nome masculino: [queria dizer mais uma coisa pra vocês gente...
o meu nome não é Dal... o meu nome é Dalglaci... que MER-DA... e
Dalglaci é o feminino sabe de quê?... DOUglas... que MER-DA].
A vergonha é atestada fisicamente: Dal cobre o rosto com as mãos
– gesto que representa o “desejo de sumir” que normalmente acomete o
envergonhado – e chora (Figura 1), o que não é de estranhar, visto que a
vergonha é uma paixão disfórica, um tipo de “tristeza” (ARISTÓTELES,
2000, p. 39).

Figura 1. Stills do esquete “A encalhada” (Cócegas, 2004) – Vergonha.

Contudo, a superioridade dos interlocutores nem sempre é aceita
pacificamente pela personagem, como nos atesta a ocorrência do ritornelo
“[eu não sou neurótica... eu sou ligada... é totalmente difeRENte do que
ser neurótica]”. Essa figura nos dá prova de que Dal protesta amiúde
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contra a imagem que todos, supostamente, tentam lhe impingir. Importa
destacar, inclusive, que esse protesto ganha, eventualmente, contornos
mais agressivos. Vejamos um exemplo:
(1) [sempre tem um idiota que diz pra gente... para que apare::ce...
rela::xa que ve::m... joga energia no traba::lho::... agora... essa frase que
eu vou falar agora é a frase mais irritante... olha pro outro lado::... pensa
em outras coisas... QUANdo VOcê MEnos ↑ES-PE-RA::R↑... PINta].
O excerto (1) apresenta uma resposta de Dal àqueles que
supostamente menosprezam o seu sofrimento. O epíteto “idiota”, que
designa cada uma dessas pessoas, e o tom de deboche, produzido pelos
alongamentos das vogais “[para que apare::ce... rela::xa que ve::m...
joga energia no traba::lho::]”, ênfases, aumento do volume de voz e
silabação “[QUANdo VOcê MEnos ↑ES-PE-RA::R↑... PINta]”, bem como
pelas expressões faciais e gestos que acompanham a fala (Figura 2), são
utilizados pela personagem com o intuito de ressaltar o caráter inexato
dos conselhos que recebe. Dal busca, assim, confirmar a relevância do
seu problema, desqualificando a opinião dos conselheiros.

Figura 2. Stills do esquete “A encalhada” (Cócegas, 2004) – Deboche

A análise desse exemplo permite-nos chamar a atenção dos
leitores para uma segunda paixão: a cólera. Aristóteles (2000, p. 7)
define a cólera como “[...] o desejo, acompanhado de tristeza, de vingarse ostensivamente de um manifesto desprezo por algo que diz respeito
a determinada pessoa ou a algum dos seus, quando esse desprezo não
é merecido”; o que, segundo a interpretação de Meyer (2000, p. XLIII),
significa “[...] um brado contra a diferença imposta, ‘injusta’ ou como
tal sentida; [que] revela ao interlocutor que a imagem que ele forma do
locutor carece de fundamento”.
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Importa ressaltar, no entanto, que a cólera e a vergonha são
emoções relacionadas à ansiedade – sintoma da neurose –; e que o
estado de ansiedade deriva, por sua vez, de uma terceira paixão: o medo.
De acordo com Aristóteles (2000, p. 31), o medo constitui “[...] certo
desgosto ou preocupação resultantes da suposição de um mal iminente,
ou danoso ou penoso”. Ou seja, sentiremos medo quando a realização
de uma experiência nos fizer pressupor dor ou desconforto.
De modo geral, conseguimos prever a dor baseados em nossas
experiências passadas. A partir dessa previsão, podemos discernir o que
nos parece inofensivo ou perigoso, e decidir exatamente o que devemos
ou não temer. A ansiedade experimentada pelo neurótico é, entretanto,
um medo metafísico, exagerado e difuso. Logo, qualquer contato social
pode ser considerado virtualmente agressivo por uma pessoa neurótica.
É exatamente isso o que acontece com Dal. Vemos que a ansiedade
generalizada que aflige a personagem a mantém em constante estado de
alerta e tensão. É como se o seu corpo permanecesse sempre exposto
a algum tipo de ataque ou contrariedade. Por isso, Dal responde
continuamente às agressões imaginárias dos interlocutores: por vezes,
se sente ultrajada, e busca vingar-se (isto é, sente cólera ou, de forma
mais tênue, irritação); por vezes, se sente envergonhada e quer evitar a
presença de todos os que poderiam julgá-la negativamente.
Até aqui, dedicamo-nos a identificar as principais emoções de
nossa protagonista. Sendo assim, para que possamos concluir a análise
da prova patética no esquete “A encalhada”, resta-nos discorrer sobre
as paixões mobilizadas pela performance da oradora entre o público.
Ocupar-nos-emos dessa tarefa a partir de agora.
Na obra A gargalhada de Ulisses: a catarse na comédia
(2008), Mendes investiga os afetos associados à produção do efeito
cômico, baseando-se nos tratados aristotélicos Arte Retórica e Arte
Poética. Inicialmente, a autora retoma, da Arte Poética, os afetos que
inviabilizariam a produção da comicidade, ou seja, as paixões envolvidas
na catarse trágica – o temor e a compaixão –, e, em seguida, procura nas
paixões contrárias a chave para a catarse cômica.
A paixão oposta por Aristóteles (2000) ao temor é a confiança (ou
segurança), um sentimento que revela um afastamento em relação ao que
pode nos causar mal. Não há dificuldade em admitir que essa paixão seja
útil na produção do efeito cômico, afinal, ela procede “[...] de uma certa
superioridade tanto sobre as coisas quanto sobre as pessoas” (MEYER,
2000, p. XLV); e a superioridade é uma condição usualmente sublinhada
pelos estudiosos que investigam os aspectos relacionados ao riso.
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Percebemos que, nesse sentido, a análise do esquete “A encalhada”
não surpreende. A distância está estabelecida: de um lado, uma
personagem medrosa, envergonhada, e às vezes, tomada por uma raiva
esmaecida, que nunca chega a intimidar. Do outro, uma plateia superior,
que se sente confiante diante das fraquezas da personagem, e que se crê
a salvo da dor imaginária que a aflige.
Uma segunda paixão, apontada por Mendes (2008), é, no entanto,
mais “polêmica”: a inveja. A inveja é uma paixão que se dirige aos que
nos são semelhantes. Em última instância, corresponde ao desejo de
se apropriar de um objeto idealizado que pertence a outrem. Segundo
a imaginação do invejoso, é a posse desse objeto indeterminado
e sobrevalorizado que causa a felicidade do outro. E o que é mais
importante: é impossível ao invejoso obter coisa análoga. O objeto
invejado é único e deve ser arrebatado do seu portador.
Mas, afinal, o que uma personagem ridícula poderia possuir de
tão valioso? Para Mendes (2008), o que incita a inveja do espectador
da comédia é exatamente o que torna uma personagem irrisória: a
liberdade infantil. A personagem cômica é livre para agir “para fora e
para além de um padrão adulto de comportamento” (MENDES, 2008, p.
45); é absurda, louca, extravagante. Por não se limitar pelas exigências
sociais de coerência e seriedade, ela parece possuir a “fonte infantil de
prazer” (FREUD, 1952, p. 147) que o espectador sente ter perdido. Ele
quer tomá-la de volta, subtraí-la desse adulto ridículo e livre.
Voltemos, então, à Dal. Sim, ela nos parece uma personagem louca:
é exagerada e iludida como uma “criança grande” (MENDES, 2008, p.
45). Invejamos o que vemos no palco: essa loucura que nos daria o
direito de dizer bobagens, de sermos sinceros, impolidos e excêntricos.
Mas, enfim, a realidade nos constrange. Jamais tomaremos posse dessa
liberdade. Não importa. A loucura “controlada” está lá, diante de nós. E,
sem dúvida, desfrutamos dela. Sem riscos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pois bem. Chegamos ao final de nossa trajetória. Como vimos, a
investigação das paixões envolvidas no esquete “A encalhada” revelounos que sentimentos como a vergonha, a cólera e o medo podem ser
associados à performance da personagem principal. A vergonha que leva
Dal a cobrir o rosto e a chorar; a cólera, que a faz reagir energicamente
a qualquer comportamento considerado ultrajante e injusto; e o medo
difuso, que a mantém permanentemente tensa; encontram ressonância
imediata no auditório.

147

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

Baseados em Mendes (2008), identificamos, na recepção do
esquete, paixões como a confiança, que consagra nossa superioridade
frente à inferioridade da personagem principal do quadro; a simpatia,
que nos permite observá-la com a tolerância que concedemos aos
amigos distantes; e a inveja, que nos inspira o desejo de tomar de volta
a liberdade infantil que consideramos outrora perdida.
A obsessão risível da personagem neurótica não pode ser
observada sem um sutil pesar. Dal é uma mulher que vive uma espécie de
isolamento compulsório, uma solidão que é, simultaneamente, “causa,
efeito e mecanismo produtor dela mesma” (PAIS, 2006, n.p.). Trata-se
da solidão de alguém que não está efetivamente só, mas ressente-se da
precariedade de seus laços sociais.
As paixões encenadas, comunicadas através de gestos, falas e
comportamentos socialmente modelados, afetam o auditório, uma
multidão que, aparentemente, observa sem ser vista. As paixões, que por
vezes surgem descontroladas no palco, mobilizam, na audiência, afetos
moderados por lógicas sociais disciplinadoras, hedonistas e moralistas.
Como resultado, temos o riso que irrompe em meio ao contraditório,
que revela alívio e dor, distanciamento e aproximação. Tornamo-nos
observadores e cúmplices de dramas de intimidade que supostamente
não são nossos. E despedimo-nos, estranhamente alegres e incomodados.
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RESUMO:

No ensino superior, a escrita decorre da participação dos
membros que compõem essa comunidade em práticas e eventos de
letramentos acadêmicos (LEA; STREET, 1998; 2014) através da produção
de textos de gêneros específicos. O resumo acadêmico é um exemplo
desses gêneros. Embora esse texto tenha, em geral, uma orientação
institucional para sua elaboração, observamos que ele apresenta
diferenças particulares no tocante a sua escrita. Neste artigo, temos por
objetivo analisar resumos acadêmicos produzidos por graduandos e
publicados na Revista Ao Pé da Letra. Nesses resumos, descrevemos sua
estrutura composicional face às orientações do periódico, verificando
o que há de maior ou menor regularidade, em termos de estratégias
de escrita utilizadas para organizar essa estrutura. Ao longo da análise,
apoiamo-nos também na descrição de movimentos retóricos.
Palavras-chave: Resumo acadêmico. Escrita acadêmica. Estratégias de escrita.
ABSTRACT:

In higher education, writing results from the participation of
members who make this community in academic literacy practices
and events (LEA; STREET, 1998; 2014) through specific text genres
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production . Abstracts are an example of those genres. Although this
text has, in general, an institutional orientation for its elaboration, we
observe that it presents particular differences regarding its writing.
Along this paper, we aim at analyzing academic abstracts produced
by undergraduate students and published in the Academic Journal Ao
Pé da Letra. In the abstracts, we describe their compositional structure
in relation to the journal’s guidelines. For that, we verify what is more
or less regular, in terms of writing strategies used to organize such a
structure. Throughout the analysis, we also rely on the description of
rhetorical movements.
Keywords: Abstract. Academic writing. Writing strategies.
INTRODUÇÃO

As práticas de escrita no ensino superior decorrem da necessidade
histórica de divulgação dos conhecimentos produzidos nesse espaço,
como forma de manter as discussões científicas sobre questões de diversas
ordens e propagar os resultados de pesquisas obtidos para benefício da
sociedade. Nesse contexto, há a produção de textos de gêneros textuais
específicos da academia, tais como o resumo acadêmico e o artigo
científico, que atendem a propósitos comunicativos especializados de
seus autores e da área em que estes se inserem. Os gêneros, assim, não
são apenas categorias linguísticas estruturadas por meio de traços textuais
definidos, mas categorias sociopsicológicas utilizadas e reconhecidas
no estabelecimento e na construção de ações específicas (BAZERMAN,
2006).
Diversos estudos (IVANIČ, 2004; MACHADO; LOUSADA;
ABREU-TARDELLI, 2004; MOTTA-ROT; HENDGES, 2010; RUSSEL,
2009; RODRIGUES, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017) já demonstram
que a escrita na academia, e consequentemente o uso dos gêneros
textuais típicos desse ambiente, recai determinantemente sob as práticas
de letramentos acadêmicos (LEA; STREET, 1998; 2014) que constituem
as experiências dos membros dessas comunidades. Visto dessa forma,
a escrita demanda a necessidade de que esses membros reconheçam,
respectivamente, que alguns textos cumprem propósitos definidos e que
isso pode caracterizar o que eles vivenciam na própria academia ou
vivenciarão na profissão futura.
Como lembram Fischer e Dionísio (2011), os textos produzidos no
ensino superior são disciplinarmente especializados e situados, ou seja,
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as várias comunidades discursivas que constituem o ambiente acadêmico
possuem normas e convenções próprias no que se refere à produção
do conhecimento, o que resulta na variação linguística dos textos de
acordo com as finalidades e o contexto de produção (BAZERMAN,
20061 apud FISCHER; DIONÍSIO, 2011). Além disso, enquanto natureza
institucional, o conhecimento produzido na academia se ancora nas
relações entre a produção de sentido, identidade, poder e autoridade
(LEA; STREET, 1998; 2014).
No entanto, por bastante tempo, a produção de textos acadêmicos
ficou restrita a orientações de disciplinas como Metodologia do Trabalho
Científico e, por conseguinte, das normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e dos materiais didáticos representativos da
área (SEVERINO, 2007; MARCONI; LAKATOS, 2009, entre outros). Essas
orientações, na maioria das vezes, restringem-se a ensinar e aprender
conceitual e estruturalmente os principais textos científicos por meio
de uma concepção generalizante, de modo a encarar os textos como
resultados das mesmas exigências, sendo necessário seguir à risca tais
orientações como um modelo a ser reproduzido e higienizado em
termos de adequação ortográfica e linguística, o que não demonstra o
atendimento às necessidades atuais de se escrever cientificamente.
Nessa interface, a pesquisa sobre a escrita de alunos de graduação
possibilita a compreensão sobre os processos de produção textual, de
modo a ampliar os entendimentos reais e situados sobre as organizações
textuais dos gêneros utilizados. Os primeiros exercícios de divulgação
científica na graduação geralmente ocorrem na iniciação científica,
quando o aluno, orientado de forma regular e gradual, desenvolve um
projeto de pesquisa ao longo de dois semestres. Como resultado desse
processo, esse aluno produz textos acadêmicos que são submetidos à
avaliação de bancas, além da divulgação dos resultados obtidos em
outros eventos científicos. Para cada um desses momentos, são solicitados
gêneros textuais específicos que podem ser submetidos para publicação
on-line nas páginas de Instituições ou em periódicos científicos.
Nesse sentido, o resumo acadêmico é um gênero textual amplamente
utilizado. Em muitas situações, é o texto de apresentação para publicações
científicas e participação desses membros em eventos da área. Com isso,
esse texto oportuniza a circulação científica, dá visibilidade a diferentes
tipos de pesquisa e consolida uma prática acadêmica decisiva para a
1
BAZERMAN, C. Atos de fala, gêneros textuais e sistemas de atividades: como os textos organizam
atividades e pessoas. In: Dionísio, A.; Hoffnagel, J. C. (org.). Gêneros textuais, tipificação e interação. São Paulo:
Cortez Editora, 2006. p. 19-46.
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ciência. Ao encabeçar artigos científicos, o resumo tem a função de
convidar o leitor à leitura do texto integral e estabelece estrita relação
com o texto do qual se origina – o artigo científico. No trabalho em
questão, temos por objetivo analisar resumos acadêmicos produzidos
por alunos de graduação e publicados em período científico. Nesses
resumos, descrevemos sua estrutura composicional face às orientações
do periódico destinadas aos autores, apoiando-nos também na descrição
de movimentos retóricos. Além disso, identificamos as estratégias de
escrita utilizadas para a produção desse texto.
Dessa forma, esta pesquisa se justifica por contribuir para o
desenvolvimento de uma pedagogia sobre a escrita e sobre a produção
de resumos acadêmicos e, por consequência, sobre o funcionamento
dos letramentos acadêmicos. Destacamos a relevância do problema
focalizado no contexto da Linguística Textual e Aplicada e sua
importância para desenvolvimento de metodologias e materiais didáticos
destinados ao ensino da escrita na academia. Ampliar essa discussão
é, pois, fundamental para consolidação de uma pedagogia da escrita,
para compreensão e descrição de práticas que podem ajudar o aluno
a desempenhar satisfatoriamente a tarefa de produzir textos comuns à
comunidade da qual faz parte.
ASPECTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho apresenta partes dos resultados obtidos pela
pesquisa Do artigo científico ao resumo acadêmico: a produção
escrita em periódicos da UFCG (PIVIC/UFCG 2018-2019). O projeto
está vinculado ao grupo de pesquisa Teorias da Linguagem e Ensino
e à linha Língua(gem) em Contexto de Ensino de Português (LM), do
curso de Letras da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).
No conjunto de objetos investigados nessa linha, destaca-se a escrita,
mais especificamente, seu ensino e os processos que caracterizam
sua didatização em contextos institucionalizados ou não, bem como
descrição e análise de unidades linguísticas em uso.
Dessa forma, utilizamos procedimentos típicos do paradigma
qualitativo e interpretativo de pesquisa. Neste paradigma, a pesquisa se
destaca como um método promissor de estudo para as ciências humanas
e sociais, e não subtrai o fenômeno a ser estudado de seu contexto, isto
é, dos modos de organização das comunidades nas quais está inserido.
(CHIZZOTTI, 2003).
Pela natureza de nossos dados, caracteriza-se como documental.
Neste tipo de pesquisa, examinam-se documentos – no nosso caso,
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textos escritos – para extrair informações contidas neles para obter
novas interpretações e/ou complementar interpretações existentes
sobre determinado fenômeno. Por isso, propõe-se a produzir novos
conhecimentos, de modo a possibilitar novas formas para compreensão
de fenômenos. (GODOY, 1995; SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009;
KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015).
Para tanto, o corpus de análise constitui-se de sete resumos
acadêmicos, componentes de seus respectivos artigos científicos,
publicados na Revista Ao Pé da Letra, do Departamento de Letras da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), extraídos de volumes
entre 2014 e 2017. Esses textos possuem autoria declarada do aluno de
graduação, com aval de um professor (mestre ou doutor) na posição de
orientador – e não de coautor2. Esses textos ainda são representativos
de diversidade programas e/ou disciplina curricular3 a que alunos de
graduação participam.
COS

O RESUMO ACADÊMICO NAS PRÁTICAS DE LETRAMENTOS ACADÊMI-

São diversos os estudos que discutem concepções, representações
e estratégias de escrita do texto do resumo acadêmico. Guimarães Silva
e Mata (2002, p. 124) verificaram que “os resumos, vistos como gênero,
são práticas de produção de linguagem, produzidas e consumidas
para atender a diversas necessidades sociocomunicativas”. No cenário
acadêmico, o resumo de tese ou de dissertação, abstract, resumo de
trabalhos para Congressos e resumo escolar são alguns exemplos dos
propósitos do gênero, conforme necessidade comunicativa do produtor.
Ao explorar como alunos de Letras no ensino superior concebem
esse gênero textual, Assis, Mata e Perini-Santos (2003) verificaram as
seguintes representações:
(i) apenas cópia de trechos do texto-base, obedecendo
à sequência deste; (ii) seleção de ideias representativas
de cada parágrafo do texto-base, na ordem em que nele
aparecem, sem estabelecimento de vínculo explícito entre
2
É válido ressaltar que não temos a pretensão, nesta pesquisa, de diferenciar e/ou questionar os papéis
de coautor e orientador na produção escrita de um texto acadêmico. Todavia, em concordância com os objetivos
estabelecidos, faz-se necessário termos como corpus de análise textos cuja autoria seja, declaradamente, de
graduandos.
3
Os textos são oriundos de pesquisas vinculadas aos programas: Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/Capes),
Programa de Educação Tutorial (PET), Programa de Iniciação Científica (PROBIC/FAPERGS) e Iniciação Científica
financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS); também à disciplina Estágio Curricular Supervisionado de
Língua Portuguesa e Literatura.
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elas; (iii) apresentação da macroproposição do textobase, considerados os objetivos do mesmo (nesse caso,
observou-se a tentativa de articular as proposições centrais
do texto), seguida de comentários em que se extrapolava e
até mesmo se contradizia o texto-base em muitos de seus
aspectos; (iv) comentários sobre aspectos sugeridos pela
temática do texto-base. (ASSIS; MATA; PERINI-SANTOS,
2003, p. 02).

Essas representações são advindas do processo escolar em que
esses alunos se inseriram ao longo de toda a educação básica. Nessa
fase, vale ressaltar, a produção de resumos centra-se, principalmente, na
avaliação e registro escrito da leitura, como forma de controle (ASSIS;
MATA; PERINI-SANTOS, 2003; GUIMARÃES SILVA; MATA, 2002).
Desse modo, as práticas em que o resumo aparece são construídas por
meio de recortes do texto-base, com cópia de trechos, ou somente com
a tematização da ideia central.
As experiências adquiridas ao longo da vida escolar ainda conferem
a esses alunos visões que, de acordo com as autoras, são construídas por
meio de uma noção relacional de que a simplificação do texto-fonte é
realizada através da seleção das ideias principais, com fidelidade aos
pensamentos do autor. Isso, em geral, não nos permite conferir até que
ponto há, nesses alunos, a observância de uma estrutura prototípica
para o texto do gênero resumo, nem a funcionalidade comunicativa
desempenhada por ele.
Por outro lado, o resumo nas práticas acadêmicas, segundo
Guimarães Silva e Mata (2002), caracteriza-se como decorrência de
atividades de retextualização de outros gêneros textuais que circulam
nessa esfera, como artigos ou capítulos de livros, o que demanda a
efetuação de operações mentais para a compreensão do texto-base. Além
disso, ressaltam as autoras, é imprescindível diferenciar “o processo de
sumarização (operações mentais) que ocorre durante o processamento
de um texto em situação de leitura com o texto-resumo produzido pelo
processo de retextualização” (GUIMARÃES SILVA; MATA, 2002, p. 126).
Essa ressalva torna-se essencial para firmar que, enquanto gênero textual,
o resumo possui uma estrutura retórico-composicional, relativamente
estável, que possibilita a sua identificação.
Especificando o resumo acadêmico (ou abstract), este tem por
objetivo “sumarizar, indicar e predizer, em um parágrafo curto, o
conteúdo e a estrutura do texto integral que segue” (MOTTA-ROTH,
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HENDES, 2010, p. 152). De modo geral, esse tipo de resumo apresenta,
de acordo com Motta-Roth e Hendges (2010), uma informação precisa e
completa, tendo a missão de persuadir o leitor a ler o artigo completo, com
destaque para a relevância e pertinência de resultados. Retoricamente,
o resumo acadêmico se comporta de modo a refletir tanto o conteúdo
quanto a estrutura do trabalho.
A partir da análise de sessenta resumos, Motta-Roth e Hendges
(2010) apresentam uma descrição esquemática dos movimentos retóricos
possíveis de serem encontrados em um resumo acadêmico:

Fonte: Motta-Roth; Hendges (2010, p. 155).

Esses movimentos são identificados, na maioria dos casos, por meio
de marcadores metadiscursivos (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010), ou
seja, itens lexicais caracterizadores das informações que constituem as
diversas seções do artigo, já que o resumo tem relação estrita com esse
texto, o que ocasiona um campo semântico relativamente controlado.
Linguisticamente, conforme as autoras, os verbos usados no resumo são
conjugados, principalmente, na terceira pessoa do singular do pretérito
composto e do presente do indicativo, na voz passiva, além de uma
linguagem econômica com sentenças simples e declarativas.
De modo sucinto, a Norma Brasileira (NBR) 6028:2003 estabelece
que esse texto se constitui de objetivo, método, resultado e conclusão,
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além do indicativo de que a primeira frase seja significativa4. Indica que
esse texto deve ser composto de uma sequência de frases concisas e
afirmativas, preferencialmente em parágrafo único, com uso da voz ativa
e da terceira pessoa do singular. Do artigo, em geral, o resumo privilegia
o que está em seu(s) objetivo(s) e sua estrutura composicional.
Uma vez que a escrita e outros objetos são aprendidos, as
preocupações teóricas têm recaído, de acordo com Boruchovith
(1999), sobre o modo como o aprendiz interage com esses objetos e,
em particular, sobre o modo como ele obtém, seleciona, interpreta e
transforma a(s) informação(ões). Esse fato tem sugerido que é possível
ajudar os alunos a exercer mais controle e reflexão sobre seu próprio
processo de aprendizagem, através do ensino de estratégias de
aprendizagem (BORUCHOVITH, 1999).
As estratégias de aprendizagem são concebidas como
procedimentos, operações e escolhas de natureza de várias ordens,
que são responsáveis tanto por uma aprendizagem efetiva quanto por
uma autorregulação da ação de aprender. São um conjunto de ações
ordenadas e finalizadas, isto é, dirigidas à consecução de uma meta.
Vistas como procedimentos, o uso e a seleção de certas estratégias
indicam, a partir de sua frequência, uma regra, técnica, método, destreza
ou habilidade do aluno para realizar uma tarefa.
No conjunto de estratégias de aprendizagem de escrita suscitadas
pelo próprio termo, reconhecemos que alunos e professores de língua
portuguesa identificam, de forma muito discreta e incipiente, como
adotá-las, ativá-las ou até adequá-las aos objetivos traçados/pretendidos.
Enquanto operações, procedimentos ou técnicas (MATLIN, 2004;
FIGUEIRA, 2006), as estratégias de escrita podem caracterizar o que se
tem denominado como pedagogia da escrita.
ANÁLISE DOS DADOS

Ao iniciarmos a análise do corpus selecionado, apresentamos as
orientações dispostas nas Diretrizes para autores da Revista Ao Pé da
Letra para a produção do artigo científico, a fim de observar as instruções
as quais os autores dos textos tinham disponíveis para guiar o processo
de produção escrita. Vejamos:
DIRETRIZES GERAIS:
IDIOMAS, LAUDAS (Artigos
e ensaios: entre 10 e 20 laudas); LAYOUT DAS
4

Segundo a NBR 6028:2003, essa frase deve explicar o tema principal do documento.
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LAUDAS; NORMAS DE FORMATAÇÃO:
Título, Autor, Resumo: Obrigatório apenas para artigo,
na língua em que tiver sido escrito e um na língua
estrangeira (uma das línguas da revista). Colocado duas
linhas abaixo do nome do autor, estilo Times New Roman,
corpo 11, espaço simples, justificado. O resumo deve
obrigatoriamente conter os seguintes elementos: objetivo
do estudo, aporte teórico, metodologia adotada, síntese
dos resultados. Pode ter no mínimo 100 e no máximo 250
palavras. Palavras-chave, Fonte, Tópicos e subtópicos,
Imagens, tabelas, quadros ou gráficos, Notas de rodapé,
Referências no corpo do texto, Citações e Referências.5

Essas orientações, no que especialmente nos interessa, demonstram
que o texto do resumo possui uma extensão limitada, entre 100 e 250
palavras, além de apresentar elementos obrigatórios a aparecem nesse
texto: objetivo do estudo, aporte teórico, metodologia adotada, síntese
dos resultados. Essas orientações pressupõem a produção de um texto
curto, que sintetize as informações apresentadas no artigo de que integra,
com similaridade aos elementos propostos pela NBR 6028:2003, a
exceção do acréscimo do aporte teórico.
Diante disso, observemos um exemplo de resumo publicado:

Exemplo 1 – Resumo Andrade (2017)6

Neste exemplo, verificamos que a autora inicia o resumo com
o uso da indeterminação do sujeito para demarcar, explicitamente, o
objetivo do presente trabalho, por meio do verbo objetivar na 3ª pessoa
do singular do presente do indicativo juntamente com a partícula
5
Fragmentado.
Disponível
em:
https://periodicos.ufpe.br/revistas/pedaletra/about/
submissions#authorGuidelines. Acesso em: 23 abr. 2019.
6
ANDRADE, N. P. Oralidade e gramática no livro didático do 7º ano. Revista ao Pé da Letra. v.19.1,
2017, p. 31-51.
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apassivadora se. Além disso, ao demarcar um segundo objetivo, utiliza
o adjetivo específico, tendo o substantivo objetivo subtendido no trecho.
No período seguinte, a autora passa a utilizar a 1ª pessoa do
plural, a partir do verbo utilizar flexionado no presente ou no pretérito
perfeito do indicativo. Neste caso, a autora passa a anunciar a teoria
a qual se ancora, declaradamente demonstrada pelos autores citados e
pelo sintagma nominal aporte teórico. A metodologia, de forma também
explícita, é expressa em frase declarativa, com a utilização de sintagma
nominal com a própria denominação e com a classificação tipológica da
pesquisa.
A partir de três períodos, a autora apresenta os resultados do
estudo. Inicialmente, faz uso, novamente, da indeterminação do sujeito,
através do verbo constatar flexionado na 3ª pessoa do presente do
indicativo seguido de oração subordinada substantiva objetiva direta.
A utilização do verbo constatar demonstra explicitamente o resultado,
considerando-se o valor semântico que ele carrega7. Os dois períodos
seguintes, claramente, visam justificar o resultado obtido e anunciado
anteriormente, com explicação para a constatação chegada; são ambos
períodos compostos, com a segunda oração sendo iniciadas com verbo
no gerúndio, o que reforça uma ideia de continuidade da ação no futuro.
Com isso, percebe-se que o resumo atendeu a todos os elementos
indicados como obrigatórios pela norma da Revista, com a quantidade
mínima de palavras (100 palavras). Esses elementos, que representam
movimentos retóricos de apresentar a pesquisa, por meio da apresentação
dos principais objetivos, de descrever a metodologia e de sumarizar os
resultados, são elaborados por sua autora de modo explícito através do
uso de verbos e de marcadores metadiscursivos característicos, o que
facilita a interpretação do leitor.
Entretanto, em outros casos, alguns desses elementos aparecem
por meio de construções textuais implícitas. Vejamos mais um exemplo:

7

“Estabelecer ou consignar a verdade de (um fato); comprovar.” (FERREIRA, 2001, p. 178).
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Exemplo 2 – Resumo Tondini (2017)8

Neste caso, ao iniciar também com a apresentação dos objetivos9,
o autor utiliza uma estratégia de escrita implícita, uma vez que faz uso
do sintagma nominal Este artigo que, de certa forma, indetermina o
realizador da ação verbal, acompanhado do verbo analisar10, flexionado
no 3ª pessoa do singular do presente do indicativo. Esse verbo é
recorrentemente utilizado para demarcar uma ação a ser realizada em
textos acadêmicos, pelo valor semântico que apresenta, comum ao ato
de pesquisar.
Os autores que são considerados como aportes teóricos são
atrelados aos objetivos, visto que são considerados também como
aportes analíticos no sentido comparativo entre o corpus de análise e o
que é apresentado pelos autores e documentos citados. Dessa forma, são
identificados por meio da própria citação realizada a eles.
No caso da descrição metodológica, diferentemente do que é
realizado no resumo anterior, este não realiza a classificação tipológica
da pesquisa, mas apresenta o que fora realizado como movimento de
análise. Nesse sentido, o autor faz uso de uma construção sintática de
indeterminação do sujeito, com o uso do verbo realizar flexionado na
3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo acompanhado
da partícula apassivadora se. O tempo verbal, comum em trechos
que marcam passos metodológicos, indica a já conclusão da ação,
pressupondo o término da pesquisa.
Por fim, o autor apresenta conclusões para esse estudo,
elemento não apresentado como obrigatório pelas normas da Revista,
mas considerado pela NBR 6028:2003 e utilizado como movimento
de discussão da pesquisa. Para isso, repete a estratégia de utilizar um
sintagma nominal (Essa análise) que não indica um realizador humano
8
TONDINI, D. P. A produção de textos no Livro Didático de Língua Portuguesa do 6º ano do Ensino
Fundamental. Revista ao Pé da Letra. v.19.2, 2017, p. 1-19.
9
A abertura do resumo se dá com a apresentação dos objetivos em 5 dos resumos analisados, sendo o
movimento retórico que aparece em todos os textos.
10
Esse verbo aparece em 5 dos textos analisados.
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para a ação. O verbo utilizado é reforçar, que possui um valor semântico
de “tornar mais forte” uma ideia já considerada pela área, em comparação
a estudos já realizados.
Com essa análise, percebe-se que, além do acréscimo já
mencionado, o autor não apresenta no texto os resultados obtidos,
elemento considerado obrigatório pelas orientações para autores. De
mesmo modo, o texto apresenta 97 palavras, número inferior ao mínimo
indicado pela Revista. Com isso, verifica-se que especialidades outras,
além das normas institucionalizadas, são consideradas na produção de
um texto, a fim de atender aos propósitos comunicativos desejados.
Observemos mais um exemplo:
Exemplo 3 – Resumo Silva (2014)11m

Similar ao que foi observado no texto anterior, neste o autor também
inicia o seu resumo com a apresentação de seu objetivo, utilizando
uma oração com o sintagma nominal Este artigo, que não demonstra o
realizador humano da ação verbal. Explicitamente, podemos verificar que
se trata do objetivo pelo uso do sintagma nominal o objetivo, em posição
de objeto direto. Os verbos utilizados, nesse primeiro período, são ter,
flexionado na 3ª pessoa do singular do presente do indicativo, analisar,
no infinito, para marcar a ação que se deseja realizar com a pesquisa, e
abordar, na 3ª pessoa do plural do presente do indicativo.
Em seguida, o autor utiliza-se de uma contextualização temática
para indicar explicações necessárias para entendimento do que é
pretendido, elemento não visionado pelas normas da Revista. Estamos
entendendo que a contextualização temática, seja na abertura do texto,
seja em seu interior, como neste caso, serve para orientar o leitor acerca
de especificidades contempladas pelo trabalho, próprias da área de
11
SILVA, E. N. Variação linguística: das discussões acadêmicas aos livros didáticos. Revista ao Pé da
Letra. v. 2016.2, 2014, p. 85-103.
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conhecimento em que se insere. Nesse exemplo, o autor utiliza um
sujeito oculto, indicado pela flexão do verbo partir na 1ª pessoa do
plural do presente ou do pretérito perfeito do indicativo.
O autor também apresenta o aporte teórico de sustentação
do trabalho, indicado explicitamente e demarcado pelo marcador
metadiscursivo fundamentos teóricos. Logo após, o autor apresenta os
resultados atingidos, por meio de construção textual que não determina
um realizador humano. Para isso, faz uso do sintagma nominal Os
resultados, acompanhado do verbo mostrar, flexionado na 3ª pessoa do
plural do presente do indicativo.
De modo geral, os resumos analisados demonstram:
Quadro 1 – Síntese dos movimentos retóricos dos resumos e
estratégias de escrita adotadas

Fonte: Elaborado pelos autores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, analisamos sete textos do gênero resumo
acadêmico escritos por alunos de graduação e publicados na Revista Ao
Pé da Letra, de modo a identificar e analisar sua estrutura composicional,
em consideração aos movimentos retóricos recorrentes nesse texto, e as
estratégias de produção para elaboração textual dessa estrutura. Com
isso, observamos que os movimentos retóricos mais recorrentes nesses
textos são a apresentação dos objetivos e o anúncio do aporte teórico,
presentes em todos os exemplares analisados. Esses movimentos, além de
compuserem a norma da Revista como elementos obrigatórios, também
são citados pela NBR 6028:2003.
Estrategicamente, esses movimentos são apresentados na escrita
desses textos ora explicitamente demarcados por meio do uso de sintagmas
nominais que constam o nome do elemento (substantivo resultado(s),
por exemplo), ora com o uso de verbos com valores semânticos dentro
do campo do elemento (como analisar ou propor para o objetivo).
Outra estratégia que chama atenção diz respeito à indeterminação de
um realizador humano para a ação desempenhada pelo verbo, sendo
atribuídos sintagmas nominais como este artigo ou essa análise como
sujeitos da oração ou mesmo com o uso da indeterminação do sujeito
com acréscimo da partícula apassivadora se, que pode ser justificada
pela tradição científica de produção de textos com distanciamento dos
pesquisadores, com uso da 3ª pessoa.
Além disso, em comparação às orientações para autores
destinadas pela Revista, dois resumos analisados não atendem ao
número mínimo de palavras definido, e mesmo assim foram publicados.
De mesmo modo, cinco desses textos não contemplam, ao menos, um
dos elementos tidos como obrigatórios para o resumo, especialmente
a apresentação de resultados. Também observamos que quatro desses
textos acrescentam elementos não contemplados pelas orientações, a
saber: a contextualização temática e a conclusão. Com isso, percebemos
que as normas da Revista não são consideradas como “amarras” para
(não) aceitação de um texto a ser publicado. Isso demonstra que
outras práticas de escrita são consideradas para a análise dos textos
submetidos, considerando, certamente, as condições a que esses alunos
são submetidos nas práticas e eventos dos letramentos acadêmicos.
Reforça-se, assim, a ideia de especialidade e situacionalidade disciplinar
dos textos produzidos na academia.
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RESUMO:

Com base na perspectiva da Sociolinguística Variacionista,
analisamos a atuação de fatores linguísticos e sociais sobre a variação
dos verbos existenciais haver e ter. Coletamos dados da fala de 50
informantes do corpus do projeto Português Oral Culto de Fortaleza
- PORCUFORT e analisamos 09 variáveis linguísticas e 03 variáveis
extralinguísticas. Os resultados da análise estatística revelaram que,
de 2.268 dados, 461 (20,3%) pertencem a haver e 1.807 (79,7%)
são de ter. Os grupos de fatores relevantes para o verbo haver foram,
nessa ordem de importância: traço semântico do SN, tempo e modo
verbal, tipo de registro, concordância entre o verbo e o SN, faixa etária,
repetição do verbo no mesmo enunciado, presença de elementos à
esquerda do verbo, sexo e posição do SN.
Palavras-chave: Verbos existenciais. Sociolinguística variacionista. Falar culto. Fortaleza-CE.
1
Esta pesquisa está vinculada ao Laboratório de Pesquisas Sociolinguísticas do Ceará (LAPESCE) do
CH da UECE, coordenado pela professora Dra. Aluiza Alves de Araújo, docente vinculada à Linha 02 de pesquisa
– Multilinguagem, Cognição e Interação do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada – PosLA da
Universidade Estadual do Ceará – UECE, e ao Grupo de Estudos e Pesquisas sociolinguísticas de Fortaleza-CE
(SOCIOFOR), vinculado ao Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq, coordenado pela mesma professora.
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ABSTRACT:

Based on the perspective of Variationist Sociolinguistics, we
analyze the performance of linguistic and social factors on the variation
of existential verbs there to be and to have. We collected data from the
speech of 50 informants from the corpus of the Português Oral Culto de
Fortaleza - PORCUFORT and analyzed 09 linguistic variables and 03
extralinguistic variables. The results of the statistical analysis revealed
that, of 2,268 data, 461 (20.3%) belonged to there to be and 1,807
(79.7%) were of to have. The groups of factors relevant to the verb there
to be were, in this order of importance: semantic trait of SN, time and
verbal mode, record type, agreement between the verb and the SN,
age group, repetition of the verb in the same statement, presence of
elements to the left of the verb, gender and SN position.
Key words: Existential verbs. Variationist sociolinguistics. Cultured speech. Fortaleza-CE.
INTRODUÇÃO

Dentre as inúmeras pesquisas de fenômenos de variação linguística
realizadas Brasil a fora, tratamos aqui, neste trabalho, da alternância
entre os verbos existenciais ter e haver no português falado por pessoas
com nível superior completo de Fortaleza-CE. Os verbos existenciais
podem apresentar, em um mesmo contexto, o sentido de existência, ou
seja, podemos usar qualquer um deles para referirmo-nos à existência
de algo ou alguém.
Embora muitos estudos variacionistas já tenham sido realizados
sobre o tema em questão (CALLOU; AVELAR, 2000; DUTRA, 2000;
MARTINS; CALLOU, 2003; BERLINCK; DUARTE; OLIVEIRA, 2009;
BATISTA, 2012; VITÓRIO, 2013; VIANA, 2018, dentre outros), nenhum
ainda analisou o fenômeno em questão em dados da fala culta
fortalezense, o que pretendemos sanar com a proposta em tela. Para
essa empreitada, utilizaremos o corpus do único banco de dados de fala
culta fortalezense, até então, o Projeto Português Oral Culto de Fortaleza
– PORCUFORT Fase I2 (doravante PORCUFORT), datado da década de
1990 (ARAÚJO; VIANA; PEREIRA, 2018a).
Dessa forma, nosso objetivo é analisar, embasados na Teoria da
Mudança e Variação Linguística (LABOV, 2008; WEINREICH; LABOV;
2

Maiores considerações sobre o PORCUFORT serão feitas na seção de Metodologia.
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HERZOG, 2006), a variação no uso dos verbos existenciais haver e ter
na amostra do PORCUFORT, verificando qual deles é mais produtivo
na amostra, assim como, quais fatores, dentre os linguísticos e os
extralinguísticos, favorecem uma ou outra variante, e por último, se
há, na fala culta fortalezense, indícios de mudança no sentido de ter
substituir haver.
Dentre nossas hipóteses, acreditamos que a ocorrência geral de
ter seja superior a haver. Além disso, defendemos, ainda, que os tempos
do presente, a presença de elementos à esquerda do verbo, os tipos de
registro D23, o sexo masculino e a menor faixa I sejam os fatores que
mais favorecem o verbo ter. Já, em relação ao verbo haver, cremos que
ele é beneficiado pelos seguintes fatores: pelo traço semântico do SN
[-animado], pelos tempos no passado, pela presença de modalizador,
pela repetição do verbo no mesmo enunciado, através da presença da
variável na fala do documentador, a partir do sexo feminino, a faixa
etária III e pelo tipo de registro EF. Por último, supomos que estamos
diante de uma avançada mudança em progresso, onde ter existencial
está suplantando o uso de haver existencial e o próprio verbo existir.
Este artigo está organizado em seis seções, além das referências
bibliográficas. Após esta introdução, a segunda seção é composta pela
nossa Revisão de Literatura, o qual apresenta os principais resultados
de quatro estudos variacionistas sobre o fenômeno que pesquisamos. A
terceira aborda, brevemente, a teoria da Variação e Mudança linguística,
base teórica desta pesquisa. A quarta seção traz a metodologia
empregada, assim como descrição do corpus e da ferramenta estatística
utilizados, além das variáveis testadas na análise. A quinta seção deste
artigo apresenta e discute os resultados encontrados na pesquisa. Por
fim, as considerações finais acerca dos resultados encontrados.
OS EXISTENCIAIS NA FALA CULTA BRASILEIRA

Diversos trabalhos sobre a variação de verbos existenciais, a partir
de bancos de dados de fala culta, apresentam frequências de uso de
haver superiores a frequências de bancos de dados de fala popular.
Vejamos quatro desses trabalhos.
Callou e Avelar (2000) analisam dados de fala da cidade do Rio
de Janeiro a partir do Projeto NURC, em um estudo de tendência, onde
encontraram um total de 1.528 dados de haver e ter e, para a análise
estatística, rodaram seus dados no pacote de programas Varbrul. Os
3

Maiores detalhes, sobre os tipos de registro encontramos na seção de Metodologia.
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grupos de fatores controlados na análise foram: sexo, faixa etária, década
de gravação, tempo verbal e especificidade semântica do argumento
interno. As variáveis relevantes estatisticamente foram: o tempo verbal, a
especificidade semântica do argumento interno, a faixa etária e o sexo.
No tempo verbal, a análise mostrou que o presente (0.60) privilegia ter
para a década de 70 e 90, enquanto o passado favorece haver: (0.91)
pretérito perfeito e (0.66) pretérito imperfeito para a década de 70, e
pretérito perfeito (0.62) e pretérito imperfeito (0.55) para a década de 90;
na especificidade semântica do argumento interno, o traço [- material]
beneficia o uso de haver e o traço [+ material] promove o uso de ter; já,
na faixa etária, quanto mais velho o falante, maior aliado de haver; e
para o sexo: para os autores, “foi possível ainda constatar que, na década
de 70, as mulheres utilizam mais o ter do que os homens” (CALLOU;
AVELAR, 2000, p. 94, grifos nossos).
Dutra (2000) analisou ter e haver na fala culta de Salvador, também
a partir de dados do NURC. Sua amostra é composta por 32 informantes
estratificados em dois gêneros, quatro faixas etárias e dois tipos de
registro. A autora computou um total de 781 ocorrências de construções
existenciais com ter e haver, sendo 484 ocorrências de ter (61,9%) e
297 de haver (38,1%). A autora utilizou o pacote de programas Varbrul,
mas não apresenta pesos relativos, detendo-se apenas nas frequências.
As 11 variáveis testadas foram as sociais: faixa etária e gênero, a
extralinguística: tipo de registro, e as linguísticas: animacidade; natureza
do objeto; flexão de número; tempo e modo verbal; posição do objeto;
tipo de oração; constituição do SN objeto.
A autora, ao analisar todas as variáveis supracitadas, chegou aos
seguintes resultados: para a variável faixa etária: haver predomina em
frequência na faixa etária 3 com 57,6% das ocorrências; gênero: o verbo
haver apresenta 45,4% das ocorrências com os homens, tipo de registro:
no DID, ter obteve 76,5% e haver 23,5%, já, no EF, ter obteve 37,3% e
haver 62,7%, revelando que, quanto mais formal o registro, maior é o
uso de haver, animacidade: o verbo ter possui as maiores frequências
([+animado] 83,05% e [– animado] 58,2%), sendo que haver obteve
maiores índices para o traço [– animado] (41,8%), natureza do objeto:
no fator traço abstrato, verificou-se o seguinte: o verbo ter obteve
35,1% de ocorrências, enquanto haver obteve 64,9%, já, para o fator
traço concreto, ter obteve 74,7% dos dados e haver 25,3%, flexão de
número: com haver, as frequências de ocorrência são reduzidas, sendo
38,1% e 35,7% respectivamente, tempo de modo verbal: nos DID, há
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predomínio do verbo haver no pretérito perfeito do indicativo e no
presente do subjuntivo, nos EF, o verbo haver se sobressai em todos os
modos e tempos verbais, sendo bastante expressivo no futuro do presente
(87,5%), no pretérito perfeito do indicativo (83,3%), no infinitivo (83,3%)
e no pretérito imperfeito do indicativo (73,5%), posição do objeto:
para haver, as frequências são menores (38,4% e 30,4%) para objeto
posposto e anteposto, tipo de oração, o verbo ter possui maiores índices
de ocorrências em orações absolutas e haver possui os maiores índices
nas orações subordinadas adverbiais (77,5%) e substantivas (57,8%),
constituição do SN objeto: haver apresentou 94,1% de frequências de
tipos SN = DET+N+SA+SP e 71,4% de N+SA4.
Ainda com dados do NURC, do Rio de Janeiro e de Salvador,
Martins e Callou (2003) encontraram 2.036 ocorrências para haver e
ter e apresentaram apenas as frequências. As variáveis testadas foram:
sexo, faixa etária, década de gravação, tempo verbal e especificidade
semântica do argumento interno. Para a análise estatística, as autoras
utilizaram o pacote de programas Varbrul. As variáveis selecionadas por
relevância foram o tempo verbal, especificidade semântica do argumento
interno, faixa etária e sexo.
Para o sexo: as autoras afirmam que, em Salvador, nas faixas
etárias 1 e 2, a “mudança” de ter por haver “já foi efetivada”, e, na
faixa 3, a frequência de ter existencial é de 97% (MARTINS; CALLOU,
2003, p. 821); já, no Rio de Janeiro, as frequências para as duas décadas,
na primeira faixa etária, são superiores a segunda e terceira. Quanto à
varável sexo, a autora diz que “comprova-se, mais uma vez, que são
as mulheres que tendem a liderar os processos não-estigmatizados
de mudança lingüística e que quanto mais jovem o falante, maior a
freqüência de uso de ter” (MARTINS; CALLOU, 2003, p. 822); quanto
ao tempo verbal, o tempo presente é aliado de ter, enquanto o passado
beneficia haver. Para o Rio de Janeiro, a frequência de ter no pretérito
perfeito chega a apenas 10% na década de 1970 e 35% em 1990,
enquanto que, no presente, ter alcança 70% e 90%, respectivamente; já,
no pretérito imperfeito, a frequência não se altera de uma década para
outra, mantendo-se em torno de 65%. Em Salvador, na década de 1970,
o pretérito perfeito do indicativo colabora para com a ocorrência de
haver, mesmo que o número de ocorrências de ter e haver apresente um
certo equilíbrio: 57% de ter e 43% de haver. O imperfeito do indicativo
4
Legenda: SN – sintagma nominal; pro – pronome; SA – sintagma adjetival; SP – sintagma preposicional;
S – sentença; DET – determinante; N – nome.
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e do subjuntivo, na década de 70, apresenta mais ocorrências de ter
com 88% de casos e haver com 12%. Na década de 90, o imperfeito
apresenta mais ocorrências de haver com 36%; para a especificidade
semântica do argumento interno, o traço [- material] colabora com o uso
de haver, já o traço [+ material] promove o uso de ter.
Para as autoras, as duas cidades apresentam inserção de ter no
campo de haver, sugerindo uma mudança em progresso: no Rio de
Janeiro, a frequência do verbo ter sobe de 63%, na década de 1970, para
76% na década de 1990; já, em Salvador, ter salta, na década de 1970,
de 74% para 86% na década de 1990.
Batista (2012) apresenta uma análise em tempo real, em tendência
com ter e haver existenciais, no falar culto de Rio de Janeiro, Salvador e
Porto Alegre, a partir de dados do NURC. A autora analisou 1.283 dados
de construções existenciais das décadas de 70 e 90, apresentando-os
em frequências. Os grupos de fatores testados foram: sexo, faixa etária,
década de gravação, cidade, tempo verbal e natureza semântica do
argumento interno.
Neste estudo, a seleção das variáveis relevantes pelo pacote de
programas Varbrul, por década, para o verbo ter, são: a faixa etária –
faixa 1 é a que mais aplica ter nas duas décadas (82% dec. 1970 e 99%
dec. 1990); o tempo verbal – o tempo presente e o pretérito perfeito em
Salvador (85% e 88%); e a natureza semântica do argumento interno –
[+ humano] e [+ material].
Ou seja, esses fatores promovem o uso de ter em ambas as
décadas e nas três cidades. Para a autora, o uso de haver em construções
existenciais pode ser interpretado como uma habilidade adquirida
durante o aprendizado da escrita e a autora ainda assinala uma mudança
em curso nas três cidades.
Vejamos, a seguir, uma breve apresentação bases teóricas da nossa
pesquisa.
TEORIA DA VARIAÇÃO E MUDANÇA LINGUÍSTICA

A Teoria da Variação e Mudança Linguística vai de encontro a
alguns fundamentos de outras correntes da linguística, que se preocupam,
como Saussure, em estudar a língua em seus aspectos estruturais,
defendendo a homogeneidade e ditando a heterogeneidade da língua
como elemento caótico e incontrolável. Em sentido contrário, Camacho
(2001, p. 69) afirma que “a heterogeneidade não é [...] uma propriedade
inerente e funcional” da língua e afirma, ainda, que ela é a “capacidade
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de operar uma seleção entre formas alternativas possíveis, conforme as
circunstâncias sociais da interação” (2001, p. 69), que é o que chama
de “atributos mais relevantes da competência comunicativa do falante”
(2001, p. 69). A sociolinguística defende não só a heterogeneidade
linguística, mas também a toma como objeto de estudo.
Segundo Labov, “a existência de variação e de estruturas
heterogêneas nas comunidades de fala investigadas está certamente bem
fundamentada nos fatos (...) a heterogeneidade não é apenas comum,
ela é o resultado natural de fatores linguísticos fundamentais” (2008,
p. 238). Weinreich, Labov e Herzog (2006) ainda afirmam que a língua
dispõe de estratos para cada grupo real de falantes, ou seja, que ela é
multiestratificada. Dessa forma, a variedade e a heterogeneidade são,
portanto, propriedades inerentes dos sistemas linguísticos e o papel
da Sociolinguística é estudar, examinar e tratar essas variedades como
objeto de estudo em suas categorizações linguísticas e não linguísticas.
A Sociolinguística Variacionista é caracterizada pelo estudo das
variáveis extralinguísticas e sua direta correlação com as variáveis
linguísticas (TARALLO, 1990), pois Labov (2008) acredita na Linguística
sendo necessariamente uma ciência social. Fica evidente, para o
pesquisador, portanto, que “as variáveis, tanto linguísticas quanto
não linguísticas, não agem isoladamente, mas operam num conjunto
complexo de correlações que inibem ou favorecem o emprego de formas
variantes semanticamente equivalentes” (MOLLICA, 2004, p. 27).
A língua oferece a seus falantes diferentes possibilidades de
expressarem-se e fazerem tudo o que se lhe esteja inserido socialmente
a partir da linguagem. O que importa é desmistificar “o mito de que a
língua-uso, na comunidade, é (ou precisa ser) um todo homogêneo (ou
homogeneizado), que necessita de zelos e de leis” (MENDES, 2015, p.
132). Cada uma dessas possibilidades de uso da língua traz um valor que
desempenha alguma função na realização da fala e na interação pessoal.
Vejamos, posto tudo isso, a metodologia empregada em nossa
pesquisa, assim como a apresentação de nossa amostra e do programa
computacional utilizado.
METODOLOGIA

O banco de dados selecionado como provedor de dados
para nossa pesquisa é o Projeto Português Oral Culto de Fortaleza PORCUFORT, constituído por 73 informantes estratificados de acordo
com o sexo, a faixa etária e o tipo de registro, concebido com o objetivo
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de figurar como um banco de dados da variedade urbana culta falada
pelos fortalezenses (ARAÚJO; VIANA; PEREIRA, 2018a). Elaborado nos
moldes do projeto NURC, o PORCUFORT constitui-se, hoje, como
o único corpus representativo da norma culta falada em Fortaleza e
encontra-se totalmente transcrito e digitalizado. Os indivíduos dessa
data base têm, como características sociais, serem fortalezenses natos,
filhos de pais fortalezenses ou pelo menos de mães fortalezenses e pais
cearenses; nunca se ausentaram de Fortaleza por, no máximo, dois anos
consecutivos; possuem graduação completa e, em sua grande maioria, já
estavam inseridos no mercado de trabalho (ARAÚJO; VIANA; PEREIRA,
2018a).
Dessa forma, nossa amostra será baseada na análise estratificada
e composta da seguinte forma: faixa etária: I (22 a 35 anos), II (36 a
50 anos) e III (51 anos em diante), sexo: masculino e feminino e tipo
de registro: D2 - Diálogo entre Dois Informantes, DID - Diálogo entre
Informante e Documentador e EF - Elocução Formal.
Vejamos, no quadro 1, a estratificação dos informantes de nossa
amostra, de acordo com o controle de variáveis extralinguísticas (sexo,
faixa etária e monitoramento estilístico) do PORCUFORT.

Fonte: Adaptado de Araújo, Viana e Pereira (2018a).

Portanto, nossa amostra será composta por 50 falantes, sendo,
destes, 17 indivíduos dos inquéritos DID, 18 indivíduos dos inquéritos D2
e 15 indivíduos do EF do PORCUFORT, como apresentado no Quadro 1.
As 12 variáveis testadas na análise foram as linguísticas: traço
semântico do SN, preenchimento de elementos à esquerda do verbo,
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tipo de oração, posição do SN, peso do SN, tempo e modo verbal,
presença de modalizador, repetição do verbo no mesmo enunciado,
e concordância entre o verbo e o SN. Já as variáveis extralinguísticas
foram: faixa etária, sexo5 e tipo de registro, como na estratificação do
corpus.
Os dados deste trabalho foram coletados não só por meio da sua
identificação durante a leitura das entrevistas transcritas, com a utilização
da ferramenta “localizar” do programa Microsoft Word, mas também
através da audição, na íntegra, dos inquéritos selecionados, o que
garantiu maior confiabilidade à coleta de dados. Coletadas as orações
que continham os verbos em questão, codificamos todos os dados e os
submetemos à análise estatística do programa computacional Goldvarb
X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005) que verifica a chance de
um fator influenciar a ocorrência de uma ou outra variante.
A seguir, apresentamos os resultados obtidos para haver vs. ter em
sentido existencial.
DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nossa análise binária é sobre os dados relativos aos verbos haver e
ter, lembrando que sempre em sentido existencial e com aplicação para
a variante padrão, haver. Encontramos um total de 2.268 ocorrências,
sendo 461 dados de haver (20,3%) e 1.807 dados de ter (79,7%), como
mostram as frequências no Gráfico 1.
Gráfico 1 - Frequências das variantes haver vs. ter em nossa amostra

Fonte: elaboração própria.

5
Frisamos que utilizamos a palavra sexo para designar o traço biológico dos informantes, assim como
pré-estabelecido no banco de dados.
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Após verificadas as frequências como apresentadas no Gráfico
1, a rodada do Goldvarb X para haver vs. ter trouxe-nos somente um
nocaute na variável tempo e modo verbal, no fator futuro do presente do
indicativo, com 01 dado apenas para haver. Após nocaute resolvido, com
a exclusão, no arquivo de condições, dos dados relativos aos nocautes,
prosseguimos a análise. Os resultados sugeridos pelo Goldvarb X, para
haver vs. ter foram extraídos do Run # 62, com a Convergence at Iteration
8, que nos deu um Input de 0,141, com significância de 0,017 e Log
likelihood de -901,311.
O Goldvarb X selecionou 09 variáveis relevantes para a manutenção
de haver em construções existenciais na fala culta de Fortaleza-CE, que
foram os seguintes grupos de fatores: traço semântico do SN, tempo e
modo verbal, tipo de registro, concordância entre o verbo e o SN; faixa
etária; repetição do verbo no mesmo enunciado; presença de elementos
à esquerda do verbo, sexo e posição do SN, nesta ordem de relevância.
E, como variáveis desconsideradas na análise, estão o peso do SN e a
presença de modalizador.
Vejamos, a seguir, os resultados para cada variável selecionada
como favorecedora de haver, por ordem de relevância.
Traço semântico do Sintagma Nominal - SN

A primeira variável selecionada em relevância para haver vs.
ter, o traço semântico do SN traz dados que corroboram resultados já
encontrados em diversos estudos variacionistas6 sobre os verbos em
estudo. Vejamos esses7 resultados para esse grupo de fatores na Tabela 1.
Tabela 1 - Atuação da variável traço semântico do SN sobre o verbo haver

Fonte: elaboração própria.
6
Traremos em caráter comparativo, apenas os resultados de estudos variacionistas sobre os verbos
existenciais e seus respectivos dados apresentados na seção de Revisão da Literatura.
7
Nas tabelas apresentadas no texto, os números dos PRs destacados em negrito referem-se aos fatores
favorecedores da variante de aplicação; os PRs destacados com negrito e sublinhado representam os fatores
neutros, ou pouco acima do ponto neutro, em função da regra de aplicação; já, aqueles PRs sem destaque são os
fatores desfavorecedores da aplicação, aliados da outra variante.
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Verificamos, na Tabela 1, que os traços [-animado] e [-concreto] são
aliados de haver com o PR de 0,677, enquanto que os traços [-animado]
e [+concreto] (0,434), [+animado] e [-humano] (0,428) e [+animado] e
[+humano] (0,263) inibem a variante padrão, resultados que confirmam
nossas hipóteses tanto para haver quanto para ter.

Resultados semelhantes aos nossos são encontrados em
Batista (2012), Callou e Avelar (2000), Dutra (2000) e Martins e
Callou (2003), quando nos afirmam que traços do SN [+abstratos],
[-humanos], [-material] e [-animado] são aliados do uso de haver
pelo falante.
Válido ressaltar aqui que, analisando a Tabela 1, vemos
ainda que os fatores inibidores de haver são, automaticamente,
favorecedores de ter8, o que também é corroborado em Batista
(2012), Callou e Avelar (2000), Martins e Callou (2003) e Dutra
(2000), pois esses estudos nos dizem que os traços [+humano],
[+material], [+animado] e [+concreto] são beneficiadores do verbo
ter.
Esses resultados a que chegamos, confirmados pelos estudos
supracitados, nos mostram uma certa dualidade entre os verbos
haver vs. ter: quanto [+abstratos], [-concreto], [-animado] e
[-humanos] o traço do SN, mais beneficiador do verbo haver,
enquanto que, do contrário, quanto [-abstratos], [+concreto],
[+animado] e [+humano] o traço do SN, mais beneficiador do
verbo ter.
Os excertos abaixo ilustrarão cada fator do traço semântico
do SN na fala dos fortalezenses9.
(6) tão quando eles /tã o lá que se de/... se dePAram com::
num tem castigo mas o castigo eh::... é o traBA::lho é:: a
LUta né?... (PORCUFORT, DID, 13)
(7) tem a igreja da GLÓria que fica assim::... num Alto num::
(PORCUFORT, DID, 32)
(8) ...e::las falavam MUIto a gente perguntava eh e::... “lobisomem eXISte?... e caiPOra eXISte?” e tudim confirmava
né? conTA::va as his{Tória (PORCUFORT, DID, 106)
(9) e HÁ OUtros jovens... aí com esses OUtros jovens também vai ocorrer esta mudança... (PORCUFORT, EF, 38)
8
É válido lembrar ao leitor que, em uma análise binária, ou seja, entre duas variantes, caso a variante
de aplicação A obtiver PR de 0,600, a variante B obterá, logicamente, um PR de 0,400, pois esses números são
menores que 1 e, juntos, somam 1.
9
Para melhor visualização, os excertos apresentados estarão, sempre, na ordem apresentada na
disposição dos fatores das respectivas e referidas tabelas.
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Um fato curioso em nossa coleta e relacionado a essa variável,
é que, em muitos casos, para atribuir o traço semântico do SN, é
necessário apelarmos para o contexto da fala do indivíduo. Um exemplo
disso é quando um informante se refere a um funcionário, uma pessoa
específica, de um banco como “caixa de banco”, como podemos ver no
excerto abaixo:
(10) num vou rasgar um cheque... vou dar pra ela porque tem
caixa de banco que ainda aceita né?... (PORCUFORT, D2,
11, Inf. 01)

Durante nossa coleta de dados, buscamos, inicialmente, o sentido
expresso pelo substantivo, mas quando este muda de campo semântico,
no caso do excerto (10), de um objeto, a caixa, para uma pessoa, a
funcionária, analisamos o sentido empregado no contexto do diálogo
dos informantes.
Vejamos, a seguir, a continuidade de nossa análise com as demais
variáveis relevantes.
Tempo e modo verbal

Outro grupo de fatores que sempre aparece dentre os relevantes
para a variação dos verbos haver e ter é o tempo e modo verbal empregado
nas variantes no momento da interação entre os informantes. Vejamos a
atuação da segunda variável, em ordem de relevância, na Tabela 2 a
seguir.
Tabela 2 - Atuação da variável tempo e modo verbal sobre o verbo haver

Fonte: elaboração própria.
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A Tabela 2 nos diz que os fatores pretérito perfeito do
indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo e formas nominais
são favorecedoras de haver com PRs de 0,873, 0,693 e 0,566
respectivamente, que confirmam nossa hipótese de que os tempos
do passado privilegiaram o verbo haver. Já os fatores futuro do
subjuntivo e pretérito imperfeito do indicativo também são aliadas
da regra, mas, de forma discreta, com PRs pouco acima do ponto
neutro: 0,512 e 0,507 respectivamente.
Como fatores desfavorecedores de haver, encontramos os
seguintes: presente do indicativo (0,437), presente do subjuntivo
(0,280) e futuro do pretérito do indicativo (0,205), que são,
automaticamente, favorecedores de ter.
Vejamos, a seguir, um excerto de nosso corpus para cada
fator aliado de haver.
(11) e e me diz uma coisa houve aqui exportação de atleta p/ o
sul do país aqui {no Ceará? (PORCUFORT, D2, 34, Inf. 02)

(12) EU ACHO o seguinte se NUM houvesse na realidade prova então que a Secretaria (PORCUFORT, D2, 16, Inf. 02)
(13) uma... digamos esTÁ haVENdo:: um momento desemprego na faixa etária (PORCUFORT, D2, 30, Inf. 01)
(14) se hou/ se houVER... uma viagem quem paga são os alunos... no caso do inventário que a gente teve que faZER...
(PORCUFORT, DID, 106)
(15) ... e queriam busCAR as inovações que já estavam... já já
havia-se os rumores que vinha da FRANça... mas entre...
Coimbra E França não havia uma intercomunicação tão
boa... ATÉ que o governo... inaugurou::... (PORCUFORT,
EF, 36)

Lembrando-nos dessas formas, vemos que estamos falando de
houve, houvesse, haver/havendo/havido, (quando/se) houver e havia
como as formas que mais foram beneficiadas na variação, de um lado,
enquanto, do outro, estão no verbo ter, as formas ter, tenha e teria.
Fazendo uma relação com nossa revisão de literatura, averiguamos
que não há consenso sobre os fatores delimitados na variável relacionada
aos tempos e modos verbais, ou seja, há pesquisas que testam vários
fatores, como mais de um pretérito e mais de um presente, etc., e há
outras que testam apenas dois, como apenas a dualidade entre presente
e pretérito.
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Dessa maneira, podemos dizer que as formas pretérito perfeito
do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do subjuntivo,
pretérito imperfeito do indicativo e formas nominais, aliadas de haver,
também são confirmadas nos estudos de Batista (2012), e Dutra (2000),
mesmo que usando o pretérito enquanto hiperônimo paras os demais
pretéritos, como em Martins e Callou (2003) e Dutra (2000).
Encontramos, no estudo de Dutra (2000), uma única contradição
com nossos resultados, quando a autora nos apresenta o presente do
subjuntivo como beneficiador de haver, o que vem de encontro aos
nossos resultados, embora devamos ressaltar que Dutra (2000) não
apresenta PR em seus resultados, apenas as frequências.
Tipo de Registro

A variável tipo de registro, também analisada por Dutra (2000), foi
relevante em todas as nossas análises sobre os verbos existenciais. Nesta
análise de haver vs. ter, esse grupo de fatores mostrou-se em terceiro
lugar geral de relevância e a primeira dentre as extralinguísticas. Vejamos
sua atuação em nossos dados na Tabela 3.
Tabela 3 - Atuação da variável tipo de registro sobre o verbo haver

Fonte: elaboração própria.

Nossos resultados apontam que apenas o registro EF é beneficiador
de haver com PR de 0,767, enquanto que D2 (0,478) e DID (0,369) são
aliados de ter.
Sabemos que os EFs são os inquéritos mais formais dentre os três
no PORCUFORT, pois “É composto, geralmente, por aulas, exposições e
conferências nos quais os informantes mantêm um nível muito elevado
de monitoramento da própria fala.” (VIANA, 2018), o que faz os

informantes, geralmente, buscarem a norma padrão da língua,
escolhendo as variantes de prestígio que, em nosso caso, trata-se
do verbo haver. Para essa variável, nossa hipótese de que o EF seria
aliado de haver foi confirmada.
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Quando chamamos atenção para a questão do monitoramento
estilístico, não deixamos de lado, porém, que embora haja a
preferência por haver dentre os inquéritos, o verbo ter é sempre
a variante que contém as maiores frequências de uso em todos os
inquéritos e em todas as variáveis analisadas por nós.
Como já foi bastante explanado na seção de metodologia,
há muitas diferenças entre os tipos de inquérito do corpus que
utilizamos. Diferenças essas que podem também ser classificadas
como diferenças de estilo. Hora (2014) nos alerta que, para Labov,
o vernáculo do falante é fundamental, ou seja, sua fala mais
natural, aquela que surge quando o indivíduo não a monitora.
Dessa forma, Labov
[...] Estabelece níveis de formalidade ou informalidade
na obtenção dos dados, que permitem avaliar possíveis
indícios de mudança na língua quando o estilo é alterado.
Assim, ele esboça a entrevista sociolinguística de forma
que possa obter do falante, tanto quanto possível, uma fala
que vá da mais casual à mais formal. (HORA, 2014, P. 21).

Ainda segundo Hora (2014), estudiosos da Sociolinguística, da
Etnografia da Fala e de campos relacionados à variação linguística
sugeriram posteriormente a Labov (2006, 2008) que há três sentidos
para a formalidade que podem ser confundidos. No primeiro sentido,
a formalidade é uma característica da língua, no qual o discurso está
sujeito a regras. “A fala formal é marcada por uma estrutura especial; o
estilo formal reduz a variabilidade e a espontaneidade da fala.” (HORA,
2014, p. 21).

No segundo sentido, a formalidade ou informalidade são
formas de descrever características da situação de uso e não de
língua em si. Essas características da situação de uso podem ter a
ver com tom de afetividade, ou seja, uma situação formal, exige um
tom de seriedade e polidez. Para Labov (2008), “é a formalidade
do contexto que faz com que um falante preste mais atenção a
sua fala” (HORA, 2014, p. 21). Por fim, no terceiro sentido, “a
formalidade se refere a um modo técnico de descrição, em que o
estabelecimento pelo analista das regras que governam o discurso
é explícito ao máximo” (HORA, 2014, p. 21).
Como já dito, grande parte dos estudos variacionistas vêm
mostrando que há uma mudança em curso na sobreposição da variante
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ter pela variante haver em sentido existencial, fato que trazemos
também neste texto, pois, ter ainda mantêm a grande maioria das
ocorrências em sentido existencial em nossa amostra. No tipo de
registro EF, embora com menor quantidade de dados totais, é clara
a grande quantidade de ocorrências em vista das variantes haver
e existir, apesar de estas aparecerem em maior quantidade no EF
que nos D2 e DID.
Em resumo, podemos inferir, com base em nossos dados e
com base na literatura sobre o fenômeno em tela que, quanto mais
formal a fala do indivíduo, mais este usa as variantes de prestígio
da língua, e mais ele usará a variante haver.
A seguir, a terceira variável linguística em relevância nesta
análise.
Concordância entre o verbo e o Sintagma Nominal - SN

Grupo de fatores selecionados em quarto lugar na ordem de
relevância, a concordância entre o verbo e o SN destaca-se, em especial,
por sabermos que o uso do verbo haver enquanto existencial é restrito à
impessoalidade (SACCONI, 2001; BECHARA, 2009; CUNHA; CINTRA,
2010), ou seja, quando o verbo permanece no singular. Vejamos a
atuação da variável em nossos dados.
Tabela 4 - Atuação da variável concordância entre o verbo e o SN sobre
o verbo haver

Fonte: elaboração própria.

A Tabela 4 nos revela que apenas o fator Verbo singular → SN
plural é aliado de haver com PR de 0,815, enquanto que os fatores Verbo
singular → SN singular, com PR de 0,492 e Verbo plural → SN plural
com PR de 0,195 inibem seu uso, afinal, tratar-se-ia de hipercorreção, ou
seja, seu uso seria considerado forma errônea na gramática normativa e,
dentre todos os nossos dados, encontramos apenas 05 ocorrências dessa
natureza, como apresentado no excerto (16).
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os moviMENtos popuLAres... constrangeram... até as
For-ças ArMAdas... chegando ao PONto que dentro
dos próprios... quartéis... haverem grupos... CONtra...
atitudes... DE... oficiais... (PORCUFORT, EF, 36)

Vejamos melhor esses resultados.
As construções formadas por verbo singular → SN plural são
aquelas ditas impessoais, como em:
(16) por-que num tem condições de um carro... passar duzentos quilômetro por hora (PORCUFORT, D2, 11, Inf. 01)

(17) HÁ autores que escreve basicamente só Naturalismo... há
autores que escreve basicamente só Realismo... e há autores que misTUram... as tendências... né?... (PORCUFORT,
EF, 36)
(18) essa coisa de você comprar um tecido e mandar fazer
uma blusinha uma coisinha isso pegava mal... existe dessas pessoas né?... (PORCUFORT, DID, 12)

Esses excertos nos mostram que os fortalezenses são favoráveis à
impessoalidade, mesmo quando não necessário, como no excerto (19),
com o verbo existir, que nos faz acreditar tratar-se de um caso claro
de hipercorreção, no qual o verbo pessoal está no singular com um
SN plural. Para exemplificar os demais fatores da variável, vejamos os
excertos (20) e (21), abaixo.
(19) aquela COIsa de pequena burguesia mesmo né? que é um
horror o que há de mais nojento na nossa sociedade né?...
(PORCUFORT, DID, 12)
(20) o maior representante e o maior representante do Naturalismo é o Aluísio de Azevedo... houveram OUtros... (PORCUFORT, EF, 36)

Outra questão que devemos expor sobre nossos dados é com
relação ao plural do verbo ter no presente de indicativo: têm. Algumas
questões devem ser pontuadas aqui. Em primeiro lugar, encontramos
120 ocorrências de ter no presente do indicativo no plural, mas sabemos
que essa diferenciação só ocorre na escrita e, a partir do contexto do
discurso, pois não há qualquer diferença entre tem e têm na fala. Dessa
maneira, explicamos grande quantidade de dados de plural para o verbo
ter.
Esse grupo de fatores também foi estudado em Dutra (2000), como
flexão de número e mostra que a não concordância é mais significativa
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com haver e existir. A seguir, apresentamos os resultados referentes a
segunda variável extralinguística relevante em nosso estudo.
Faixa etária

Frequentemente selecionada como relevante para a variação dos
verbos existenciais, a faixa etária foi selecionada como a quinta variável
relevante da análise de haver vs. ter com dados do PORCUFORT. Vejamos
sua atuação a partir da Tabela 5.
Tabela 5 - Atuação da variável faixa etária sobre o verbo haver

Fonte: elaboração própria.

Como esperávamos em nossas hipóteses, a Tabela 5 nos mostra a
faixa etária III (de 51 anos em diante) como beneficiadora de haver, com
PR de 0,619, enquanto que as faixas de indivíduos mais jovens, faixa I
(22 a 35 anos) e faixa II (36 a 50 anos) desfavorecem haver, com PRs de
0,440 e 0,418 respectivamente, em detrimento de ter (PRs de 0,560 para
a faixa I e 0,582 para a faixa II).
Esses resultados confirmam os de Batista (2012), Callou e Avelar
(2000) e Dutra (2000), pesquisas que revelaram a faixa etária II como
aliada de haver. Como sabemos, é através das análises das faixas etárias,
que, a partir de uma análise em tempo aparente podemos vislumbrar
uma possível mudança em progresso. Partindo desse pressuposto,
procuramos avaliar, através da faixa etária, se há ou não mudança em
progresso na variação dos verbos existenciais. Vejamos o Gráfico 2.

183

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

Gráfico 2 - Pesos relativos em função da faixa etária entre as variantes

Fonte: elaboração própria.

Como vemos no Gráfico 2, a variante inovadora, o verbo ter, não
apresenta um uso maior da faixa I, decrescendo na faixa II e faixa III, o
que poderia caracterizar uma possível mudança em progresso, como
preconizada por Labov (2001).
Dessa forma, podemos dizer que, no falar culto de Fortaleza-CE da
década de 1990, visualizamos apenas uma variação estável entre haver
e ter, sem indícios de mudança em progresso, no momento, o que refuta
nossa hipótese inicial.
Vejamos, a seguir, a sexta variável selecionada como relevante na
análise entre haver vs. ter.
Repetição do verbo no mesmo enunciado

Nossa hipótese para a testagem dessa variável, que se tornou a
sexta em relevância para haver, se deu a partir do contato com nossos
dados, pois percebemos a ocorrência de repetição do verbo num
mesmo enunciado e decidimos testá-la também, hipótese esta que foi
confirmada.
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Tabela 6 - Atuação da variável repetição do verbo no mesmo enunciado
sobre o verbo haver

Fonte: elaboração própria.

Como nos mostra a Tabela 6, a repetição do verbo no mesmo
enunciado é aliada do verbo haver com PR de 0,769, enquanto que a
não repetição inibe haver, (0,492) em benefício de ter (0,508). Inferimos
que essa repetição se dá a partir da intenção do falante em permanecer
com um padrão de correção gramatical inclusive em sua fala. Em alguns
casos, podemos reconhecer padrões de hipercorreção. Vejamos dois
exemplos de repetição de haver no mesmo enunciado nos excertos (22)
e (23).
(21) é... exatamente... e hoje há há há há dois problema sério
do do Brasil é... (PORCUFORT, D2, 45, Inf. 01)
(22) haVIA::... havia assim um aumento de paSSAgem ((toca o
telefone))... NUM ERA:: {num ERA... PRA HAVER um aumento de (PORCUFORT, DID, 22)

Nos dois excertos acima, identificamos que o indivíduo, quando
da construção do seu raciocínio durante a fala, busca reafirmar a escolha
da variante haver, assim como na correta colocação do SN na frase;
como podemos ver, o conteúdo da frase é mais complexo, e geralmente
traz uma introdução a um tema que ainda será exposto pelo falante.
A seguir, a sétima variável em relevância para esta análise.
Presença de elementos à esquerda do verbo

A presença de elementos à esquerda do verbo apresentou-se de
forma bastante favorável ao verbo haver com 04 fatores favorecedores,
como exposto na Tabela 7.
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Tabela 7 - Atuação da variável presença de elementos à esquerda do
verbo sobre o verbo haver

Fonte: elaboração própria.

O fator preposição foi a maior aliada da aplicação, com PR
de 0,677, seguido de advérbio (0,571), e, mesmo pouco acima da
neutralidade, os fatores ausência (0,524) e conjunção (0,516), como
visualizamos na Tabela 7. Já os fatores negação e pronome (0,376
e 0,292) não privilegiaram haver, sendo aliados de ter com pesos de
0,624 e 0,708, respectivamente. Nossa hipótese para essa variável foi
confirmada para o verbo ter, já que não lançamos mão de hipóteses,
sobre ela, para o verbo haver.
Como exemplos dessa variável, vejamos os excertos abaixo,
correspondentes aos fatores relevantes na ordem respectiva da tabela.
(23) seria uma recção... mas o inverso não se dá... nem toda
recção seria uma transitividade PRA haver transitividade
((tosse de ouvinte))... era preciso que houvesse um (PORCUFORT, EF, 25)
(24) S::EMpre houve da parte do homem o interesse de ter uma
língua universal (PORCUFORT, D2, 47, Inf. 02)
(25) O há um desestímu{lo geral né? (PORCUFORT, D2, 07,
Inf. 01)
(26) toda vida que há corte em investimento... conseqüentemente HÁ desemprego... né?... (PORCUFORT, D2, 45, Inf.
02)
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Em nenhum desses estudos sobre os verbos existenciais, a variável
presença de elementos à esquerda do verbo foi relevante para as
análises entre as variantes. Fato que mais uma vez se destaca em nossos
resultados, e que podemos inferir que isso se dá pelo elevado número de
dados em nossa amostra, o que não ocorreu nos estudos supracitados.
Sigamos em nossa análise com a última variável social relevante
para a análise de haver vs. ter.
Sexo

Uma das variáveis mais influentes na variação entre os verbos
existenciais é a variável sexo do informante, nossa oitava variável em
relevância para aplicação de haver.
Tabela 8 - Atuação da variável sexo sobre o verbo haver

Fonte: elaboração própria.

Os dados da Tabela 8 revelam-nos que as mulheres favorecem
haver com PR de 0,547, enquanto os homens desfavorecem a
variante padrão com PR de 0,458, em detrimento da não padrão
(0,542), como esperado em nossas hipóteses e preconizado por
sociolinguistas como Chambers e Trudgill (1980), que verificam
que as mulheres são mais sensíveis ao uso de formas prestigiadas
em situações de variação estável.
Esse resultado é corroborado por Callou e Avelar (2000),
Martins e Callou (2003) - embora os homens do nível primário
sejam beneficiadores de haver -, mas contrário a Dutra (2000) onde
os homens foram aliados da variante padrão, comportamento não
esperado.
É muito interessante, ao propormos os paralelos entre nossa
pesquisa e as demais pesquisas sobre o fenômeno em pauta, conseguirmos
visualizar as tendências de mudança nos dados encontrados no PB.
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Dizemos isso, porque o estudo de Martins e Callou (2003) indica que

os falantes de sexo masculino, de nível superior, na década de
1970 são aliados de haver, enquanto que, na década de 1990, são
os falantes de sexo feminino que privilegiam a regra.
Vejamos: o NURC, assim como o PORCUFORT, é formado
apenas por indivíduos de nível superior completo. Levando em
consideração o acesso, ao ensino superior no Brasil, desde a época
das primeiras universidades brasileiras, ser escasso e, para muito
poucos, era mais difícil, ainda, o acesso para as mulheres, diante
do forte papel social dado à mulher, de ser apenas, e, unicamente,
a detentora do lar, sem a necessidade de continuar seus estudos,
em especial, na década de 1970, quando os dados da primeira
amostra do NURC foram coletados. Dizemos em especial, porque
o passar dos anos trouxe gerações de mulheres protagonizadoras
de muitas mudanças sociais.
Ou seja, os homens da década de 1970 são beneficiadores
de haver, porque não havia, ainda, a força do sexo feminino na
academia; não havia, ainda, muitas mulheres com o objetivo
de seguir a carreira acadêmica e profissional, o que as fez,
como afirma Labov (2001, 2006, 2008), sentir a necessidade de
apresentar, através da língua, sua afirmação social. A busca por
afirmação social feminina foi cada vez mais se fortalecendo ao
final do século XX.
Nos dados de Martins e Callou (2003), a segunda coleta do
NURC, em 1990, já apresenta as mulheres mais aliadas à variante
padrão que os homens. Esse fato corrobora tudo o que já vem sendo
discutido na Teoria da Variação e Mudança Linguística de Weinreich,

Labov e Herzog (2006): a influência do papel social na variação e
mudança linguística.
A seguir, a última variável relevante na análise haver vs. ter:
a posição do SN.
Posição do Sintagma Nominal - SN

A variável posição do SN, também estudada por Dutra (2000),
mostrou-se relevante para a variação entre haver vs. ter em nosso estudo,
selecionada como a nona e última em ordem de relevância. Vejamo-la
na Tabela 9.
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Tabela 9 - Atuação da variável posição do SN sobre o verbo haver

Fonte: elaboração própria.

Como podemos ver, apenas o fator posposto é favorecedor de haver
com PR de 0,509, ou seja, pouco acima do ponto neutro, enquanto o
fator anteposto tem PR desfavorecedor de haver (0,304) e favorecedor de
ter (0,696).
Traçando um paralelo com o estudo de Dutra (2000) que analisou
seus dados a partir de análise estatística, esta variável não se apresentou
como relevante, mas Dutra (2000) a destaca quanto à quantidade de
dados, onde o fator posposto (38,4%) é superior em frequência ao fator
anteposto (30,4%) para haver.
Sobre esses fatores, acreditamos, como Callou, Batista e Almeida
(2015), que haver possui uma relação semântica de sujeito não-agente,
ou sem sujeito, mas com um tema. E, mais, que haver impessoal transitivo
direto exige o objeto direto, posposto, como no excerto (28).
Vejamos, então, nos excertos, a seguir, ilustrações dessa variável,
um para o verbo com o SN posposto, fator aliado de haver, e outro para
ter com o SN anteposto, seu beneficiador.
(27) ...além disso há o problema da fome... (PORCUFORT, D2,
07, Inf. 02)

(28) lastro é a quantidade em ouro que deveria ter CERto?
(PORCUFORT, DID, 29)

Dessa forma, mais uma variável se apresenta relevante de forma
inédita para os estudos sobre os existenciais no PB.
Além desses resultados, podemos verificar ainda, a partir do input
dessa rodada, quais os percentuais de probabilidade de um falante culto
fortalezense da década do corpus, falar uma ou outra variante, com
podemos ver no Gráfico 3.
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Gráfico 3 - Probabilidade de ocorrência das variantes em análise

Fonte: elaboração própria.

Interessante verificarmos que, em Souza (2015), com dados
do NORPOFOR10, a probabilidade de haver ser falado por um
fortalezense de nível escolar básico na década de 2000 é de 0,013
contra, em nossos dados, 0,141, ou seja um aumento significativo
oriundo, muito provavelmente, das características sociais dos
falantes do PORCUFORT. Embora não possamos deixar de
visualizar a alta probabilidade de uso de ter existencial, acreditamos
que, por tratar-se de um fenômeno de variação estável, o uso dos
verbos existenciais está intrinsecamente ligado ao estilo do falante.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso estudo procurou realizar uma descrição da variação entre
os verbos haver e ter no português culto de indivíduos fortalezenses,
objetivando descobrir além das frequências de uso das variantes, quais
fatores beneficiam a um e ao outro verbo. Poderíamos ter analisado a
interação com o verbo existir, assim como verificar a influência de outras
variáveis, mais análises. Isso fica para uma outra oportunidade.

10
(2018b).
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Nossa análise sobre os verbos existenciais confirmam a maior
parte de nossas hipóteses para a variação em tela. A primeira hipótese foi
ratificada, pois a ocorrência geral de ter (79,7%) é superior a haver (20,3%).
Em segundo, a hipótese de que os tempos do presente, a presença de
elementos à esquerda do verbo, os tipos de registro D2, o sexo masculino
e a faixa I favorecem o verbo ter foi confirmada para todos os fatores. Em
terceiro, a hipótese de o verbo haver ser privilegiado pelos fatores traço
semântico do SN [-animado], pelos tempos no passado, pela repetição
do verbo no mesmo enunciado, a partir do sexo feminino, a faixa etária
III e pelo tipo de registro EF, também foi confirmada. Em último, quanto
a estarmos diante de uma avançada mudança em progresso, a qual ter
existencial esteja suplantando o uso de haver existencial, a hipótese foi
refutada, pois a análise das faixas etárias apresenta apenas uma variação
estável.
Apenas três de nossas hipóteses não puderam ser confirmadas ou
refutadas. Duas delas, por não terem sido selecionadas como relevantes
para a variação entre haver vs. ter, que foram a presença de modalizador
e presença da variável na fala do documentador; e, a terceira, a variável
tipo de oração que foi retirada dos dados por problemas na análise.
Agradecemos à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – FUNCAP, pela bolsa concedida para realização
desta pesquisa e à Secretaria de Educação Básica do Ceará – SEDUC-CE
pela concessão de licença para estudos de mestrado e doutorado.
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RESUMO:

O presente artigo é parte uma pesquisa de doutorado em
linguística aplicada cujo objeto é o uso do aparelho celular do tipo
smartphone na sala de aula de lingua inglesa em escolas públicas de
periferia. O uso do aparelho celular em sala de aula já foi proibido
e hoje é liberado para uso pedagógico. Mas o que seria, de fato, uso
pedagógico? Liberar tal artefato no contexto escolar pressupõe dizer
como ele deve ser apropriado? Com base na teoria ator-rede de Bruno
Latour e colegas, este trabalho defende a tese de que o aparelho celular
precisa ser tratado como um elemento mediador inserido em toda uma
rede de agências e agentes que constitui o que chamamos de aula, e
que o efeito da sua entrada na sala de aula depende das diferentes
relações entre atores humanos e não-humanos que já ocorrem nessa
rede. Toma-se por hipótese que usando-se a aprendizagem baseada
em tarefas e mobile language assisted learning é possível integrar o
aparelho ao fluxo do ensino-aprendizagem sem descaracterizar
excessivamente o potencial desse artefato na vida real, e, ao mesmo
tempo, mantendo-se a sala de aula produtiva, gerando aprendizagem,
mesmo que de forma diferente da tradicional.
1
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001

195

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

Palavras-chave: Smartphones; Teoria Ator-Rede; Mobile Assisted Language Learning.
ABSTRACT:

This paper is a partial result of a doctoral research in applied
linguistics, where the object is the use of smartphones in English classes
at public schools from underprivileged regions. Indeed, the use of the
cell phone in the classroom has already been banned, however it can
be used with educational purposes. Then, it emerges the question what
would be a pedagogical use? To admit this gadget in the school context
presupposes stablishing how it could be appropriately used? Therefore,
supported by the actor-network theory, postulated by Bruno Latour and
colleagues, this paper argues that the smartphone should be seen as
a mediator tool, that is inserted in a network of agencies and agents
that constitutes what we call class, and that the effect of the entrance
into the classroom should rely on the different relationships between
human and nonhuman actors that have been already occurring in this
network. The hypothesis is that using task-based and mobile language
assisted learning it is possible to integrate the device into the teachinglearning flow without overcharging the potential of this artifact in real
life, and meanwhile, the classroom becomes a productive environment,
that generates learning, even if it is in a way distinct from the traditional
one.
Keywords: Smartphones; Actor-Network Theory; Mobile Assisted Language Learning.
INTRODUÇÃO

Este trabalho é parte de minha pesquisa de doutorado sobre o uso
do aparelho celular do tipo smartphone nas aulas de inglês no ensino
público, realizada em escola localizada na periferia da cidade de São
Paulo, que atende os alunos de uma das maiores favelas da região leste
da cidade. A escola a foi escolhida por ser classificada entre as piores no
nível do IDESP (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de
São Paulo), indicador criado em 2007 pela Secretaria de Educação de
São Paulo para avaliar a qualidade das escolas da rede. Nessa avaliação,
considera-se que uma boa escola é aquela cuja maior parte dos alunos
apreende as competências e habilidades requeridas para a sua série.
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Minha pesquisa é caracterizada como uma pesquisa-ação,
no sentido de que pretendo, com ela, promover uma intervenção,
protagonizada pela comunidade, voltada para melhorar a aprendizagem
de língua estrangeira com a ajuda de novas tecnologias. A metodologia
de pesquisa utilizada envolve observações de aula e encontros periódicos
com a professora responsável pelas aulas de inglês da sala em que faço
observações, o planejamento conjunto de atividades e materiais didáticos
para serem aplicados com o uso do aparelho celular na aula de inglês.
A despeito do uso social generalizado do aparelho celular, foi
sancionada em 2007 a Lei nº 12.730, de autoria do deputado Orlando
Morando, a qual veta o uso do aparelho nos estabelecimentos de ensino
do Estado de São Paulo, durante o horário de aula. Segundo o deputado,
a proibição celular em sala de aula é necessária e se harmoniza com
o ambiente em que o estudante está. Morando assegura que ter acesso
fácil ao celular faz com o que aluno tenha mais chances de distração,
o que pode levar a notas mais baixas; que adolescentes ainda não têm
maturidade para usá-lo nos momentos apropriados -- em ambientes
liberados, é muito difícil para o professor monitorar a sala toda--;
e a distração do smartphone é, para o Deputado, muito pior do que
desenhar no caderno, por exemplo, porque o aluno entra em um
‘universo paralelo’.2
De outro lado, professores conscientes do potencial do uso de
novas tecnologias como ferramentas pedagógicas reconhecem que
o uso dos celulares em sala de aula deve ser incentivado servindo
como ferramenta útil ao processo de aprendizagem. A favor destes que
acreditam que o uso do celular em sala de aula pode ajudar no processo
ensino aprendizagem, o governador de São Paulo Geraldo Alckmin
sancionou, no dia 06 de novembro de 2017, Projeto de Lei 860/2016,
que autoriza o uso de telefones celulares para fins pedagógicos em salas
de aula.
A presente pesquisa iniciou-se no momento em que a proibição
ainda vigorava, porém ao final da geração de dados a ocorreu a liberação.
Mesmo com tal decreto, nota-se que não foram e – diga-se de passagem
– ainda não são claros quais os critérios que dizem qual o tipo de uso é
pedagógico e qual não é.
Em um estudo piloto, tive a oportunidade de observar algumas
aulas de uma professora de inglês no ensino médio de uma escola
2
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Opinião - Celular em sala de aula: uma
proibição necessária. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=365340> Acesso em 10.04.2018.
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estadual da periferia na cidade de São Paulo e observei que os alunos
usavam smartphone em aula para uma série de coisas que pouco ou
nada têm a ver com ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Ações
como escutar música com fones de ouvido, tirar foto da lousa em vez de
copiar, conversas por meio de redes sociais, jogos online, afastamento
espacial do centro da aula (sempre nos cantos e nos fundos da sala)
demonstram como o artefato pode de fato desorganizar a rede de ações
coordenadas que fazem acontecer o que chamamos de aula.
Tais observações reforçam a tese de que o uso do artefato afeta
a dinâmica da sala de aula, sem que seu potencial educacional, seja
lá como seja definido, seja, em nenhum momento, canalizado para o
processo de ensino-aprendizagem em si.
Quando esta pesquisa se refere ao potencial do smartphone no
processo de ensino-aprendizagem, tem-se em mente a sua capacidade
de permitir que haja participação, colaboração, experimentação,
hibridização de linguagens entre outras características da cultural
digital que deveriam ser a base das inovações educacionais baseadas
em tecnologias digitais da informação e comunicação (BUZATO, 2010).
Usos pedagógicos que reproduzam práticas prévias à cultura digital,
portanto, são vistas como práticas que descaracterizam o artefato em
seu verdadeiro potencial.
Pensar sobre a permanência e o papel desempenhado pelo
smartphone na sala de aula é uma maneira de tentar aproximar as
práticas de aprender institucionalizadas e estabilizadas da escola com as
formas de aprendizagem informal e baseada em circulação-cooperaçãocolaboração engendradas pela cultura digital.
A experiência de ensino-aprendizagem em sala de aula nas escolas
públicas é hoje – ou deve ser – bastante diversa daquela com que nos
acostumamos ao longo da nossa experiência discente. No que tange ao
ensino de língua inglesa, ela deveria ter mudado mais significativamente
por conta das várias influências culturais e tecnológicas com as quais
hoje os alunos têm contato mais fácil e mais frequente do que era
possível no passado.
A prática de ensino de inglês na escola, porém, pode ser descrita
como estabilizada. Isso está, certamente, em correlação com a
estabilização da rede de artefatos e atividades que constituem a aula.
Diferentemente do caso do uso de tecnologias mais antigas como a
lousa, a carteira, o livro didático, ou mesmo o vídeo e o aparelho de
áudio, no caso do smartphone, ainda não se encontrou uma maneira
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de vinculá-lo ao processo, o melhor, a essa rede de agentes/artefatos
que constituem a aula, sem desetabilizar as relações entre o professor, o
aluno, tempo, espaço e aprendizagem, como ilustram os exemplos do
estudo piloto já mencionados.
Uma forma de compreender essas relações, com vistas a traçar
estratégias didáticas do uso de smartphones na sala de aula que
permitam utilizar o potencial verdadeiro do aparelho, sem desconstruir
completamente o processo de ensino-aprendizagem tal como
tradicionalmente se desenvolve nas salas de aula, é justamente pensar
o problema a partir de uma perspectiva de rede. Dito de outra forma,
trata-se de pensar a sala de aula como uma rede de atores que são eles
mesmos redes em potencial, nos moldes da Teoria Ator-Rede de Bruno
Latour (2005).
Para Latour, qualquer evento ou prática social se estabelece a partir
de vínculos entre elementos humanos e não-humanos que constituem
uma rede cuja configuração pode mudar as identidades e competências
de cada membro. Por exemplo, se os alunos usam celulares em aula,
o caderno pode deixar de ser um ator que “copia matéria” para levar
para casa, já que o celular passa a ser utilizado para fotografar a lousa
e guardar o registro na nuvem, e pode, por exemplo, passar a ser um
ator que guarda anotações sobre aquilo que foi fotografado, talvez
“metadados” (quando, qual o assunto, vai cair na prova?, “círculos são
verbos, quadrados substantivos” por exemplo). O professor que confiava
em que a cópia da lousa era uma forma efetiva de aprender perde essa
forma de vincular o ensino à aprendizagem, sendo necessário integrar
a foto da lousa, de alguma maneira, às atividades que propõe, caso
contrário também o tempo que passa na lousa perde seu valor didático:
a lousa passa a ser aquilo que distrai e faz o tempo passar, mas não gera
aprendizagem (papel que, antes, nos exemplos citados, era do celular).
Partindo desta ótica relacional, baseada em Latour (2005), e da
concepção de inovação educacional baseada em TDIC (tecnologias
digitais de informação e comunicação) proposta por Buzato (2010),
pode-se expressar o problema a que remete esta pesquisa com a seguinte
pergunta: como integrar o smartphone de forma produtiva na sala de aula
sem mutilar o artefato em suas possibilidades de inovação educacional?
Como pressuposto para responder essa pergunta, assumo que
a participação efetiva do smartphone, com seu potencial integral,
na rede de artefatos e pessoas que constituem a dinâmica da sala de
aula, provocará desvios e desestabilizações dos papéis e métodos ali
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estabelecidos tradicionalmente, os quais tanto podem ser disruptivos
quanto efetivamente produtivos no sentido da promoção da aprendizagem
de língua inglesa. Minha hipótese é a de que as tarefas propostas pelo
professor, dependendo de como são construídas, e a partir de que
base teórica, podem ser um ator chave nessa rede, capaz de mediar
e tornar produtiva a multiplicidade de linhas de ação estabilizadora e
desestabilizadora trazida pelo smartphone.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Muitas teorias que reconhecem o papel mediador dos artefatos
(nesse caso, o smartphone) na aprendizagem, como é o caso,
exemplarmente, a Teoria Sociocultural da Aprendizagem (VYGOSTSKY,
1978,1994, 2000). De acordo com essa teoria, a aprendizagem é afetada
e modificada pelas ferramentas utilizadas para ela e, reciprocamente,
as ferramentas de aprendizagem são modificadas pela forma como são
utilizadas.
O uso de dispositivos móveis pode afetar drasticamente
o tempo, o local e os meios de interação do processo de
aprendizado. Embora os dispositivos móveis removam
algumas restrições, eles apresentam outros desafios. Em
essência, o aprendizado móvel pode representar um novo
paradigma na educação. (KOOLE, 2006, p.14)

Neste caso, porém, é preciso reconhecer que o smartphone não
é um artefato comum, sobretudo porque ele apresenta, ao mesmo
tempo, a possibilidade de simular, representar, registrar e processar
conteúdos e de mobilizar, ou fazer circularem, conteúdos, conversas,
dúvidas e discussões coletivamente e à distância de forma síncrona. É
necessário, portanto, buscar-se apoio teórico, nesse sentido, no campo
da Aprendizagem de Linguas Assistida por celular ou Mobile Assisted
Language Learning (TRAXLER, 2013; KUKULSKA-HULME, 2013;
STOCKWELL e HUBBARD, 2013)
No caso do ensino de línguas, é importante considerar que todo
esse potencial só vai ser útil se houver a mediação de tarefas que
permitam organizar e encadear esses diferentes potenciais visando a
aprendizagem, ao mesmo tempo em que se descentraliza o ensino da
figura do professor e mesmo do espaço físico da sala de aula (WILLIS,
1996; NUNAN, 2004; WILLIS e WILLIS, 2007)
Finalmente, para entender a relação entre o artefato, as tarefas, o
professor e os alunos, no processo de ensino-aprendizagem, é preciso
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recorrer a uma teoria que permita ressaltar a agência do próprio artefato,
o celular, em relação à agência dos elementos humanos envolvidos,
ou seja, o professor e os alunos, especialmente no campo da educação
(ROTH e MCGINN, 1997; NESPOR, 2002; LATOUR, 2005; BUZATO,
2010; FENWICK e EDWARDS, 2010). Esse é o papel da Teoria Ator-Rede
(LATOUR, 2005).
MALL – Mobile Assisted Language Learning

Um primeiro passo para postular uma teoria da aprendizagem
móvel – Mobile learning (doravate m-learning) - é distinguir o que é
especial sobre ela em comparação a outros tipos de aprendizagem. A
primeira diferença essencial é que ela parte do pressuposto de que os
alunos estão continuamente em movimento, aprendendo por meio do
espaço – apropriando-se de ideias e fontes obtidas em um local com a
possibilidade de aplicá-las ou desenvolvê-las em outro (SHARPLES et
al., 2009,). Isso inclui, em tese, usar o celular, em sala de aula, para
aprender algo sobre outro assunto acadêmico, considerado prioritário
ou mais interessante.
O m-learning é a capacidade de ocorrência do processo de ensinoaprendizagem por meio das diversificadas plataformas móveis, tais como
o tablet ou o smartphone, além de outras menos convencionais -- como
um pocket PC, por exemplo –, que se baseiam na conectividade sem fio
para permitir que haja comunicação entre aprendiz e educador e cuja
finalidade seja interação que vise a um processo de ensino-aprendizagem
(COLL e MONEREO, 2008, p. 45).
Em vista do objeto específico da pesquisa, tomo como referência
um tipo específico de aprendizagem móvel, sugerido pela sigla MALL –
Mobile-Assisted Language Learning (Aprendizagem de línguas assistida
por dispositivos móveis – doravante MALL). A MALL descreve, portanto, a
aprendizagem de línguas, assistida ou melhorada por meio do uso de um
dispositivo móvel portátil (TRAXLER, 2013; STOCKWELL e HUBBARD,
2013).
Vale ressaltar que a MALL pressupõe que aprendizagem é mais do
que conteúdo, é um conjunto de “experiências” e, logo, proporciona
condições de pensar como o uso do smartphone pode afetar ou trazer
experiências na sala de aula, em vez de ser usado apenas como uma
forma de acesso ao repositório de conteúdos ou uma forma de registro
ou gravação de conteúdos.
E ainda com o MALL surge a consciência de que
os aparelhos móveis
permitem o cruzamento de
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fronteiras entre aprendizagem formal dentro da sala
de aula e aprendizagem informal fora da sala de aula
(KUKULSKAKHULME, 2009, p.127).

Após ter realizado levantamento bibliográfico dos principais trabalhos
na área nos últimos 15 anos, observei que publicações internacionais como as
de Stockwell e Liu (2015); Sharples et al. (2005, 2007, 2009); Poll (2014);
Stoller-Schai (2015); Cochrane e Bateman (2010); e Mohammad et al. (2015),
dizem respeito a retirar a aprendizagem da escola, mobilizando-a, e não, como
no presente caso, trazê-la para dentro da sala de aula utilizando aparelhos
móveis  mais especificamente o smartphone, como eu proponho.
No processo de pesquisa, nota-se nitidamente, também, uma lacuna nos
estudos de m-learning e de MALL. Em geral, os trabalhos se concentram em
discorrer sobre a forma como o aluno aprende em diversos momentos e espaços
por meio de aparelhos móveis  o que é natural , mas não vão além a ponto
de pensar, de fato, uma integração do smartphone como os demais atores do
processo educacional no espaço escolar. Atribuo essa lacuna, em parte, à falta
de uma discussão mais aprofundada sobre o que seriam tarefas apropriadas
para MALL, isto é, tarefas que efetivamente utilizassem os potenciais do
celular para criar-se experiências, além de conteúdos, experiências essas que
integrem os atores humanos e não humanos de forma produtiva no sentido da
aprendizagem.
Baseada em minha experiência de campo na escola onde venho
desenvolvendo a pesquisa, posso afirmar de que este tipo de dispositivo, neste
espaço, tem servido para, simbolicamente, deslocar os alunos, transferindo-os
do espaço da sala de aula para outros, embora esta transferência simbólica de
espaço e de contexto não esteja servindo para a aprendizagem.
Assim, percebe-se que o smartphone pode simplesmente
“desconfigurar” completamente a sala de aula enquanto contexto
de aprendizagem, sendo essa, obviamente, uma das razões da sua
proibição no passado. Resta saber se essa mesma agência do smartphone
pode ser canalizada e disciplinada, sem mutilação do seu potencial,
para “reconfigurar” a sala de aula de forma produtiva, no sentido da
promoção da aprendizagem. Isso terá a ver, certamente, com o tipo de
relação estabelecida entre o celular, o professor, os alunos, os materiais,
as demais tecnologias e, especialmente, as tarefas.
A TEORIA ATOR-REDE

A Teoria Ator-Rede (doravante TAR) é uma abordagem empíricofilosófica que permite estudar as tecnologias como um conjunto de
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mediações reunindo pessoas e coisas ou atores humanos e não-humanos
numa assemblage que gera efeitos reais em determinado lugar ou
situação. (LATOUR 2005, p. 105)
De acordo com os teóricos da TAR (LATOUR, 2005; LEE e
BROWN, 1994; LAW e HASSARD, 1999, entre outros), a sociedade não
é uma estrutura, mas um efeito que se produze como redes que rastreiam
relações dentro de si mesmas, sendo continuamente reconstituídas
como são ou sujeitas à reformulação e à transformação a depender dos
elementos que ali venham a se agregar, ou que venham a se desvincular
da rede constituída.
Não se trabalha com a noção de estrutura social, tudo passa ser
agência e performance, tanto humanos como não humanos agem e
tais ações configuradas em rede é que criam a sensação de estrutura
ou permanência das instituições e das práticas sociais. Os objetos
têm agência, o que significa “estar associado de tal modo que fazem
outros atores fazerem coisas” (LATOUR, 2005, p. 52). O humano não é
vítima do processo, mas não se pode afirmar que seja um protagonista
autônomo em ação.
A TAR propõe que se desfaça qualquer tipo de determinismo,
seja de ordem social ou técnica, através do que seria um equilíbrio
entre forças humanas e não-humanas buscando, assim, uma outra
maneira de se compreender o social, não mais de forma segmentada,
mas sim por meio do movimento e das associações que se estabelecem
entre elementos heterogêneos presentes em uma rede de relações.
O alcance e a relevância de se utilizar este recorte epistemológicometodológico para estudar uma questão específica da educação é que a
partir da lógica em rede – uma das principais premissas da TAR, Latour
(2005, p. 64) redefine a noção de social salientando que o
fundamental é olharmos os engendramentos coletivos e
não os atores separadamente, pois o material e o social são
produzidos conjuntamente. Não há como negar a interrelação entre os atores, pois as coisas podem autorizar,
permitir, sugerir, influenciar, proibir e assim por diante,
afetando as escolhas e possibilidades dos outros atores.

Por exemplo, para que uma sala de aula funcione, é preciso
haver paredes, portas, janelas, luzes, mesas e cadeiras, sem as quais,
a qualquer momento, o lugar/atividade sala de aula pode virar outra
coisa. Da mesma forma, se, por exemplo, o professor traz para a sala de
aula um videoclipe do artista favorito dos alunos em que o vocabulário
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aprendido está sendo utilizado, possivelmente a sala de aula enquanto
lugar/atividade seja reforçada, ainda que o ator trazido de fora (videoclipe)
não seja tipicamente dali.
A TAR não foi concebida para a pesquisa em educação, mas, uma
vez que trata de instituições em geral, e é especialmente útil para o
estudo de inovações tecnocientíficas e socias, muitos educadores dela se
apropriaram para realizar suas pesquisas. Jan Nespor (1994, 2002) foi um
dos primeiros pesquisadores educacionais a empregar leitura de redes
associadas à TAR para analisar processos educacionais. Ele mostrou, por
exemplo, como currículos escritos, vídeos, ações humanas e edifícios
podem mover as práticas educativas no espaço e no tempo de modo a
produzir o que chamamos de um curso universitário (NESPOR, 2002).
Roth e McGinn (1997, p.24), por sua vez, dizem que a
TAR pode ajudar professores e alunos a desconstruirem
sistemas de conhecimento monolíticos por meio do
exame das conexões entre coisas e pessoas. A TAR elimina
as aparentes “caixas pretas” de muitos conhecimentos
curriculares e práticas educativas e oferece recursos para
rastrear as muitas redes neles incorporadas.

Os Estudos de m-learning e MALL salientam que o aluno é que
circula, não o artefato – circulação dos corpos no espaco geográfico –;
no entanto, a TAR permite pensar na circulação das ações à distância,
ou seja, enquanto MALL discorre sobre como o corpo que circula no
espaço pode trazer conhecimento para um aula, a TAR permite pensar
sobre como ações e conhecimento constituídos em outros lugares
podem circular para e na sala de aula, sem que o aluno tenha que se
deslocar fisicamente, ou mentalmente, no espaço.
Teorias de MALL demonstram que a aprendizagem pode acontecer
a qualquer hora em qualquer lugar; a TAR fundamenta o pressuposto de
que existem várias aprendizagens, várias vozes, pontos de vista, insumos
e interlocutores que passam a poder participar da aprendizagem que
acontece, ou falha em acontecer, em sala de aula.
O olhar específico da TAR na contribuição para a adequação do
smartphone nas dinâmicas de MALL é que uma análise baseada na TAR
parte do pressuposto de “ iluminar os processos, ao invés de explicar os
resultados finais” (FOX, 2005 p. 102). Nesta pesquisa, o objetivo principal
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é elucidar como a rede chamada “sala de aula”, em que o aparelho
móvel de smartphone está começando a atuar, se expande e estabiliza
ou se desestabiliza e eventualmente desfaz, e como a inserção de um
elemento pedagógico específico, qual seja, a tarefa, pode influir no
processo e nos efeitos gerados, mais especificamente, o efeito almejado
na sala de aula, que é a aprendizagem.

TASK-BASED LEARNING

A definição mais comumente utilizada de tarefa é a de atividade
na qual existe foco no significado. Uma atividade de TBL é aqui definida
como uma tarefa pedagógica, uma parte da (sala de) aula na qual existe
um trabalho que envolve os alunos produzindo ou interagindo na
língua-alvo, enquanto a sua atenção se concentra em mobilizar seus
conhecimentos linguísticos, a fim de expressar o significado, e em que
a intenção é a de transmitir significado, tendo um senso de completude
(NUNAN, 2004).
Nunan (2004, p.12) salienta que a abordagem por tarefas
pedagógicas segue os seguintes princípios e práticas:
• Uma ênfase em aprender a se comunicar por meio da interação
na língua-alvo;
• A introdução de textos autênticos para a situação de
aprendizagem;
• A oferta de oportunidades para os alunos a se concentrarem não
só na linguagem mas também no próprio processo de aprendizagem;
• Um aumento das próprias experiências pessoais do aluno como
importante contribuição para a aprendizagem em sala de aula; e
Willis e Willis (2007, p.70) salientam que uma boa tarefa não só
gera interesse e cria um grau aceitável de desafio, mas também gera
oportunidades para os alunos experimentarem e ativarem o idioma tanto
quanto seja possível.
Willis (1996) produziu um quadro prático detalhado para uma sala
de aula baseada em tarefas nas quais os alunos são levados por ciclos de
planejamento de tarefas. São três fases que compõem o sistema do TBL,
segundo Willis (1996): pré-tarefa; ciclo da tarefa; e foco na linguagem,
tal como a figura abaixo demonstra:
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Figura 1: Componentes do esquema de trabalho TBL (WILLIS, 1996 p. 38).

A noção de tarefa é mais próxima da de “experiência” do que
de “conteúdo” e, por essa razão, busquei apelar para a TBL e sua
estreita associação com o ensino-aprendizagem de língua estrangeira.
Aqui, também faço uma relação com MALL que parte, igualmente, do
pressuposto que aprendizagem conjunto de “experiências”.
A articulação entre MALL, TAR e TBL no presente trabalho pode
ser expressa da seguinte forma: o celular, enquanto ator da rede que
constituo o lugar/atividade sala de aula tanto pode trazer elementos e
experiencias pertinentes para a aprendizagem como levar a atenção dos
alunos e a negociação dos seus significados para outros lugares/atividades
(m-learning/MALL). Para agregar o celular ‘a rede que constitui a sala de
aula enquanto lugar e atividade, de modo que ele ajude a sustentar e
expandir o processo que traz ao mundo a aprendizagem (TAR), é preciso
encontrar atores mediadores que disciplinem as diversas potencialidades
do celular numa direção produtiva, sem, contudo, descaracterizar o
artefato em sua identidade e sua agência. Minha hipótese é que esses
atores mediadores podem ser certos tipos de tarefas (TBL).
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METODOLOGIA - PESQUISA-AÇÃO

Para dar conta do trabalho ora proposto, optei por realizar uma
pesquisa-ação tal qual concebida por Nunan (1990, 2002) e Elliott
(1991). Como o próprio nome aponta, neste tipo de pesquisa existe
uma ação por parte dos pesquisadores, que mereça investigação para
ser elaborada e conduzida. Assim, os pesquisadores têm papel ativo
no equacionamento dos problemas encontrados, no acompanhamento
e avaliação das ações, organizando a própria ação, visando mudar
uma situação indesejável. Para os autores, o objetivo principal é a
investigação que aponta caminhos para a mudança da prática em sala
de aula, permitindo assim um trabalho colaborativo e interligado entre
professores e alunos e pesquisadora.
Numa pesquisa-ação, o engajamento dos participantes faz-se
necessário por ser uma ação coletiva e colaborativa que estimula o
aprofundamento da compreensão e a interpretação de sua própria prática,
com vistas ao seu fortalecimento e emancipação. No caso do presente
trabalho, a pesquisa-ação se traduz em melhorar a prática de ensino
aprendizagem de língua estrangeira no sentido de prover subsídios para
o uso do smartphone no ensino de língua estrangeira em escola pública.
Participantes

Os participantes são os alunos de uma sala do terceiro ensino
médio de uma escola estadual da cidade de São Paulo, a professora de
inglês responsável pela sala e a esta pesquisadora. Trata-se de uma escola
localizada na periferia da cidade de São Paulo, que atende os alunos
de uma das maiores comunidades ou favelas da região leste da cidade.
Em minhas primeiras observações de aulas, esses alunos permaneceram
em sala de aula, em sua maioria, na maior parte do tempo, com seus
aparelhos de smartphones ligados, utilizando-os para jogar, ouvir
músicas, navegar em redes sociais e tirar fotos da lousa para depois fazer
a cópia no caderno.
Geração dos dados

Os dados aqui utilizados foram gerados por meio de observação
participante e não participante, coleta de documentos e artefatos, e
registro em vídeo de atividades realizadas na sala de aula no período de
Agosto a Novembro, totalizando 20 dias e 30 horas de gravação.
Tendo em vista que se tratava de uma pesquisa-ação, fiz uso
de instrumentos qualitativos variados. Em um primeiro momento,
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questionários com os alunos e professora com o objetivo de buscar
levantar dados sobre o uso diário de aparelhos de smartphones.
Entrevistas com alunos e professora foram conduzidas a fim de realizar
uma sondagem sobre o uso do aparelho de smartphone em sala de aula,
promover reflexões e convidar os participantes a repensar suas ações a
partir de uma perspectiva de rede.
Análise de dados

O conjunto completo dos dados ainda está sendo gerado e
analisado, de modo que o que mostrarei neste artigo será uma pequena
análise, baseada em uma das tarefas que criei, para ilustrar o uso da
abordagem teórica escolhida, sem pretender tirar conclusões definitivas,
uma vez que a pesquisa está em curso.
Nessa análise ilustrativa, focarei em parte de uma tarefa tentando
identificar, em dois momentos consecutivos da análise, 1. de que forma a
tarefa afetou a rotina normal da aula no sentido de promover engajamento
e, portanto, aprendizagem e 2. em que tipo de ator o aparelho celular
se constituiu nessa atividade, em comparação com seu papel na rotina
daquela sala de aula.
O problema apresentado pela tarefa era o produzir um vídeo
utilizando os aparelhos celulares que refletissem a escola e a comunidade
em que os alunos vivem. O vídeo deveria motivar os alunos a discutirem
o tema: what’s education for? Neste contexto, os alunos trabalharam a
língua Inglesa por meio de músicas em inglês e da produção de frases
que retratrassem a escola e a comunidade em que vivem.
Seguindo a proposta da TBL, iniciamos primeira etapa da tarefa com
o pre-task com a professora introduzindo o tema what’s education for?
por meio de trechos dos vídeos: Another brick in the wall (Pink Floyd),
Oasis (Emicida) e Pro Dia Nascer Feliz (documentário com direção de
João Jardim), que apresentam a realidade escolar em contextos diversos.
A professora questionou os alunos sobre o que eles, enquanto alunos do
ensino médio prestes a sair da escola, tinham aprendido sobre educação
e o que, nos vídeos, refletiria nisso.
Na etapa do ciclo de tarefas, a primeira atividade consistiu em
fazer cenas do cotidiano (role plays) em que os alunos e a professora,
com o apoio da pesquisadora, iniciaram uma discussão, ora em língua
inglesa, ora em língua portuguesa – nos momentos em que os alunos não
compreendiam claramente a tarefa - sobre o tema what would you do if
you were (o que você faria se fosse) the student and the teacher (o aluno
e o professor), no contexto dos vídeos apresentados.
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Os alunos inicialmente escreveram nos cadernos seus
posicionamentos e usaram seus smartphones para traduzir as palavras
e frases que não conseguiam formar em língua inglesa. A professora e
a pesquisadora auxiliaram neste momento com a formação, correção
e pronúncia de frases. Os alunos socializaram suas respostas em
língua inglesa seguindo uma ordem elaborada pela professora. Nesta
atividade, os alunos utilizaram o aparelho celular para consultar um
dicionário online, ou seja, atrelou à translação um mediador externo, o
dicionário, que serviu de elemento –estabilizador, evitando que o aluno
se dispersasse da tarefa quando não sabia algo na língua inglesa que era
necessário saber.
Na etapa de planejamento, os alunos, divididos em grupos,
produziram um vídeoclipe em que retrataram a realidade da escola
e da comunidade em que vivem. Os grupos escolheram uma música
em língua inglesa e realizaram a montagem das imagens. Os vídeos
foram produzidos com o aparelho celular por meio do aplicativo
Triller3. Neste caso, além de trazer para a aula os elementos musicais e
videográficos que cumpriam o papel de representar a questão em debate
por meio de outras linguagens que não a verbal, o aparelho também
atuou como um montador/editor profissional de vídeo, por meio dos
algoritmos acionados no aplicativo, permitindo aos alunos expressarem
suas ideias videograficamente mesmo sem disporem do conhecimento
técnico necessário para as operações mecânicas efetivadas, e, com isso,
permitindo que os alunos atuassem, por um momento, como diretores/
criadores do texto audiovisual.
O passo seguinte foi o de mostrar o vídeo produzido pelos grupos
a sala, ou seja, o resultado de uma das atividades da tarefa. Neste
momento de socialização, o smartphone exibiu cenas que remetiam a
sentimentos negativos, de privação e descaso, compiladas pelos alunos,
cenas essas que chamaram a atenção da professora e da pequisadora.
Um grupo em especial mostrou a escola como uma prisão. Podemos
tomar a prisão, neste caso, como mais um mediador da rede constituída
no antamento da tarefa, um elemento visual/narrativo que, pela voz
do celular, não a deles, diretamente, lhes permitiuexpressar com
franqueza como se sentiam em relação à escola, algo que, nas ocasiões
anteriores, transparecia indiretamente apenas do seu comportamento,
inclusive pelos usos que faziam do celular, naquele caso voltados para
a evasão mental e emocional da sala de aula, mesmo estando presentes
fisicamente.
3

Fabricante: Triller LLC, 2017

209

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

Mesmo que intermitentemente, já que houve momentos de
dispersão e desinteresse, embora muito poucos, em comparação com
o usual daquela turma, esses elementos permitiram fazer convergir
interesses dos alunos, da professora e até mesmo os da pesquisadora,
num fluxo de ações e significações que efetivamente se poderia chamar
de aula. Posso inferir que isso é creditável, em grande parte, ao design
da tarefa, um ator central da aula que trouxe consigo os elementos
subjetivos, semióticos e didáticos ali articulados e, ao mesmo tempo,
disciplinou o aparelho celular, proporcionou a ele assumir diferentes
papéis em que suas próprias capacidades e intresses fossem atendidos
em um arranjo produtivo de agencias humanas e não-humanas
Em um segundo momento da análise, focando no aparelho celular
propriamente dito ainda durante a tarefa, houve, também, ocasiões em
que o artefato ajudou a desmontar a rede e, portanto, fazer ruir o processo
de aprendizagem. Esses momentos eram quando alguns alunos, ao se
sentirem ociosos, desmotivados ou não interessados na aula - muitas
vezes por estarem cansados do dia de trabalho, utilizavam o aparelho
celular para ouvir músicas, entrar em redes sociais, conversar com amigos,
jogar, etc., elementos que os desconectavam da aula se conectando, por
meio do aparelho celular, a outras translações – soltando-se da rede da
aula e agarrar em outras redes.
Reagindo a isso, isto é, por não ver os alunos se engajarem
efetivamente em alguns exercícios (como o de trocarem mensagens em
inglês) ao longo da execução da tarefa, a professora por algumas vezes
–colocava a tecnologia em cheque, “ameaçando” voltar aos exercícios
do livro didático e cópias da lousa, isto é, ao fazer a tarefa ruir, o celular
também fazia a professora sentir-se menos professora, tornar-se um
ator marginal, e, em resposta, ela cogitava de trazer esses outrs atores,
capazes de fixar a atenção e canalizar a produção dos alunos no tempo
e no espaço.
Por outro lado, pude observar que houve momentos de estabilidade
no fluxo da aprendizagem proporcionados pelo aparelho celular,
especialmente no que tange a filmagem, a montagem do vídeoclipe, e
a discussão sobre como elaborar o videoclipe em sala de aula. Foi por
meio do aparelho que os alunos conseguiram articular os atores que
constituem sua realidade cotidiana e seus sentimentos a respeito da sala
de aula, fazendo convergir vozes, metáforas e narrativas capturadas,
modificadas e amalgamadas pelo aparelho.
Entendo que essa estabilidade se deveu, também, à postura adotada
pela professora frente aos encontros reflexivos, e, consequentemente,
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à sua ação ao conduzir, de forma diferente das aulas e das atividades
usuais, a tarefa por nós desenhada. Diferentemente do passado, quando,
aparentando estar no controle, o que fazia era “manter aparências”,
ela conseguiu, aliando-se à tarefa, permitir que a discussão dos alunos
fosse aberta e fluída. Essa transformação do ator “professor” repercutiu
na forma de agir dos alunos, que vislumbraram, ao menos no espaço
daquelas aulas, uma maneira de trazer a escola, enquanto ator, para o
fluxo de sentidos e experiências que constituem suas vidas, mesmo que
para criticá-la, o que é qualitativamente muito melhor do que estar nela
em atitude totalmente desengajada, como costumava ser.
Notadamente, o desenho da tarefa e o potencial do aparelho
celular, juntos, tiveram um papel fundamental para mudar, ainda
que momentaneamente, o cenário que eu havia encontrado na aula
anteriormente. Mas é importante notar que nem um nem outro “causou”
a mudança. Na verdade, o que fizeram foi oferecer todo um conjunto
novo de possibilidades de conexão entre a língua inglesa, a sala de
aula e a vida dos alunos e da professora, conexões essas que, quando
efetivadas, foram por vezes produtivas, por outras nem tanto, em termos
do processo de ensino-aprendizagem. Dito de outra forma, os desafios
do desengajamento, do autoritarismo, da sensação de aprisionamento
etc. aparecem mesmo que de uma forma diferente da chamada aula
“convencional”, porque trata-se da mesma instituição, da mesma
comunidade, dos mesmos corpos e mentes: se essa experiencia, urdida
no âmbito de uma pesquisa-ação, vai ou não se estabelecer como uma
nova prática de sala de aula é algo que vai depender, como sempre, de
como os atores que lá estão, e que para lá possam se trazidos, vão se
comportar quando entrelaçados, ou seja, de que identidades assumirão
a professora, os alunos, o celular e a tarefa quando as suas agências se
puserem a circular.
Nesse sentido, também, faz-se necessário de ressaltar o meu papel
na realização da tarefa vis a vis o fato de que, ao fazer essa pesquisaação, tenho minha própria translação em curso, de modo que fui também
um ator que colaborou, assim como o celular e a tarefa, para que as
aulas e o processo de ensino-aprendizagem se estabelecessem, mesmo
que temporariamente. Como professora que sou, ajudei a professora
e os alunos a não deixarem a translação desmoronar de várias formas:
auxiliando no desenho da tarefa e no uso das tecnologias, participando
das aulas e monitorando o trabalho dos alunos e assim por diante. Como
pesquisadora, ajudei não apenas a professora e os alunos, como a mim
mesma, não deixando que, por iniciativa da professora, tudo voltasse
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a ser na base do livro didático e da cópia da lousa, e, logo, do celular
para ouvir música ou tirar foto da matéria. Se assim não fosse, como
poderia ter observado as sucessivas transformações nos papéis dos
atores, e os elementos mediadores trazidos de fora para permitir que a
relação entre a professora, os alunos e a língua inglesa fluísse melhor?
Enquanto pesquisadora, é preciso que note isso, na medida em que, na
perspectiva da TAR, o pesquisador é parte da rede que ele descreve, e
deve levar isso em conta. A consequência dessa observação, é claro,
está em que esses resultados preliminares não devam sugerir ao leitor
que um bom conjunto de tarefas e um bom número de smarphones
em sala de aula serão capazes de configurar a rede “sala de aula” num
sentido produtivo se o professor e os alunos não forem apoiados, como
fiz, para se responsabilizarem pela realidade que estão tecendo quando
participam do que chamamos de “aula”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A lei permite o uso pedagógico do aparelho celular em sala de
aula. No entanto, falta uma abordagem clara de qual a definição do uso
pedagógico a se aplicar, por exemplo, no ensino de língua inglesa e, por
outro lado, de até que ponto é válida, hoje, uma pedagogia que multile
o artefato em suas possibilidades de ação e mediação, não contribuindo
para a inovação que ele pode proporcionar. Neste artigo busquei
ilustrar o potencial de uma abordagem de uso do celular por meio da
Aprendizagem Baseada em Tarefas que explorem os seus diferentes
potenciais, os quais podem ser identificados de forma relacional,
contemplando-se os demais atores humanos e não-humanos envolvidos
no ensino-aprendizagem em sala de aula, por meio da Teoria Ator-Rede.
Evidentemente, com esses achados preliminares não se pode afirmar
o que é, de forma exaustiva, o uso pedagógico inovador do smartphone
no ensino-aprendizagme de inglês. Todavia, os dados preliminares aqui
apresentados sugerem que uma tarefa bem desenhada, no sentido de
engajar o smartphone, os alunos, o professor, e as representações de
mundo por eles compartilhadas, ou disputadas, numa rede fluida e
produtiva pode, de fato, fazer toda a diferença.
Traçando uma comparação com o que era a aula antes da pesquisa,
surgiu, de certa forma, na professora, um entendimento novo da situação
de ensino-aprendizagem de língua inglesa e uma capacidade maior de
mudar o estado de sua aula que saiu da tecnologia da lousa, giz, caderno,
caneta etc. , utilizando a tecnologia do aparelho de celular do tipo
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smartphone e suas funcionalidades. Já os alunos, após da discussão e da
elaboração do vídeoclipe, apresentaram uma postura de certa maneira
crítica sobre o tema o sentido e a finalidade de sua escolarização.
Talvez o mais importante, para que essa rede se instale e seja
sustentável, seja despertar nos atores humanos a consciência de que
a aula, a aprendizagem, a capacidade de ensinar e aprender não são
caixas pretas que se tem ou se usa, mas configurações e mobilizações de
elementos para causar efeitos.
Ao trabalhar nos moldes da TAR , trabalhamos com a noção de que
toda rede é um ator que participa de outra rede e que, portanto, o que
acontece em (sala de) aula é um ator que constitui o que acontece na
escola como um todo: desde a comunidade até no âmbito da educação
geral.
Logo, encontrar caminhos para que o aparelho celular se integre
efetivamente na aula, se repetido em todas as aulas, em todas as escolas,
em todas as comunidades pode fazer considerável diferença – fato que
podemos constatar observando outras esferas sociais como a política, o
entretenimento, o comércio, etc., em que o smartphone foi apropriado
em todo o seu potencial.
Obviamente, nesses outros espaços, os compromissos são com
outros fatores que não necessariamente a aprendizagem, e, por este
motivo, é indispensável entender as tarefas, pois estas podem estruturar
a apropriação rede mantendo o rumo da aprendizagem. Por essa razão
é importante estudar a tarefa como um ator tão, ou mais importante, do
que o aparelho celular.
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