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APRESENTAÇÃO
Diálogos Pertinentes é a revista cientíﬁca do curso de Letras da
Universidade de Franca (UNIFRAN). Neste segundo número do décimo
quarto volume, há nove artigos cientíﬁcos que abordam temas diversos
acerca da língua portuguesa e língua inglesa, da leitura e interpretação
textual, e das práticas pedagógicas em diferentes contextos.
O primeiro artigo deste volume traz um estudo que investiga
a expressão variável de futuro nas cartas de leitoras da revista
feminina Gloss. A mestranda Camila Bordonal Clempi e a Doutora
Juliana Bertucci Barbosa analisam, de acordo com a metodologia
variacionista, as formas linguísticas empregadas pelas adolescentes e
como a presença ou ausência dos adjuntos adverbiais de tempo se
relacionam aos valores semânticos modais.
O segundo artigo expõe uma reﬂexão sobre a concepção de
infância presente no RCNEI e como o tema “sexo e sexualidade”
são explorados na educação infantil. Os autores, a mestre Solange
Aparecida de Souza e o doutor Paulo Rennes Marçal Ribeiro,
desenvolveram essa pesquisa para contribuir com outros estudos na
comunidade cientíﬁca; com a reformulação de currículos em cursos
de formação de professores e formação continuada em educação
sexual para educadores; bem como com as práticas pedagógicas no
cotidiano escolar.
A pós-doutora Fernanda Correa Silveira Galli e a mestranda
Marianna Lima da Silva apresenta, no terceiro capítulo, uma
abordagem discursiva do verbete feminismo, em língua portuguesa.
A investigação percorre as deﬁnições apresentadas por diferentes
autores, sob a perspectiva da Lexicograﬁa Discursiva e de dicionários,
observando que o texto lexicográﬁco não é neutro e imparcial, como
muitos sugerem, ele se conﬁgura como discurso atravessado por uma
formação ideológica e suas condições de produção.
No quarto artigo, tem-se uma análise dialógica das letras das
canções “Polícia” e “Fardado”, de Titãs. Nesta análise, a mestranda
Cláudia de Fátima Oliveira e a doutora Camila de Araújo Beraldo
Ludovice observam, sob a ótica bakhtiniana, os questionamentos
históricos, políticos e sociais frente a uma ideologia permanente sobre
a força bruta da polícia.

No quinto artigo, as doutoras Andressa Brawerman-Albini e Rita
de Cassia Veiga Marriott e as mestras Ana Maria dos Santos Garcia
Ferreira Martins e Martistela Pugsley Werner investigam, por meio de
análise das respostas de um questionário elaborado por elas, como
os futuros professores de inglês percebem o aspecto da oralidade
dentro do contexto da língua inglesa como Língua Franca. Este estudo
contribui com os cursos de formação de professores em língua inglesa,
visto que conhecer uma língua envolve diferentes aspectos que vão
além da precisão da fala.
As doutoras Sheila de Carvalho Pereira Gonçalves e Karylleila dos
Santos Andrade Klinger tecem, no sexto artigo, considerações sobre o
funcionamento da rede de remissivas de um dicionário escolar voltado
para alunos do Ensino Fundamental I. A proposta das autoras é analisar
a proposta lexicográﬁca desse dicionário e observar sua adequação
aos alunos que estão em fase de consolidação do domínio da escrita,
da organização e da linguagem.
O sétimo artigo aborda o processo colaborativo de formação
teórica e metodológica desenvolvido com um professor do 4º ano do
Ensino Fundamental I. Neste estudo, a mestranda Maria Andreia Batista
Blum e a doutora Cristiane Malinoski Pianaro Angelo, observam como
o professor, orientado em seu trabalho com a leitura e a escrita, atua
junto a um aluno que apresenta transtornos funcionais especíﬁcos
em Sala de Recursos Multifuncional. A base teórica desse estudo é o
Círculo de Bakhtin e Vygotsky.
No oitavo artigo, a doutora Silvana Silva de Faria Araújo e o
graduando Manoel Crispiniano Alves Silva apresentam um estudo,
com base na sociolinguística variacionista, dos pronomes clíticos
em lexias verbais simples na norma culta e popular do português
falado em Luanda, capital de Angola. O estudo analisa 24 entrevistas
sociolinguísticas do projeto “Em busca das raízes do português
brasileiro”.
O nono e último artigo que contempla este número traz um estudo
sobre a relação entre fala e escrita nas redes sociais e a questão dos
multiletramentos em contexto multilingue. Neste artigo, o doutorando
Rajabo Alfredo Mugabo Abdula avalia como a escrita e a oralidade se
fundem nas redes sociais e quebram o conceito tradicional de escrita.
A proposta do autor é analisar os casos de letramento digital a partir
de dados extraídos do facebook e discutir como a escola deve tratar as
especiﬁcidades do letramento digital em sala de aula.

A revista Diálogos Pertinentes traz em todos os artigos expostos
neste volume 14, número 2, temas relevantes aos estudos da língua
portuguesa e da língua inglesa, às análises discursivas e textuais por
meio de diferentes perspectivas teóricas, e questões acerca das práticas
pedagógicas. Espera-se que os estudos, análises e reﬂexões expostos
pelos autores, neste periódico, contribuam com os estudos cientíﬁcos
e proporcionem, aos leitores, novas perspectivas de leitura, de ações
pedagógicas e de pesquisa.
Marilurdes Cruz Borges
Juliana Spirlandeli Batista
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RESUMO

Este trabalho investiga a expressão variável de futuro em cartas de
leitoras, extraídas da revista feminina contemporânea Gloss, publicadas
no período de 2008 a 2013. Veriﬁcamos quais são as diferentes estruturas
linguísticas empregadas pelas adolescentes: a forma sintética (futuro
simples); a forma perifrástica (verbo IR no presente + inﬁnitivo); a forma
perifrástica (verbo IR no futuro + inﬁnitivo) e a forma do presente. Além
disso, veriﬁcamos se essas diferentes formas de expressão aparecem
com a presença ou ausência de adjuntos adverbiais de tempo e se estão
relacionadas a valores semânticos modais. Após a seleção e codiﬁcação
dos dados, analisamos os resultados seguindo a metodologia da teoria
variacionista. Como resultado, a perífrase IR no presente + inﬁnitivo e
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o verbo no presente do indicativo (ora como auxiliar modal, ora como
principal), mostraram ser os mais produtivos entre as leitoras.

Palavras-chave: Variação Linguística; tempo Futuro; português
brasileiro.
ABSTRACT

This paper investigates the variable expression of the future in
reader’s letters, extracted from the feminine magazine Gloss, published
between 2008 and 2013. We verify the different linguistic structures
used by adolescents: the synthetic form (simple future); the periphrastic
form (IR in the present + inﬁnitive); the periphrastic form (IR in the
future + inﬁnitive) and the form of the present tense. In addition, we
verify if these different forms of expression appear with the presence
or absence of adverbial time attachments and whether they are related
to modal semantic values. After data selection and codiﬁcation, we
analyzed the results following the methodology of the variationist
theory. As a result, the periphrasis IR in the present + inﬁnitive and the
verb in the present tense (now as modal auxiliary, sometimes as main),
have been the most productive among the readers.

Keywords: Linguistic Variation; future tense. brazilian portuguese.
INTRODUÇÃO

A Teoria da Variação e Mudança (LABOV, 2008 [1972]),
ao relacionar língua e sociedade, considera a língua em uso, em
uma comunidade de fala real, em uma dada situação concreta de
comunicação. Nesse sentido, a língua é vista como dinâmica, variável
e heterogênea. Dentre as várias possibilidades de variação na estrutura
da língua, nossa pesquisa tem como objetivo analisar as formas de
expressão de futuro no Português Brasileiro (daqui em diante PB)
contemporâneo.
Conforme atestam alguns estudos (SILVA, 2002; OLIVEIRA,
2006, BARBOSA, 2007), a variação de futuro ocorre principalmente
a partir das alternâncias entre a forma sintética (Futuro do Presente do
Indicativo) e as forma perifrásticas (verbo IR no presente e no futuro +
inﬁnitivo), além da forma do Presente do Indicativo, como observamos
em:
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(01)João apresenta uma peça de teatro essa noite.
(02)João apresentará uma peça de teatro essa noite.
(03)João vai apresentar uma peça de teatro essa noite.

(04)João irá apresentar uma peça de teatro essa noite.

Nas sentenças hipotéticas acima, o verbo apresentar, destacado
nos trechos, está conjugado em diferentes formas verbais: em (01)
encontra-se no Presente do Indicativo, já em (02) no Futuro do Presente
do Indicativo, em (03) na forma perifrástica IR no presente + inﬁnitivo
e por ﬁm em (04) na forma perifrástica IR no futuro + inﬁnitivo. Apesar
das diferenças sintáticas e morfológicas, todas as sentenças expressam
tempo futuro.
Nossa proposta é investigar como se dá a expressão variável
de futuro nas cartas de leitoras da revista feminina Gloss, publicadas
no período de 2008 a 2013. A análise da variação de futuro a partir
de uma amostra de escrita, portanto, faz-se produtiva na tentativa de
contribuir para as diversas pesquisas de tema semelhante.
Para iniciar nosso trabalho, apresentamos um quadro teórico em
que há uma breve discussão sobre as categorias do tempo, bem como
as abordagens das Gramática Tradicionais (daqui em diante GT’s)
e da Linguística para designar o valor temporal futuro – foco desta
pesquisa. Além disso, também apresentamos estudos que possuem o
mesmo tema que o nosso e que são relevantes para contribuir, seja para
comparar ou para fortalecer, nossa análise dos dados. Em sequência,
descrevemos os materiais e os métodos ao quais nos propomos a
trabalhar. Informamos considerações importantes sobre a revista Gloss
e sobre o gênero “carta de leitor”. Por ﬁm, apresentamos os grupos de
fatores e a análise dos dados.
A CATEGORIA “TEMPO”

Para obter as diversas informações que temos hoje a respeito da
noção de “tempo”, foram necessárias diversas pesquisas, realizadas
tanto por ﬁlósofos, físicos, como também por linguistas.
Santo Agostinho foi um dos ﬁlósofos a reﬂetir sobre esta categoria.
Baseado nos pressupostos cristãos, Agostinho aﬁrmava que Deus era
quem fazia o próprio tempo, nessa concepção o tempo ocorria na
mente humana. Assim como a ﬁgura católica, Aristóteles também
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desenvolveu teorias que caracterizavam o tempo “como um fenômeno
físico, natural” (BARBOSA, 2008, p. 43) e que se construía por meio
dos eventos e de suas relações. Já na Física, Newton e Gallileu
consideravam o tempo fora dos eventos, ﬂuído e sem relação a algo
externo a ele. Posteriormente, Einsten, a partir das ideias de Newton e
Gallileu, estabeleceu que a percepção de tempo poderia ser diferente
de acordo com os diversos pontos de vista dos observadores (SILVA,
2002).
Na visão de Benveniste (2006 [1989], p. 71-74), a noção de
“tempo” compreende diferentes representações. Para ele, há três tipos de
tempos: o físico, o cronológico e o linguístico. O primeiro é dado como
algo exterior ao homem, algo dado como linear, infinito, segmentável
à vontade. Já o segundo, o cronológico, “é a continuidade em que se
dispõem em série estes blocos distintos que são os acontecimentos”.
Por fim, o linguístico é identificável como semelhante aos outros dois
tempos, mas “o fato de estar organicamente ligado ao exercício da
fala, o fato de se definir e de organizar como função do discurso” o
faz singular.
Assim como Benveniste (2006 [1989]), no campo da Linguística,
vários outros estudiosos dedicaram-se a caracterizar a noção de
“tempo” na língua, como é o caso de Reichenbach (1947). Segundo
o teórico, os eventos estão ligados a um indivíduo e a sucessividade
ou simultaneidade dos eventos dependem de sua posição. Para
Reichenbach (1947), as sentenças enunciadas são representadas por
meio do Momento da Fala (MF), Momento do Evento (ME) e Momento
de Referência (MR). Tomamos como exemplo a seguinte sentença
hipotética:
(05) Maria estudará para a prova.

Em (05), o MR e o MF ocorrem simultaneamente na linha do
tempo, ou seja, o momento em que o indivíduo está situado é o mesmo
do enunciado da sentença – de que Maria realizará a ação de estudar.
O ME, por sua vez, encontra-se posterior ao MR e ao MF, como o
esquema sugere:
(06) MR=MF; MR e MF ≠ ME

De acordo com (06), a sentença conﬁgura o tempo futuro e
transmite o valor de prospecção aos eventos. Silva (2002) ressalta
que este tempo está veiculado ao não-agora, ao que vem depois, não
tem, pois, uma existência material, é construído a partir de nuances
de possibilidade e, por isso, é formado por uma sobreposição modal/
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temporal. Na próxima seção, discutiremos como linguistas e gramáticos
compreendem a questão do futuro no PB.
A EXPRESSÃO VARIÁVEL DE FUTURO NO PORTUGUES
BRASILEIRO

Ao entrarmos em contato com os materiais didáticos e com as
GT’s, é evidente a restrição prescrita para expressar o tempo futuro,
normalmente apresentando apenas as formas conjugadas no Futuro do
Presente do Indicativo.
Alguns autores mencionam sucintamente alternativas de uso,
como é o caso de Cunha e Cintra (2001, p. 397) que indicam a forma
perifrástica IR no presente + inﬁnitivo, na seção destinada aos verbos
auxiliares, com a ﬁnalidade “de executar a ação, ou a certeza que ela
será realizada em um futuro próximo”. Cegalla (2008) também aponta
a combinação do verbo IR como auxiliar somado ao inﬁnitivo, mas
sem qualquer outro comentário sobre a caracterização desse tempo
verbal. Já Bechara (2009, p. 214) ainda apresenta o uso do presente para
expressar o futuro em verbos pontuais como forma de neutralização,
como por exemplo, “ele chega amanhã”.
Observamos que nas GT’s a variação no emprego das formas
linguísticas para expressar tempo futuro não é apresentada de maneira
satisfatória, mesmo que reconhecidas algumas formas de expressão de
futuro, há a distinção de signiﬁcado entre elas.
Já os (sócio)linguistas atestam variações no uso da expressão
de futuro, seja em pesquisas referentes à escrita ou à fala (cf. SILVA,
2002; OLIVEIRA, 2006; BARBOSA, 2007; OLIVEIRA, 2011). Dentre
as variantes, o presente do indicativo e a forma perifrástica IR no
presente + inﬁnitivo tornaram-se as mais frequentes atualmente no PB,
substituindo a forma sintética de futuro simples.
Silva (2002) em seu trabalho, de cunho quantitativo, chegou a essa
conclusão analisando variações da expressão de futuro em ocorrências
de fala do PB. Para a montagem do corpus, foram usadas seis horas e
meia de gravações aproximadamente, com o intuito de observar os
valores temporais/modais e o contexto discursivo em que as formas se
conﬁguravam na amostra. O autor selecionou duas elocuções formais
do projeto NURC, onze conversas telefônicas, um diálogo interativo,
quatro entrevistas e, programas de TV e rádio.
A forma IR no presente + inﬁnitivo, para Silva (2002), possui
um valor de futuro ligado intrinsicamente ao tempo psicológico, muito
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mais do que ao tempo cronológico. A perífrase, nessa perspectiva, ligase à noção de relevância do presente em relação ao tempo futuro, isto
é, a realização do evento depende da ação do tempo presente. Além
disso, Silva (2002, p. 99) assinala que os contextos discursivos em que
a forma perifrástica ocorre são de caráter ideacional, em que locutor
e interlocutor “comentam, narram, fazem injunções e predicações”.
Já o Presente do Indicativo, de acordo com Silva (2002), é
utilizado a ﬁm de expressar um evento futuro em relação a um fato
presente. O Futuro do Presente do Indicativo, por sua vez, mostrouse pouco produtivo em sua pesquisa. Cabe ressaltar, também, que o
linguista analisou o Futuro do Pretérito Simples e veriﬁcou a sua pouca
utilização, tendo sido usado apenas em contextos narrativos.
Como resultado do trabalho, Silva (2002) conclui que as formas
futurizadas são utilizadas em falas informais espontâneas, enquanto
as formas sintéticas de futuro ocorrem em estruturas formulaicas, vista
como distantes, imparciais, pouco comuns.
Baseada no estudo acima, Barbosa (2007) realizou uma análise
comparativa entre as modalidades escrita e falada da língua, a ﬁm de
evidenciar as diferentes formas de expressão de futuro no PB. Para
tanto, a autora montou um corpus composto por textos literários,
escritos a partir da década de 90, de diferentes modalidades (oratória,
romanesca e dramática), representando, respectivamente, o grau
máximo da linguagem formal, o grau neutro, e o grau mais espontâneo,
aproximado ao da fala. O trabalho, em especíﬁco, analisou apenas a
literatura oratória.
Na análise, Barbosa (2007) veriﬁcou que as formas sintéticas
do futuro predominam na oratória, devido ao caráter conservador, ao
alto grau de formalidade, à modalização e também à tipologia textual
da modalidade. Em conclusão, aﬁrmou que os fatores mencionados
“afetam a produtividade das formas futurizadas da língua portuguesa”
(BARBOSA, 2007, p. 49).
Outros estudos também abordam a questão da variação de
expressão de futuro, como Oliveira (2006, p. 17, grifo do autor), que
elenca seis variantes do futuro do PB:
a) a forma de futuro simples (“No próximo mês viajarei para
o exterior”); b) a forma de presente (“No próximo mês viajo
para o exterior”); c) a forma perifrástica com o verbo ir no
presente + inﬁnitivo (“No próximo mês vou viajar para o
exterior”); d) a forma perifrástica com o verbo ir no futuro +
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inﬁnitivo (“No próximo mês irei viajar para o exterior”); e)
a forma perifrástica com o verbo haver no presente + de +
inﬁnitivo (“No próximo mês hei de viajar para o exterior”);
e f) e a forma perifrástica com o verbo haver no futuro +
de + inﬁnitivo (“No próximo mês haverei de viajar para o
exterior”).

Nesse trabalho, Oliveira (2006) com uma perspectiva variacionista
e funcionalista, analisa a norma culta do PB com base em pessoas de
nível superior do Rio de Janeiro e de Salvador. A variação de futuro é
analisada em tempo real (longa e curta duração) e em tempo aparente.
Para a análise diacrônica, foram analisados dados da escrita dos
séculos XIII ao XIX a partir de um corpus diversiﬁcado, composto por
diferentes cartas e testamentos. O material do século XIII ao XVI foi
recolhido no banco de dados do Projeto para a História do Português
(PROHPOR), já o material do século XVII, do banco de dados da USP.
Nos séculos XVIII e XIX os dados foram retirados do Projeto Nacional
para a História do Português Brasileiro (PHPB-RJ). No século XX foram
analisadas as décadas de 1970 e 1990 com dados da fala e da escrita,
retirados do Projeto da Norma Urbana Oral Culta (NURC) e de editorias
de jornais nas cidades do Rio de Janeiro e Salvador.
O principal objetivo do trabalho de Oliveira (2006) foi a
compreensão da variação da expressão de futuro do PB, a ﬁm de
contribuir para a caracterização desse tempo verbal. Ao ﬁnal, concluiu
que o futuro simples foi a variante mais utilizada desde o século XVIII,
mas atualmente seu uso decaiu, dando espaço ao IR no presente +
inﬁnitivo, uma mudança que ocorreu gradativamente. Quanto ao
presente indicando futuro, a autora aﬁrma que essa forma é utilizada
em contextos especíﬁcos, concorrendo com o futuro simples e o futuro
perifrástico com IR no presente + inﬁnitivo.
Em outro estudo, Oliveira (2011) realiza uma pesquisa a partir
de um corpus composto por jornais contemporâneos brasileiros
e lusitanos do século XXI, a ﬁm de comparar e veriﬁcar se o fator
geográﬁco interfere na expressão de futuro. Segundo a autora, a forma
perifrástica IR + inﬁnitivo, embora já documentada no século XIV, só
obteve espaço no século XIX passando a ser mais utilizada somente no
século XX.
Para realizar a investigação, Oliveira (2011) utilizou como
aparato teórico-metodológico a Sociolinguística Laboviana e observou
as ocorrências da expressão de futuro verbal a partir de um público
mais elitizado e um público mais popular de jornais dos dois países
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que se propôs a investigar. Veriﬁcou em qual etapa encontra-se o
processo de mudança entre futuro simples e futuro perifrástico na
escrita considerada padrão e quais são os fatores que atuam em cada
uma das variedades – de Brasil e de Portugal.
De acordo com Oliveira (2011), o verbo IR é polissêmico, por
ser um verbo de movimento em que superpõem as noções de espaço
e de tempo. Devido a isso, aﬁrma que o verbo IR é um dos mais
“gramaticalizáveis” e tende a transformar-se como auxiliar quando
adicionado ao verbo no inﬁnitivo, tanto no PB quanto no Português de
Portugal, o que signiﬁca que o processo de substituição da forma de
futuro simples pela forma perifrástica IR no presente + inﬁnitivo está
quase conclusa no PB.
A partir das aﬁrmações apresentadas acima sobre a expressão
variável de futuro, analisamos, em nosso estudo, as formas de futuro a
partir de uma amostra de escrita do PB: as cartas de leitores da revista
feminina contemporânea Gloss.
AS CARTAS DE LEITORAS DA REVISTA FEMININA GLOSS

A revista Gloss, fundada em 2008, pela editora Abril, e ﬁnalizada
em 2013 devido ao baixo índice de vendas, tinha como públicoalvo jovens meninas contemporâneas. De circulação nacional e com
edições mensais, a revista tratava sobre dúvidas e notícias em geral
a respeito de amor, sexo, beleza, famosos, moda, viagem, compras,
dentre outros assuntos que despertavam interesse nas leitoras. Quanto
ao perﬁl das jovens assinantes da Gloss, a maior parte encontrava-se na
região sudeste do país, sendo a maioria de classes sociais privilegiadas.
A título de exemplo, segue abaixo uma das capas da revista, em
que visualizamos sua ﬁnalidade. Com a imagem de uma atriz, a Gloss
apresenta guias de compras; achados de moda e beleza; dicas para
cuidar dos cabelos – seguindo o mesmo padrão de revistas destinadas
às mulheres, preocupadas em atingir o universo feminino ideal:
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Figura 2: Capa da revista Gloss

Fonte: Gloss, novembro, 2008, ed. 14

Em nossa pesquisa, atentaremos para a seção Carta do leitor
, onde há uma interação entre as leitoras e a Gloss. Nela, as próprias
meninas escreviam suas ideias sobre matérias de edições passadas e
davam sugestões para novos assuntos a serem tratados. Assim, o público
ajudava diretamente na construção da revista, conforme observamos
na imagem extraída da seção:
Figura 2: Página da revista Gloss

“Eu amo a revista, tenho todos os
números e não empresto para ninguém,
é meu xodó. Gostaria de sugerir uma
matéria sobre maquiagem para garotas
que usam óculos!” (Michelle Vanessa
Lima, São Paulo – SP).
“Adorei a matéria A Sua Cachorrinha
tem MSN? Apesar de muitos criticarem
e outros usarem o meio virtual para
prejudicar pessoas, tem muita gente
que sabe tirar proveito dessa facilidade”
(Alcione Ribeiro, São Paulo – SP).
Fonte: Gloss, novembro, 2008, ed. 14, p. 24
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Vale ressaltar que, ao passar dos anos e das edições, a revista
acompanhou a evolução tecnológica. Nas primeiras edições, as cartas
eram enviadas por meio dos correios, nas últimas por e-mails, por um
clube digital e através do facebook, permitindo maior interação entre
as leitoras e a revista.
A escolha do gênero textual “carta de leitor” em nossa pesquisa
se justiﬁca por proporcionar um contexto de escrita favorável ao
aparecimento de fenômenos variáveis na língua, já que “a preocupação
maior do interlocutor está no que diz (conteúdo) e não no modo como
diz (forma)” (MARINE; BARBOSA, 2008, p. 197)”. Ainda, o gênero
textual atrelado ao estudo da variação e/ou da mudança linguística
pode servir como análise teórica e metodológica de textos escritos.
Sobre isso, Bueno (2014, p. 22) aﬁrma que “a busca por situações de
variação e mudança em um corpus escrito nos faz reconhecer, assim
como na fala, o caráter heterogêneo também da escrita, sendo essa
uma tentativa de conceder à língua escrita um lugar nas pesquisas
sociolinguísticas”.
Marcuschi (2007) reconhece que a modalidade falada e a
modalidade escrita não estão em uma relação dicotômica, fechada,
mas sim em um continuum tipológico. Assim, a “carta de leitor”
é caracterizada como um gênero misto, visto que possui uma
linguagem aproximada ao da oralidade em que é possível visualizar
traços característicos da fala de leitores. Por esse motivo, adotamos a
proposta de Marine (2009) que aborda um novo tipo de modalidade
intercambiária: a “língua oral-escrita”. Em alguns dos trechos extraídos
das cartas da revista estudada, vemos como a fala é transportada para
a escrita, conforme os exemplos a seguir:
(07) Amei as 235 ideias para arrasar no verão. A cada mês
a edição da GLOSS vem bombando!!! (Anna Carolinne dos
Santos Lira, Paraúna – Goiás). (GLOSS, fevereiro, 2008, ed.
05, p. 18).
(08) Nossaaa, a matéria Antes de Explodir chegou na hora
certa! Já estou explodindo, mas de tanta felicidade! Vou
começar a respirar, respirar e respirar. Quem sabe usando
essas dicas maravilhosas eu ﬁco mais ‘calminha’. (Ariane
Garcia Nascimento, via email). (GLOSS, setembro, 2011,
ed. 48, p. 30).
(09) Achei meio exagerado falar do XVideos e do Redtube.
Aquilo é mais velho que andar pra frente... (Leyla Moja).
(GLOSS, julho, 2013, ed. 70, p. 16).
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No trecho (07) a palavra bombando, utilizada pela autora da
carta, é uma gíria corriqueira na fala, em especiais na de adolescentes,
com o valor semântico ﬁgurativo de uma ação enfaticamente boa,
de impacto positivo. Em (08), a leitora utiliza Nossaaa, e transporta a
fala para a escrita com a extensão da vogal A, dando-nos a sensação
de empolgação, euforia naquilo que relata; da mesma forma, ao
utilizar o adjetivo “calma” no diminutivo, a escrevente sugere uma
conversa informal com a revista, como um bate-papo entre amigas.
Observamos, no trecho (09), o uso do ditado popular mais velho que
andar pra frente, transcrito na carta de uma das leitoras, que denota o
sentido de algo realmente muito antigo.
Assim, o uso das cartas da revista feminina Gloss como corpus
para esta pesquisa se justiﬁca por evidenciar, como a modalidade
falada, a língua em uso.
PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS

Montamos um corpus1 composto por trechos de cartas – extraídos
da revista feminina Gloss. Para tanto, foi necessária uma busca em
sebos a ﬁm de realizar uma seleção de edições da revista, referentes
ao ano de 2008 a 2013. Em seguida, selecionamos as diferentes formas
que expressam futuro, são elas:
- ESTRUTURAS LINGUÍSTICAS UTILIZADAS NA EXPRESSÃO
DA FUTURO: veriﬁcamos quais formas verbais foram utilizadas pelas
adolescentes para expressar o tempo futuro, conforme exempliﬁcamos
abaixo:
(a) Forma sintética – Verbo no futuro simples:
(10) A Débora Falabella é como toda mineirinha: bem
na dela. A Mel de O Clone ficará para sempre em meu
coração – com essa personagem vi surgir uma grande
atriz. Ah, ela ﬁcou linda na capa de vocês. (Danielle de
Lima, pelo Clube da Leitora). (GLOSS, agosto, 2010, ed.
35, p. 22).
(b) Forma Perifrástica: Verbo IR no presente + inﬁnitivo:
(11) Eu ainda ﬁco com Cinquenta Tons de Cinza. Li,
adorei e vou ler a trilogia toda, com certeza! (Giselle
Dutra). (GLOSS, janeiro, 2013, ed. 64, p. 16).
(c) Forma Perifrástica: Verbo IR no futuro + inﬁnitivo:
1. As revistas foram compradas por meio do site “Estante Virtual”. No total, foram coletadas 50 edições da revista
no período de 2008 a 2013.
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(12) Anos atrás eu era encanada com essa coisa de
“arrumar um amor” (Procura-se um Namorado). Mas
com o passar do tempo descobri que a melhor coisa é
desencanar, deixar a vida te levar. Mais dia, menos dia,
a tampa da sua panela irá aparecer. (Fernanda Hitomi
Shibukawa, pelo Clube da Leitora). (GLOSS, julho,
2011, ed. 46, p. 14).
(d) Forma do presente:
(13) Moro com o meu namorado e, quando me
perguntam a diferença, digo que estamos em um período
de experiência, um estágio. Se passarmos nas avaliações
mútuas, aí assinamos o contrato. (Vivi Lemos). (GLOSS,
fevereiro, 2013, ed. 65, p. 14).
Após esta etapa, analisamos as ocorrências segundo os grupos
de fatores abaixo:
- PRESENÇA/AUSÊNCIA DE ADJUNTO ADVERBIAL: O
adjunto adverbial associado ao verbo pode atribuir diferentes valores
semânticos na sentença. Desse modo, é de nosso interesse investigar de
que maneira o verbo comporta o adjunto adverbial e se sua presença é
recorrente ou não. A título de exemplo, seguem dois trechos de nosso
corpus em que neste inverno e sempre conﬁguram o valor de futuro à
sentença:
(14) Estou desde o ano passado querendo a cor da Blake
Lively. Neste inverno, eu faço! (Aline Moreira). (GLOSS,
fevereiro, 2013, ed. 65, p. 14).
(15) Não gostei da Angélica na capa...Mas, deixando
isso de lado, felizmente sei que a GLOSS sempre terá
um miolo delicinha para mim, independentemente da
capa. Que vontade enoooorme de abraçar a equipe
de produção de moda de vocês! Cada foto é sempre
divertida, bem sacada e bem produzida! (Gabriela
César, São Paulo – SP). (GLOSS, maio, 2009, ed. 20, p.
16).
- MODALIDADE: O que se quer sugerir/dizer a partir de um
verbo também é relevante para a nossa análise, já que o falante “ao
exteriorizar um desejo através de uma forma do futuro, projeta-o
adiante, implicando que sua realização será posterior ao momento da
fala” e nessa exteriorização “projeta uma variedade de noções modais:
volição, obrigação [...]” (SILVA, 1997, p. 62). Assim, faz-se necessário
atentarmos aos valores modais do verbo, primordialmente à:
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(a) Possibilidade: “Referem-se ao eixo da existência e
à verdade ou falsidade de estado das coisas. Em outras
palavras, expressam a atitude do falante quanto ao valor
de verdade de seus enunciados” (SILVA, 2002, p. 5657).
(16) Penso assim: ‘O que já não é mais seu pode ser
de alguém!’ Meu ex namora uma das minhas amigas,
e não vejo problema. Quem sabe eles não serão feliz
para sempre?!? (Anna Carolina Martins, pelo Clube da
Leitora). (GLOSS, setembro, 2010, ed. 36, p. 30).
(b) Certeza: “Referem-se ao conhecimento (crença) que
se tem de um estado de coisas. Tem a ver com o grau
de conhecimento e certeza do falante a respeito da
fatualidade daquilo que está dizendo” (SILVA, 2002, p.
57).
(17) Vou fazer parecido com o da Lea Michele. Estou
louca para sair do preto básico e ﬁcar mais fashion.
(Grazielly Cento). (GLOSS, fevereiro, 2013, ed. 65, p.
14).
(c) Desejo/ Solicitação: “Estão ligadas à vontade, ao
desejo e à emotividade do falante, fazendo com que o
evento, muitas vezes, se realize” (SILVA, 2002, p. 58).
(18) Adorei a Taís Araújo na capa da GLOSS! Desde o
ano passado que queria vê-la na revista. Ah, como ela é
linda! Amei a make dela! E quero sugerir matérias com
dicas para descolar peças bacanas em brechós. Como
garimpar, trocar, vender... (Deise Matos, São Paulo –
SP). (GLOSS, junho 2009, ed. 21, p. 18).
Após a seleção e codiﬁcação dos dados, analisamos
qualitativamente os resultados, a partir da teoria variacionista que
embasa este artigo.
ANÁLISE DOS DADOS

Ao selecionarmos as ocorrências verbais que expressavam futuro
nas cartas das leitoras da revista Gloss, chegamos a um total de 52
formas, assim distribuídas:
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Tabela 1: Resultados gerais
FORMAS DE FUTURO Nº DE OCORRÊN- PORCENTAGEM %
CIAS
Forma sintética: verbo
9
17, 3%
no futuro simples
22
42, 4%
Forma
perifrástica:
verbo IR no presente +
inﬁnitivo
3
5,7%
Forma
perifrástica:
verbo IR no futuro +
inﬁnitivo
Forma do presente
18
34, 6%
TOTAL
52
100%
Observamos, na Tabela 1, que a forma perifrástica IR no futuro
+ inﬁnitivo é a que apresenta menor incidência, com apenas 3
ocorrências (5,7% do total), mostrando-se pouco produtiva entre as
escreventes das cartas da revista Gloss. Vejamos uma das sentenças em
que aparece esta forma:
(19) Anos atrás eu era encanada com essa coisa de
‘arrumar um amor’ (Procura-se um Namorado). Mas
com o passar do tempo descobri que a melhor coisa é
desencanar, deixar a vida te levar. Mais dia, menos dia,
a tampa da sua panela irá aparecer. (Fernanda Hitomi
Shibukawa, pelo Clube da Leitora). (GLOSS, julho,
2011, ed. 46, p. 14).
No exemplo, a leitora utiliza a perífrase IR no futuro + inﬁnitivo
para atribuir o sentido de um futuro distante, mas possível de ser
consolidado; o que é comprovado ao lermos inteiramente a sentença,
em que a adolescente escreve sobre suas frustações em relação a um
amor que não teve no passado e nem encontrou no presente, mas
almeja achá-lo no tempo futuro. Identiﬁcamos também que o valor de
futuro é enfatizado por meio da presença de adjunto: “mais dia, menos
dia”, expressão que acarreta a noção de algo esperado, desejado, de
uma passagem de tempo, de dias. Vale ressaltar que a forma perifrástica
IR no futuro + inﬁnitivo, em nosso corpus, acompanhava adjuntos
adverbiais e expressava a modalidade de possibilidade/dúvida.
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As leitoras da revista Gloss utilizam outras estruturas linguísticas
para expressar futuro, como observamos nos demais resultados. Ainda
no Tabela 1, veriﬁcamos - conforme já apontado em outras pesquisas,
como a de Silva (2002) - que o Futuro do Presente do Indicativo
(forma sintética) também é pouco utilizado, empregado apenas em
9 ocorrências (17,3 % do total) dos dados. Diferentemente do que
prescreve as GT’s, o Futuro do Presente do Indicativo tem sido pouco
produtivo no PB contemporâneo e seu uso é restrito a contextos muito
especíﬁcos, incidindo em textos altamente formais de teor preditivo ou
injuntivo (cf. SILVA 2002, OLIVEIRA 2006, BARBOSA 2007).
Entre os poucos casos que as leitoras utilizaram o futuro simples,
destacamos os exemplos:
(20) Parabéns pela iniciativa de utilizar as mudanças
ortográﬁcas da língua portuguesa na primeira revista
de 2009. Não podia de deixar de parabenizá-los. Sou
professora de língua portuguesa e acho que isso nos
ajudará a ﬁxar a nova regra. (Nivia Natalense, Fortaleza
– CE). (GLOSS, fevereiro, 2009, ed. 17, p. 16).
(21) Sempre adorei os textos da Sílvia Amélia e ﬁquei
feliz de saber que ela terá um blog no site de GLOSS!
(Poliana Sousa). (GLOSS, julho, 2013, ed. 70, p. 17).
(22) Farei mamoplastia de redução no ﬁm do ano e
a reportagem de GLOSS sobre plástica veio a calhar.
Adorei a dica de pesquisar se o médico tem registro
na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, algo que
a maioria das pessoas esquece. (Denise Suenaga).
(GLOSS, outubro, 2012, ed. 61, p. 26).
Nos trechos, as escreventes utilizam a forma sintética dos verbos
ajudar, ter e fazer. Acreditamos que as leitoras preferiram o uso dessa
forma para transmitir à revista e, consequentemente, ao público alvo
em geral, maior credibilidade ao que escreveram. Os verbos no futuro
simples, em nosso corpus, atestaram a certeza de um evento consolidarse e, na grande maioria das ocorrências, não acompanharam adjuntos
adverbiais, fato que pode ser explicado, já que o verbo transmite
morfologicamente a noção de futuro para o evento.
Vemos que, apesar da expressão do futuro aparecer por meio do
emprego da forma sintética, no material analisado essa forma não é a
recorrente. No contexto em que o gênero textual “carta de leitor” está
inserido, como já elucidado, a linguagem escrita pelos locutores se
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aproxima a um contexto mais informal, principalmente por constituirse como uma conversa entre amigas, cujo o principal objetivo é trocar
experiências e novas ideias para a revista, ou seja, o conteúdo torna-se
mais relevante do que a forma.
As gramáticas e os materiais didáticos designam o Futuro do
Presente do Indicativo como a forma que prevalece para expressar
eventos posteriores ao MF. A aﬁrmação é veriﬁcada em Pasquale Cipro
e Ulisses Infante (2010, p. 129), quando se referem à ﬂexão de tempo:
No momento em que se fala ou escreve, o processo verbal pode
estar em plena ocorrência, pode já estar concluído ou pode ainda não
ter ocorrido. Essas três possibilidades básicas, mas não únicas, são
expressas pelos três tempos verbais: o presente, o pretérito (que pode
ser perfeito, imperfeito ou mais-que-perfeito) e o futuro (que pode ser
do presente ou do pretérito) [...].
Apesar dos autores apontarem que as formas apresentadas “não
são as únicas”, não é indicada outras formas, o que leva o leitor a
inferir que a mais utilizada, no caso do tempo futuro, é o Futuro do
Presente do Indicativo. Em contrapartida, na análise de nosso corpus,
a perífrase IR no presente + inﬁnitivo é a mais produtiva na escrita
das leitoras, a conﬁrmação do que é prescrito nas GT’s não ocorreu,
portanto.
Como mencionado em outras seções, estudos atestam que o
futuro simples está gradativamente sendo substituído pela perífrase IR
no presente + inﬁnitivo. Oliveira (2011), por exemplo, argumenta que,
na escrita, a forma perifrástica vem sofrendo um processo ao longo dos
anos, sendo documentada desde o século XIV e adquirindo espaço
e reconhecimento a partir do século XX. Na fala, Silva (2002) aﬁrma
que os falantes utilizam IR no presente + inﬁnitivo para expressar
tempo futuro em contextos espontâneos. De fato, as considerações
dos estudos são observadas em nossa pesquisa, como nos exemplos
abaixo:
(23) Eu ainda ﬁco com Cinquenta Tons de Cinza. Li,
adorei e vou ler a trilogia toda, com certeza! (Giselle
Dutra). (GLOSS, janeiro, 2013, ed. 64, p. 16).
(24) Vou pintar o cabelo igual ao da Giovanna Antonelli.
Ela está linda! (Juliana Oliveira). (GLOSS, fevereiro,
2013, ed. 65, p. 14).
(25) Estou fazendo isso este ano. Não curti minha
primeira faculdade, trabalho na mesma área há seis
anos e ﬁnalmente vou fazer o curso que me apaixona.

25

Diálogos Pertinentes – Revista Cientíﬁca de Letras

Estou morta de medo, mas intensamente animada!
(Rach Morais). (GLOSS, março, 2013, ed. 66, p. 22).
Como ilustrado acima e veriﬁcado na Tabela 1, 42,4% das
expressões de futuro nas cartas da revista Gloss apareceram com a
perífrase IR no presente + inﬁnitivo. Nos exemplos (23-25) as leitoras
participam de uma conversa sem qualquer tipo de formalidade, em que
o interlocutor é a própria revista Gloss. É a partir da espontaneidade
que o assunto se forma e que as meninas escrevem vou ler, vou pintar
e vou fazer, em lugar de lerei, pintarei e farei.
Mesmo que de forma indireta, os usuários da língua utilizam a
forma perifrástica IR no presente + inﬁnitivo, como já apontado por
Silva (2002), para demarcar a relevância do presente na realização
do evento futuro, como no exemplo (23) em que a leitora se refere
a um livro e, a partir do entusiasmo adquirido pela obra no tempo
presente, o evento futuro é determinado. Assim acontece nos demais
trechos, em (24) por gostar da atual (até então) tintura do cabelo de
uma atriz, a leitora sente-se motivada e quer imitá-la no futuro; em
(25) a garota relata sobre suas frustrações tanto na área acadêmica
quanto na proﬁssional e, a partir de suas emoções do tempo presente,
a leitora opta por fazer algo, no evento futuro, que se identiﬁque mais.
Destacamos que a perífrase IR no presente + Inﬁnitivo, em nosso
corpus, expressava certeza e o uso dos adjuntos adverbiais, nessa
amostra, não foi recorrente.
Como observamos nos resultados gerais, o Presente do Indicativo
também foi produtivo entre as leitoras, já que 18 das ocorrências (34, 6%
do total) apareceram expressando futuro. Associado à ênfase, certeza
ou a um acontecimento próximo, o tempo presente é mencionado
em algumas GT’S, como em Bechara (2009), mas não é apresentado
como possível de expressar futuro. De acordo com Oliveira (2006,
p. 174), “o presente do indicativo é um tempo verbal não-marcado
morfologicamente”, ou seja, “é necessário que haja um determinado
contexto de futuro para que o presente possa ser empregado com esse
valor”.
Portanto, para melhor entendermos esse fenômeno, veriﬁcamos
se as ocorrências apareciam como verbo auxiliar modal ou como
verbo principal:
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Tabela 2: Presente do Indicativo com valor de futuro

VERBO NO
PRESENTE
Auxiliar modal

Nº DE OCORRÊNCIAS

PORCENTAGEM %

8

44,5 %

Principal

10

55,5 %

TOTAL

18

100%

Na Tabela 2, os verbos se dividiram, quase igualmente, nas duas
categorias escolhidas. Assim, em nosso corpus, quando empregada a
forma do presente com valor de prospecção (futuro), 44.5% dos casos
ocorreu com verbo auxiliar e 55,5 % com o verbo como principal,
geralmente acompanhados de adjunto adverbial e com o valor de
“desejo/solicitação”. Essa situação é exempliﬁcada a seguir, com dados
retirados da amostra2:
(26) Sugeri uma matéria sobre a tiroide e fui atendida.
Agora espero para breve uma reportagem especial sobre
hidroginástica. Ah, e a capa ﬁcou demais... (Fabiane
Kohuth, Ibirama – SC). (GLOSS, fevereiro, 2009, ed. 17,
p. 16).
(27) Eu gostaria de agradecer pela matéria sobre
intercambio. Quero viajar no próximo ano, e saber que
alguns países concedem bolsas de estudos me deixou
muito feliz. Obrigada pela ótima informação! (Fernanda
Santos, via email). (GLOSS, novembro, 2011, ed. 50, p.
28).
No trecho (26) a leitora utiliza o verbo principal esperar com valor
modal de desejo: esperar uma reportagem especial sobre hidroginástica.
Com este valor semântico, o verbo expressa futuro devido ao contexto
em que está inserido. O adjunto “agora” é associado à “para breve”,
ou seja, a leitora o utiliza, somado ao verbo, para expressar a ideia de
espera a curto prazo, remetendo-nos a um evento que acontece no
presente, mas tem extensão no futuro.
Em (27) o verbo auxiliar querer no presente também funciona
como verbo modal expressando um desejo da leitora: o de viajar no
próximo ano. Os verbos auxiliares modais, em nosso corpus, quando
no presente, foram ou não acompanhados de adjuntos, mas mesmo que
2. Os verbos modais e principais no Presente do Indicativo encontram-se em itálico; já os adjuntos adverbiais
encontram-se sublinhados.
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não, pudemos inferir a expressão de futuro por meio da modalidade,
diferentemente do verbo principal que necessitou da presença de
adjunto adverbial ou da análise do contexto discursivo para que o
valor temporal futuro fosse atribuído.
Em alguns casos especíﬁcos das ocorrências destoaram dos
demais, como os exemplos:
(28) A-do-rei a matéria de moda das sandálias pesadas
com meias! Uma graça e dá para substituir botinhas,
no caso de quem mora em lugares quentes, como eu.
(Graziela Raton, Salvador- BA). (GLOSS, julho 2009, ed.
22, p. 20).
(29) Eu acho que, se o relacionamento terminou bem,
sem mágoas, dá para manter a amizade sim! (Bruna
Dias). (GLOSS, abril, 2012, ed. 55, p. 30).
Nesse sentido, aludimos aos pensamentos de Benveniste (2006
[1989]) quando se refere à noção do tempo linguístico. O linguista
aﬁrma que o tempo presente (Presente do Indicativo) se posiciona
como ponto central, ou seja, relaciona-se com os demais tempos
(passado e futuro) no ato linguístico, norteando as experiências dos
falantes da língua.
Nos trechos, o verbo dar é utilizado pelas leitoras para se referirem
a assuntos das matérias da revista em diferentes edições. Nos dois
trechos, os verbos expressam uma possibilidade de um evento; em (28)
a leitora comenta sobre a possível mudança de sapatos, em especíﬁco
de botinhas; já em (29) a leitora relata sobre a possibilidade de fazer o
relacionamento amoroso, que não deu certo, tornar-se amizade.
Por se tratar de um evento possível, consideramos que as
ocorrências com o verbo dar, em determinados casos como os
apresentados, contribuem para a expressão de futuro nas sentenças.
Como propõe Benveniste (2006 [1989]), veriﬁcamos que o presente
é o eixo para posicionar os demais tempos, no caso em especíﬁco o
futuro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados desta pesquisa, concluímos que a
expressão de futuro no PB é um fenômeno em variação, observado
também em amostras de escrita, já que encontramos várias formas que
coocorrem para expressar o valor temporal futuro: forma sintética –
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futuro simples; forma perifrástica - verbo IR no presente + inﬁnitivo;
forma perifrástica - verbo IR no futuro + inﬁnitivo; e forma do presente.
Vários estudos têm apontado a implementação da forma
perifrástica IR no presente + inﬁnitivo como possível substituta da
forma sintética (futuro simples). De fato, a perífrase mencionada
mostrou-se a mais produtiva entre as leitoras escreventes da revista
Gloss. Além disso, encontramos casos de expressão do futuro com
verbos conjugados no Presente do Indicativo, expressando futuro, em
determinados contextos, ora como auxiliar modal ou ora como verbo
principal.
Em relação à modalidade, veriﬁcamos que as formas de futuro
analisadas expressam certeza, possibilidade ou desejo/solicitação e
transitem a noção de futuro para as sentenças analisadas.
Vimos que, o processo de substituição (futuro simples < perífrase
IR no presente + inﬁnitivo) está em fase avançada de variação, pois
já é observada na modalidade escrita em determinados contextos,
como o que investigamos. Desse modo, veriﬁcar o conjunto de fatores
linguísticos que condicionam as maneiras alternativas de expressar
futuro é relevante para o levantamento de descrições socio(linguísticas)
sobre o PB na modalidade escrita da língua.
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RESUMO

O presente estudo trata de uma reﬂexão sobre a concepção de
infância presente no Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil – RCNEI, objeto de pesquisa proposto, veriﬁcar que as
práticas pedagógicas desenvolvidas no espaço escolar podem reforçar
estereótipos construídos historicamente nas relações sociais. Entre as
contribuições este trabalho pode trazer para a comunidade cientíﬁca
estão: colocar em evidência um objeto ainda pouco explorado no
meio acadêmico; trazer elementos para a reﬂexão que possam nortear
a reformulação de currículos em cursos de formação de professores;
favorecer a proposição e implementação de cursos de formação
continuada em educação sexual para educadores; trazer à tona, o
debate sobre o processo de socialização de crianças pequenas que
ocorre no interior de instituições de educação infantil.

Palavras-chave: Educação Infantil; relações de gênero; sexualidade;
práticas pedagógicas.

31

Diálogos Pertinentes – Revista Cientíﬁca de Letras

ABSTRACT

The present study deals with a reﬂection on the conception of
childhood present in the National Curriculum Framework for Early
Childhood Education (RCNEI), object of proposed research, to verify
that the pedagogical practices developed in the school space can
reinforce historically constructed stereotypes in social relations. Among
the contributions this work can bring to the scientiﬁc community are:
to highlight an object still little explored in the academic environment;
to provide elements for reﬂection that may guide the reformulation
of curricula in teacher training courses; to promote the proposal and
implementation of continuing education courses in sex education for
educators; to bring up the debate about the process of socialization of
small children that takes place within institutions of early childhood
education.

Keywords: Infant Education; gender relations; sexuality; pedagogical
practices.
INTRODUÇÃO

Este artigo trata do levantamento documental e bibliográﬁco
e buscou atingir as seguintes etapas: escolha das fontes primárias,
leitura das fontes, coleta de dados e análise dos dados e interpretação,
constituídos com base no referencial teórico adotado. A metodologia
proposta é de abordagem qualitativa, tendo o intuito, por meio da
análise documental, de levantar os conceitos e decorrências dos modos
de ver e conceber as crianças presentes no Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil- RCNEI. Entender a concepção de
infância presente no RCNEI produzido em 1998 é o centro da questão.
Procura-se realizar uma reﬂexão histórica acerca das concepções de
infância presentes nas políticas educacionais brasileiras. Sendo assim,
o presente artigo volta-se com maior intensidade para compreender
a concepção de infância presente nos RCNEI por meio das principais
ideias contidas nos três volumes que compõem o documento. Como
referencial teórico que orienta esta pesquisa, foram realizadas análises
que buscam, especiﬁcamente, identiﬁcar quais os temas que mais
aparecem, quais os autores mais citados, como a criança é vista, quais
as problemáticas que mais insurgem, o que o documento prescreve
sobre a formação, qual criança o documento se propõe a formar. Em
especial, procura-se identiﬁcar a noção de infância e de criança e a
função da Educação Infantil presentes no mencionado documento.
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Quando falamos em infância, não podemos nos referir a esta
etapa da vida como uma abstração, e sim como um conjunto de fatores
que institui determinadas posições que incluem a família, a escola,
pai, mãe, entre outros que colaboram para que determinados modos
de pensar e viver a infância. Ao veriﬁcarmos que desde o século XII até
início do século XX, a sociedade vem indicando conceitos e modelos
para infância, além de mecanismos que a valorizem, especialmente
a infância pobre e desvalida, pois de acordo com a obra de Ariès
(1978), o sentimento sobre a infância se dá nas classes mais nobres da
sociedade. Já a criança pobre continua a não conhecer o verdadeiro
signiﬁcado da infância, ﬁcando assim a mercê da própria sorte. Apesar
esse conjunto de desigualdade persista ao longo dos séculos, a partir
do conhecimento do verdadeiro signiﬁcado da infância, a sociedade
vem buscando mecanismos através dos programas sociais, assistenciais
e ﬁlantrópicos cujo objetivo é reparar erros, desde a idade medieval,
passando pela contemporânea, até a sociedade atual, de descasos com
a infância e adolescência.
CONCEITUANDO SEXO E SEXUALIDADE

A Construção histórico-social da infância surge de diferentes
representações que as crianças receberam no decorrer da história
da humanidade, o signiﬁcado à criança é dado pela representação
que o adulto dá a ela em suas relações, crianças são sujeitos sociais e
históricos, marcadas, portanto, pelas contradições das sociedades em
que estão inseridas.
Kramer,( 1992), aborda que o conceito de infância tem sido
construído historicamente e reﬂete os valores presentes na sociedade
em diferentes períodos da Idade Média, as crianças que sobreviviam
eram afastadas da família, logo após o nascimento, sendo criadas por
amas de leite, no caso das famílias ricas e iniciavam no mundo do
trabalho muito cedo a Infância” - infante. O preﬁxo “in” signiﬁca
negação e “fante” derivado do verbo latino “fare” signiﬁca falar/dizer,
portanto, infante signiﬁca aquele que não fala. -Foi na Idade Moderna
que a infância se constituiu como uma categoria social ( Séc. XVII –
XVIII). Esta noção surgiu com a sociedade capitalista na Revolução
Industrial, Renascimento e era diferente, de acordo com a condição
social da criança. Não havia uma percepção de transição da infância
para a fase adulta.
A obra de Ariès (1978) nos ajudou entender que os problemas
sociais atualmente existentes, e que afetam crianças e adolescentes
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pobres, são os mesmos do século XII. São, no entanto, interpretados e
analisados de maneira diferente ao longo dos anos, o que proporcionou
a busca de meios mais eﬁcazes para combater o descaso com a infância
através de políticas públicas, tendo em vista o seu reconhecimento
e valorização. Também notamos na obra de Ariès (1978), que a
concepção da infância está associada às formas de intervenção
social, inseridas em práticas de regulação e controle da segregação
de classes sociais, pois os estágios da infância propriamente dita se
deram primeiramente nas classes sociais favorecidas economicamente,
enquanto as crianças advindas de famílias pobres ﬁcavam a mercê da
própria sorte, fato este que perdura até nossos dias atuais., as crianças
eram adultos em miniaturas no Século XX (1905) – A partir de Sigmund
Freud, novas teorias acerca da sexualidade infantil: uma nova forma
de olhar para ela: não como problema, mas como fase transitória para
a idade adulta. A vigilância e o controle exercido sobre a sexualidade
adulta se voltam para a sexualidade infantil: ideia de fragilidade e
pureza é fortemente instaurada e assimilada na nossa cultura. “Foi aos
poucos que a associação entre sexualidade, vergonha e embaraço se
tornou predominante” (Camargo e Ribeiro, 1999). A ideia distorcida,
preconceituosa e carregada de negatividade que permanece ainda
hoje acerca do sexo, aliada a uma história de repressão sobre infância,
faz com que tenhamos, ainda, tantas diﬁculdades para lidar de forma
tranquila com as expressões da sexualidade infantil.
O Sexo, algumas deﬁnições: deﬁne a constituição genética
da pessoa, sua marca biológica, hereditária, suas características
morfológicas e ﬁsiológicas; caracteriza um conjunto de pessoas que
têm a mesma conformação física, relaciona-se à nossa condição
orgânica que nos deﬁne e nos diferencia enquanto “machos”,
“fêmeas” e “intersexuais”, seja em seres humanos, plantas ou
animais; também denominado de órgãos sexuais/genitais ou ao ato
sexual/coito é visto a partir de características anatômicas, biológicas
e físicas, marca a identidade sexual de cada pessoa, comumente e
muitas vezes erradamente, deﬁne também a identidade de gênero, é
equivocadamente, visto como sinônimo de sexualidade
A Sexualidade marca humana, que nos acompanha por toda a
vida. envolve o sexo, a identidade, os papéis de gênero, a orientação
sexual, o erotismo, o prazer, a intimidade e a reprodução; vivida e
expressada em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes,
valores, comportamentos, práticas, papéis e relações e composta
por várias fontes e inﬂuenciada pela interação de fatores biológicos,
psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, legais,
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históricos, religiosos e espirituais, marca os papéis de gênero existentes
na sociedade e, consequentemente, as relações de gênero. Sexualidade
Fantasias Relações.
É importante termos clareza entre estes dois conceitos, evitandose confusão e banalização do trabalho com educação sexual. Ao
mistura-los, geralmente os reduzimos apenas ao sexo, que na cultura
ocidental é envolto em características negativas. É importante também
que percebamos que somos seres sexuados do nascimento até a morte
e tudo o que vivemos está relacionado com esta dimensão.
Ela é indissociável de cada um/a de nós, a forma como andamos,
pensamos, nos vestimos, falamos, nos relacionamos, enﬁm tudo está
relacionado aos valores que nos foram ensinados, à educação sexual
que recebemos formal ou informalmente. Compreender que, sendo
a sexualidade uma construção cultural, social e histórica, cada um/a
de nós, que fazemos parte de um determinado contexto cultural,
social e histórico, que somos também responsáveis pela construção da
sexualidade, mantendo ou ultrapassando os mitos, tabus e preconceitos.
Para Leonardo Boff, cada um lê com os olhos que tem e interpreta
a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um
ponto. Com a sexualidade também é assim, é necessário pararmos
para pensar com que olhos estamos lendo as questões que envolvem
a sexualidade.
CONCEITOS, ESPAÇOS E PERSPECTIVAS DE EDUCAÇÃO SEXUAL

A clareza do que é efetivamente fazer um trabalho de educação
sexual, em especial, a educação sexual na infância, atentar-se aos
espaços em que ela acontece, identiﬁcar sob qual perspectiva/
paradigma, enquadra a educação sexual que realizamos ou que está
sendo realizada nos espaços que nos rodeiam. Quando o assunto é
sexo ou sexualidade, de acordo com a educação sexual que cada um/a
de nós recebeu, em muitos momentos sentimo-nos envergonhados. É
muito importante entrarmos em contato com a nossa história, com os
seus valores morais, éticos, religiosos sobre estes assuntos.
De acordo com Werebe (1998, p.139) a educação sexual “(...)
compreende todas as ações, deliberadas ou não, que se exercem
sobre um indivíduo, desde seu nascimento, com repercussão direta ou
indireta sobre suas atitudes, comportamentos, opiniões e valores ligados
à sexualidade”. Entende-se tudo o que é ensinado às crianças e aos
jovens, por palavras ou por ações intencionalmente/conscientemente
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ou não, sobre o que “pode” e o que “não pode”, sobre o “certo” e o
“errado”, sobre o que “deve” e o que “não deve” ser falado, pensado
ou vivido em relação ao sexo, à sexualidade, à percepção do corpo,
aos papéis sexuais e ao gênero, assim como tudo o que não é falado
sobre o assunto. A educação sexual, percebe-se pelo silêncio, que fala
pelo medo, da repressão e da negatividade que envolvem este tema.
Assim como Werebe, Nunes (1987), Guimarães (1995), Ribeiro
(2004) e Figueiró (2001) dentre tantos outros (as) autores que tratam
desta temática, concordo com a ideia de que a educação sexual se
faz pela construção de valores éticos, morais, religiosos e culturais
relativos à vivência do sexo. Tudo o que é ensinado às crianças e aos
jovens sobre o que “pode” e o que “não pode”, o “certo” e o “errado”,
o que “deve” e o que “não deve” ser falado, pensado ou vivido em
relação ao sexo, à percepção do corpo e dos papéis de gênero, é o que
entendo ser um trabalho de educação sexual
A educação sexual é um processo permanente que acontece por
meio da transmissão dos valores éticos, morais, religiosos e culturais
acerca da vivência do sexo. Valores esses que são constituídos e
construídos desde o nascimento e se mantêm ou se renovam durante
toda a vida, pois o tempo todo educamos e somos educados/as em
todas as nossas relações sociais: família, amigos/as, escola. De acordo
Cesar Nunes (1987, p.30), “ao ﬁnal da primeira infância, a sociedade já
foi capaz de internalizar os discursos e comportamentos padronizados
que conﬁguram os papéis dominantes e suas formas de expressão
consentidas e esperadas”.
O que é fazer um trabalho de educação sexual na infância? Fazer
um trabalho de educação sexual (ES) em todos os níveis de ensino,
mais especialmente na educação infantil, é muito mais do que falar
de pênis, vagina, ISTs, ato sexual, gravidez, contracepção. É, também,
trabalhar o conhecimento e a beleza de todas as partes do corpo
humano; é apresentar a beleza da diversidade existente em todas as
áreas da vida incluindo o campo sexual. É fazer uma reﬂexão crítica
sobre as questões de gênero. É conhecer a respeitar os diferentes valores
morais, éticos e religiosos das famílias e incluí-las nos projetos de ES.
Valorizar as descobertas relativas ao corpo e à sexualidade; é
trabalhar os sentimentos e as emoções. O trabalho de ES é muito mais
amplo e abrangente do que muito pensa-se ou compreende-se a ES
informal ou “não intencional” é aquela que acontece, frequentemente,
nas nossas ações diárias, sem muitas vezes nos darmos, é realizada
pelas coisas que a gente fala e pelas coisas quando se cala, e está
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presente em todos os espaços sociais e é realizada por meio de todas
as relações interpessoais: na escola, na família, na igreja, no bairro,
nos clubes. Além das relações interpessoais, acontece também: por
meio da mídia (Cinema, TV, Rádio, etc.), das tecnologias digitais
(computador, Tablet, Iphone, etc.) entre outros.
A Educação Sexual Formal é aquela que acontece por meio das
“ações deliberadas”, pensadas, conscientes e está relacionada com
as ações planejadas, pensadas e organizadas de forma intencional,
buscando alcançar objetivos claros e pré-determinados, geralmente ela
acontece (ou deveria acontecer) nos espaços educativos institucionais
(escolas, creches, universidades).
A ES deve estar incluída no Projeto Político Pedagógico da escola,
estar adequadamente estruturada no planejamento pedagógico, com
objetivos e metodologias claramente deﬁnidos.
Guimarães, (1995). Aborda que a família e a escola têm o
papel fundamental na educação sexual informal, porém a primeira
educadora sexual informal ou não intencional ocorre dentro da família
que oferece as bases da educação sexual sendo ela fundamental na
construção do homem e da mulher que cada um traz dentro de si.
A Escola é importante por ser o espaço onde a criança e o/a jovem
passa a maior parte do seu tempo, realiza a educação sexual também
por meio do currículo oculto, reproduz e mantém preconceitos, mitos
e tabus relativos à sexualidade. E a bagagem da educação informal,
adquirida na família e na comunidade passa a ser o ponto de partida
para se pensar a ES na escola. (Guimarães, 1995).
Ressalta-se que: A ES não formal ou “não intencional” acontece o
tempo todo, por meio das coisas que fazemos, falamos e também pelas
coisas que a não falamos. Nossos gestos e palavras assim como nossos
silêncios são maneiras por meio das quais educamos sexualmente
as crianças. As diferentes as ações que, de forma deliberada ou não,
coíbem ou “normatizam” a vivência sexual, bem como as ações que
incitam estas vivências. Este tipo de ES impede a capacidade individual
e autônoma de escolhas conscientes, responsáveis e prazerosas da
vivência sexual.
Baseia-se em normas rígidas de comportamentos tidos como
“normais” ou “naturais”, discriminando a tudo e a todos/as que não se
enquadram neste perﬁl. Essas normas são criadas e mantidas por meio
de discursos produzidos culturalmente e acontece pela proibição ou
pela incitação.

37

Diálogos Pertinentes – Revista Cientíﬁca de Letras

São múltiplos os agentes que constrói e reproduz os discursos e as
estratégias responsáveis pela elaboração e manutenção dos diferentes
discursos que “normatizam” e “naturalizam” ou que “incitam e
supervalorizam” o sexo e a vivência sexual. Família Escola Religiões
Algumas instituições promotoras de saúde (medicina, enfermagem,
psicologia entre outras) Coibição Mídias (TV, Rádio, Revistas, etc.).
A Internet, as instituições promotoras de saúde, que discrimina
todos/as aqueles/as que não se enquadram nos padrões de “normalidade”
determinados pela cultura, desconsidera a igualdade de direitos entre
homens e mulheres, coíbe ou incita a vivência sexual de forma rígida,
desconsiderando as questões pessoais, sociais, econômicas e mesmo
culturais que envolvem essas vivências, nega o direito ao acesso.
O direito a informação e orientação acerca do sexo e da
sexualidade de forma crítica e cientíﬁca, as manifestações sexuais
desde a infância, banalizando as questões que envolvem o sexo e a
sexualidade, abordando-as sem comprometimento político, nem ético,
é uma educação sexual na perspectiva repressora.
A Educação Sexual na perspectiva Emancipadora tem como
proposta a revisão crítica das normas e dos valores éticos, morais,
religiosos e culturais vigentes e visa à sua transformação. Deve estar
comprometida com a transformação social e com a revisão crítica
da construção política, econômica, social, histórica e cultural da
sexualidade.
Parte-se do pressuposto que somente pela formação e informação
baseada na ciência, de forma crítica e livre de preconceitos, poder-se-á
propiciar às crianças e aos jovens, possibilidades de fazerem escolhas
conscientes e de tomarem decisões responsáveis e livre de preconceitos
e de repressão. Não há “receitas prontas” de como fazê-la, pois, deve
ser adaptada às diferentes realidades sociais e culturais.
Para Paulo Freire (2003, a Educação Emancipadora acontece por
meio da educação dialógica e humanizadora, tendo como propósito
a revisão crítica dos valores que permeiam a sexualidade. Nessa
revisão crítica dos valores relativos à sexualidade estão implícitas a
necessidade da reavaliação e consequente ressigniﬁcação dos valores
éticos e morais da sexualidade. O respeito pelas diferenças, o direito à
individualidade e à vivência sexual prazerosa, tranquila e responsável.
A consideração dos aspectos cultural, psicológico, ético e
espiritual, para além do seu mero aspecto biológico/ﬁsiológico. A
urgência de se rever os programas de ES existentes nas escolas (ou a
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sua inexistência) e de os incluir de forma efetiva na prática pedagógica.
A necessidade de atenção aos mecanismos de repressão e de auto
repressão, presentes nos espaços escolares e no contexto familiar.
O CORPO SEXUADO: UM NOVO OLHAR SOBRE OS ÓRGÃOS
GENITAIS

As mensagens que repassamos quando “omitimos” ou
“encobrimos” as genitálias é a de que estas são coisas “feias”, “sujas”,
“proibidas e não devem ser valorizadas como as demais partes do
corpo. Usamos eufemismos para designá-los. A repressão com
as genitálias femininas são ainda maiores e mais visíveis e, como
consequência, vemos a imagem negativa que a maioria das mulheres
têm da sua vulva.
O desconforto para usar os nomes corretos dos genitais está nos
adultos e não nas crianças. A descoberta dos genitais, a ereção dos
meninos e o toque nos genitais por parte das crianças nos seus genitais
ou nos genitais dos/as coleguinhas, em situações de brincadeiras e
descobertas, são manifestações da sexualidade infantil que mais
costumam constranger, incomodar ou preocupar os adultos.
Grande parte das pessoas não sabe lidar de forma tranquila
com tais situações, alguns termos são usados: masturbação, “auto
exploração”, “manipulação” ou “toque” nos genitais”. Optamos por
usar a expressão manipulação ou toque nos genitais por parte de
crianças; Esse toque pode acontecer por meio do toque com as mãos,
pela fricção dos genitais em objetos (almofadas, no sofá, no chão, etc.)
ou por meio das brincadeiras com os adultos (por exemplo: cavalinho
- quando a criança “monta” na perna do adulto e este faz balancinhos.
As descobertas do bebê faz parte do desenvolvimento psicológico
e sexual saudável do bebê descobrir todo o seu corpo, incluindo as
genitálias. O bebê toca seu corpo porque sente prazer ao tocá-lo e
não devemos privá-lo desta experiência.
A descoberta do corpo da criança, a curiosidade e ludicidade são
duas importantes características das crianças o que desperta interesse
pelo seu corpo e pelo corpo do/a outro/a. Por volta dos 2-4 anos é
comum a criança descobrir e brincar com os seus genitais e as vezes
com os genitais dos/as coleguinhas.
É preciso ensinar a noção de privacidade: o público e o privado,
também é importante buscar saber se a criança não está com alguma
coceira ou infecção, deve-se explicar amorosamente que tocar nos
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genitais é agradável, mas que isso não deve ser feito em lugares
públicos.
Expressar que ser uma parte considerada “íntima”, devemos tocála apenas quando estivermos no nosso quarto, na hora do banho ou
em qualquer parte da nossa casa onde estivermos sozinhos. A família
deve ser orientada que quando este tipo de situação acontecer em
lugares públicos, a atitude mais adequada é distrair a criança, chamála para uma atividade interessante e, somente quando estiver a sós com
ela, orientá-la carinhosamente, conforme apontamos anteriormente.
Estes são momentos propícios para a descoberta do corpo da
criança e são para trabalhar a prevenção da violência sexual: o bom e o
mal toque, orientá-la: a não deixar ninguém tocar no seu corpo, sem a
sua permissão. Esclarecê-la de que somente as pessoas muito próximas
a ela e que são responsáveis pelos cuidados com a sua higiene, isto é:
que podem tocar no seu corpo e lavar suas partes íntimas. Para que
perceba os “toques do SIM” e os “toques do NÃO” e que se posicione
adequadamente frente a esses toques, para que fale com um/a adulto/a
sempre que alguém insistir para lhe tocar as partes íntimas de uma
forma que ela não goste ou não se sinta bem.
Compreender que a manipulação dos genitais é prazerosa, é
“normal”, natural e faz parte do desenvolvimento natural e saudável
da criança, não se pode confundir a sexualidade infantil com a
sexualidade adulta. Vários/as autores/as entendem que nem sempre,
quando a criança se toca tem as “fantasias sexuais” que o adulto tem.
Em muitos momentos essa ação ajuda a criança a se acalmar.
Muitas vezes a criança nem têm consciência de que está tocando os
genitais. Ela os toca, com a mesma tranquilidade e simplicidade com
que toca os seus cabelos, a barriga ou qualquer outra parte do corpo.
A malícia está no olhar do adulto. Portanto, é importante observar
quando esta atividade se torna compulsiva e o momento adequado de
interferir. E nessas situações podem denotar-se sinais de ansiedade e de
que alguma coisa não está bem com a criança.
Sintomas de solidão, carência afetiva, gravidez da mãe, vermes,
má higiene dos órgãos genitais, infecções urinárias ou irritação no
órgão genital, situações de violência sexual devem ser observados e
encaminhados a família e aos gestores quando ocorrer na escola e as
instituições e órgãos competentes quando detectados que se tratam
de situações que podem comprometer a saúde física e emocional da
criança.
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Fávero ( 2003, p.35), aborda sobre os Os jogos sexuais mais comuns
são brincar de médico, papai e mamãe, casinha, guerrinha, namoro,
mostrar os genitais, fazer cócegas, beijo, namoro, dramatização de
ﬁlmes ou teatro onde há cenas de namoro, casamento, e as atividades
realizadas de comum acordo por crianças jovens da mesma idade e
limitada à exposição e contato nos genitais, que se estende por um
curto período sobre estes jogos destaca-se a importância de reﬂetir-se
sobre as lembranças da infância e os sentimentos e emoções que essas
lembranças ainda nos trazem, pois elas têm uma forte inﬂuência na
forma como percebemos e reagimos diante de situações que envolvem
esses tipos de manifestações da sexualidade infantil.
Suplicy, 1999; Fávero, 2003; Haffner, 2005), são saudáveis e
importantes para o desenvolvimento psicossexual das crianças, são
satisfeitas as suas curiosidades, trabalhadas as fantasias e a imaginação
e desenvolvidas habilidades importantes no seu processo e que estes
jogos sexuais são muito comuns na fase em que as crianças estão no
período da pré-escola. Em geral, eles são realizados em grupos mistos,
justamente pela curiosidade que a criança tem em relação ao corpo
diferente do seu. Esses jogos também acontecem entre crianças do
mesmo sexo, por simples curiosidade, sem que isso tenha nenhuma
conotação de homossexualidade e tampouco um desejo de satisfação
erótica.
É importante, neste momento, mantermos a serenidade,
convidarmos as crianças para se vestirem e conversar com elas
calmamente, procurando compreender do que elas brincavam,
procurem satisfazer a curiosidade da criança, mostrando-lhe as
diferenças do corpo do menino e da menina por meio de livros,
bonecos/as sexuados/as ou ainda aproveitar situações do contexto
cotidiano (por exemplo, a hora do banho do bebê da sua casa, da
casa da vizinha ou um/a primo/a, etc.) para conversar com a criança e
mostrar as diferenças corpo do menino e da menina.
Os jogos Sexuais Sobre o beijo a criança sente-se atraída por esse
tipo de simbologia que vê no ambiente familiar e na mídia e tende a
repeti-la. O beijo na boca é uma expressão de carinho típica do adulto
e, algumas vezes, imitada pelas crianças. Sobre o namoro, costuma
acontecer por volta dos 5/6 anos, não tem o mesmo sentido do namoro
adolescente ou adulto é mais um comportamento imitativo do adulto.
Crianças não namoram, não podemos desprezar nem
supervalorizar a situação, apenas deixar que a criança viva esta fantasia
dentro da sua realidade infantil em relação a nudez em família: - A
nudez é uma coisa muito natural para a criança durante os 3 primeiros
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anos de vida, elas não fazem julgamento moral acerca da nudez e
tampouco exibem qualquer tipo de vergonha ou desconforto diante
dela. Como aborda Suplicy (1999, p.28): “Usem o bom senso: a casa
não precisa ser transformada num campo de nudismo, mas também
não é o caso de mandar fechar os olhos enquanto você se troca, trancar
as portas...” A observação de como se sente diante da situação, se é
confortável, não há problemas em tomar banho com a criança. Se não
se sentir confortável, não force a situação. Em relação a chegada de
um novo bebê, a criança deve ser a primeira a saber da notícia pelos
pais é importante compreender as emoções contraditórias pelas quais
a criança passa e saber e lidar com elas. Aceitar com tranquilidade
possíveis sentimentos de ódio, raiva, inveja, ciúmes; é importante que
viva esses sentimentos e que possa expressá-los sem a condenação/
repressão, é importante estarem atentos/as à “não expressão” dos
sentimentos.
Em relação o quarto do casal, muitas questões são levantadas
sobre até que idade a criança pode dormir no quarto do casal. Não
há regras rígidas quanto à idade ideal para manter ou retirar a criança
do quarto do casal. As vantagens da criança ser colocada para dormir
no seu quarto, logo que o casal se sentir preparado e seguro para fazêlo. Sob o ponto de vista do casal, favorece a espontaneidade sexual,
consolida os momentos de privacidade e intimidade do casal, favorece
a qualidade do sono, assegura a manutenção de espaço importante
para resolução de conﬂitos do casal.
Sob o ponto de vista da criança, sendo elas crianças maiores,
diminui os riscos de elaboração de fantasias que não lhes são
benéﬁcas; - contribui para o desenvolvimento de crianças mais seguras
e independentes, permite que ela apreenda a noção de privacidade,
favorece a qualidade do sono também para a criança, ao ter o seu
espaço, a criança incute a noção de ordem, rotina e limites.
Compreende-se e reconhece a hierarquia familiar e os diferentes
papéis existentes nesta hierarquia, existe unanimidade entre os/as
autores/as no sentido de entenderem como desaconselhável que este
tipo de situação faça parte da rotina da família, de vez em quando a
cama do casal pode ser um momento de aconchego, em situações
mais pontuais em que esta regra pode (e deve) ser quebrada, se a
criança estiver doente, necessitando de cuidados especiais, em caso
de luto, na perda de alguém muito próximo e querido da criança e é
importante que ela se sinta acolhida e, em situações de calamidade,
ou seja, caso a criança tenha presenciado situações de grande impacto
e estresse para ela (acidentes, calamidades, assalto, etc.). Nesses
momentos, ela necessita sentir-se segura e protegida.
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Outra preocupação dos pais é em relação agir quando a criança
surpreende o casal no ato sexual. Certamente que esta não é uma das
melhores cenas a serem visualizadas nem por um adulto, imaginem por
uma criança, por ser algo muito privado. É certamente uma situação
desagradável e constrangedora para todas as pessoas envolvidas, mas
nada que deixe traumas irreversíveis na criança e que não possa ser
resolvido com carinho e tranquilidade, desde que, naturalmente, esta
não seja uma situação frequente na vida da criança, controlar o susto,
a vergonha ou mesmo a irritação que sente naquele momento e pedir
delicada e carinhosamente para a criança que vá para o seu quarto,
explicando-lhe que irão em seguida irão conversar com ela, deixá-la
falar sobre o que ela viu, o que pensou a respeito da situação, como
está se sentindo e o que está pensando sobre a situação.
A partir do que a criança disser, o casal deve explicar-lhe que
não estavam brigando, mas sim se amando: essa forma de demostrar
amor só deve acontecer entre as pessoas adultas e que as crianças têm
outras formas de expressar o amor que sentem umas pelas outras e
aproveitar esse momento para realizar a ES dialógica, numa perspectiva
emancipatória, ou seja, aproveitar para partilhar com a criança “os
seus valores sobre amor, intimidade ou privacidade.
COISAS DE MENINO E COISAS DE MENINA AS QUESTÕES DE
GÊNERO
Deﬁnindo conceitos: SEXO é o que nos deﬁne macho ou
fêmea, menino ou menina. INTERSSEXUAIS: Nem todas as crianças
nascem com "essa biologia" deﬁnida: há crianças INTERSSEXUAIS.
São aquelas que nascem com ambiguidade biológica (ausência ou
formação incompleta dos genitais). Isso torna difícil determinar, ao
seu nascimento, se são meninos ou meninas. TRANSEXUAIS: São
pessoas que, ao nascimento, NÃO apresentam nenhuma discordância
biológica do seu SEXO (sua anatomia), mas NÃO se IDENTIFICAM
com ele. Algumas buscarão alterar seus corpos e trocar de sexo e outras
não buscarão a cirurgia de “redesignação sexual”, mas desejam ser
reconhecidas como sendo do outro sexo. GÊNERO: são os signiﬁcados
sociais e culturais construídos a partir da identidade biológica: o
masculino e o feminino. “A biologia deﬁne o sexo e a sociedade deﬁne
o gênero”.
Furlani, J, esclarece que IDENTIDADE DE GÊNERO Sexo e
gênero são identidades distintas e independentes: “homens femininos
e mulheres masculinas”. Heterossexual, Travestis, Transexuais e
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Transgênero Orientação sexual: Refere-se a orientação do desejo sexual
de cada pessoa: heterossexuais, homossexuais, bissexuais e assexuais.
Haffner, (2005, p.50) aﬁrma que até os 3 anos, a criança identiﬁca
claramente as diferenças entre meninos e meninas e “aprende a dividir
o mundo em “masculino” e “feminino” Possíveis problemas advindos
desse tipo de educação que registra marcas rígidas para o feminino
e para o masculino são muitos e variados, e prejudicam a ambos os
gêneros. Para as mulheres: altos índices de violência sexual, violência
doméstica e de homicídios a quem são vítimas; às diﬁculdades em
se posicionarem assertivamente diante de situações de agressões e
de ameaças e de dizer não frente à situação de intimidade que não
deseje; à defasagem no desenvolvimento da capacidade de uma
competitividade saudável.
Para os homens: alto índice de violência a que estão sujeitos
diariamente (suicídio, alcoolismo, situações de agressão física); a
impossibilidade de desenvolverem e manifestarem sentimentos de
docilidade, afetividade e mesmo de fragilidade a que estamos todos/
as sujeitos, pois somos seres humanos; a diﬁculdade/resistência em
cuidar de si e da sua saúde; diﬁculdades nos relacionamentos afetivos
(parceiros possessivos, proibidores e autoritários), dentre outras.
Muitos pais preocupam-se questões, se o ﬁlho/a é homossexual
são muito recorrentes por parte dos/as educadores/as e as afirmações
que podemos fazer com absoluta certeza são que estas as questões que
envolvem a diversidade sexual são bastante polêmicas e controversas
e, por isso, é muito complexo e delicado fazer qualquer aﬁrmação
categórica acerca dela. Este é um campo em que a ciência já realizou
grandes avanços, mas que, devido à sua complexidade, nenhuma
teoria está cientiﬁcamente comprovada, além do que, novos resultados
de pesquisas são constantemente atualizados.
Existem muitos estudos acerca das “causas da homossexualidade”
com diferentes abordagens e resultados, alguns defendem a já
ultrapassada noção de “desvio ou doença”, tem os/as que buscam
na biologia a suas causas; - Outros/as tantos/as a compreendem
como sendo resultado de uma série de fatores conjuntos (genético,
psicológico, orgânico, religiosos, sociais etc.); - Outros/as alegam
causas de traumas psicológicos ( violência sexual, problemas na
dinâmica familiar, etc.). - Nenhuma dessas teorias foi comprovada
cientiﬁcamente e o que predomina ainda são os preconceitos e a
desinformação acerca do assunto.
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Dentre as poucas certezas comuns destacamos esta: falar de
orientação sexual, mais do que falar apenas de um comportamento
sexual, é falar também de sentimentos e de uma identidade que
se desenvolve durante toda a vida. E se a criança perguntar o que
responder? Os receios e inseguranças mais mencionados são: pensarem
que têm poucos conhecimentos sobre estes assuntos, não saberem que
palavras devem usar, temerem responder “a mais” do que aquilo que
a criança poderia/deveria saber; sentirem-se desconfortáveis diante
destes assuntos; • pensarem que podem “despertar” e/ou aumentar a
curiosidade da criança sobre “assuntos impróprios” para esta idade,
recearem que a criança comente com coleguinhas ou outras pessoas
as conversas mantidas em casa, não terem clareza de quem deve
responder às perguntas: o pai ou a mãe.
Segundo Nunes e Silva (1987), Suplicy (1999), Haffner (2005),
Del Rio (2008) e Figueiró (2009), uma das razões pelas quais ainda
há diﬁculdade por grande parte dos/as educadores/as em considerar
a criança um ser sexuado e em realizar trabalhos intencionais de
educação sexual com elas é o fato de confundirem os conceitos de
sexualidade e sexo, reduzindo-os apenas aos órgãos genitais e às
relações sexuais. A sexualidade engloba os órgãos sexuais e as relações
sexuais, mas não se restringe a eles.
Para Haffner (2005, p.30), a sexualidade “abarca os
conhecimentos, as crenças as atitudes, os valores e os comportamentos
sexuais do indivíduo”. Para Del Rio (2010, p. 7.): A sexualidade envolve
toda a pessoa, é o modo próprio de ver, sentir e viver o facto de sermos
sexuados (sermos homem ou mulher), a forma como nos relacionamos
com o/a companheiro/a, com um familiar, com um amigo ou amiga,
a relação como homens e mulheres que somos. Nunes (1987) vem
contribuir com estas aﬁrmações, observando que as relações sexuais
são relações sociais, construídas historicamente em determinadas
estruturas, modelos e valores e que dizem respeito a determinados
interesses de épocas diferentes.
Os professores diante da situação têm ainda mais um agravante
do receio da reação da família. Não é necessário ser “um/a
especialista” nesses assuntos para responder às perguntas das crianças.
O mais importante nessas situações é a criança perceber que “somos
perguntáveis”, porém ao respondermos as perguntas das crianças,
é interessante termos em consideração que, geralmente, a criança
já viu ou ouviu alguma coisa relacionada com aquilo que ela está
perguntando. Uma estratégia interessante é devolver a pergunta para a
criança e perceber o que ela realmente já sabe/ouviu sobre o assunto
ou para identiﬁcar com mais clareza o que ela deseja saber.
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Não se preocupe se responder “a mais”, pois a criança irá
assimilar apenas aquilo que lhe interessa e que tem capacidade de
abstrair. Para assegurar-se de que não respondeu “a menos”, pergunte
se ela compreendeu, se tem mais alguma dúvida, se gostaria de
perguntar mais alguma coisa. Aproveitar para elogiar a pergunta que
a criança lhe fez, isso ajudará a fortalecer a relação de conﬁança, os
vínculos e abrirá espaços para o diálogo entre o professor e a criança.
A preocupação de alguns pais e mães com o fato da criança
contar nos espaços sociais que ela frequenta (escola, família) as
conversas que a família tem acerca dos assuntos que envolvem o sexo
e a sexualidade, e que podem ir de encontro ao que outras pessoas/
famílias pensam não é pertinente. O receio de que falar sobre “estes
assuntos” com as crianças (ou com os/as jovens) desperta a curiosidade
sobre o assunto, fazendo inclusive com que antecipem a vivência
sexual, não procede.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Existe diﬁculdade, de um adulto falar sobre sexualidade com
crianças. O fato de ser educador proﬁssional não faz dele um ser
isento das regras, valores, comportamentos, crenças, medos e tabus
que existem na sociedade como um todo. Ele também é um produto
da história. Contudo, o que pode diferenciá-lo neste contexto e tornálo um sujeito, é a capacidade de reﬂetir sobre essa e outras questões
que envolvem o fazer pedagógico. Negar a existência de um problema
é um indício de que o mesmo será perpetuado e naturalizado.
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RESUMO

A palavra feminismo tem circulado, de forma recorrente, nos
discursos das mídias e das redes sociais. A partir da discursivização,
mas não só, de que o feminismo não é bem compreendido pela
população, optamos por analisar esse verbete (feminismo) pela
perspectiva da Lexicograﬁa Discursiva (Orlandi, 2000; Nunes, 2008
e Pontes e Santos, 2014) em dois diferentes dicionários: o Houaiss
(2009) – na versão impressa, e o Dicio – na versão online. O primeiro,
porque é uma das obras lexicográﬁcas mais consagradas da nossa
língua; o segundo, porque acreditamos ser um dicionário bastante
acessado e/ou consultado, uma vez que é a primeira indicação do site
de buscas Google. Nossa análise considera os elementos e a ordem
de sua apresentação na microestrutura de cada um dos verbetes e as
deﬁnições acompanhadas de suas abreviações e seus exemplos (em
alguns casos). Notamos que, embora o texto lexicográﬁco seja visto
por muitos teóricos como neutro e imparcial, ele se conﬁgura como
discurso, atravessado por uma formação ideológica e suas condições
de produção.

Palavras-chave: dicionário; feminismo; discurso; formação ideológica.
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ABSTRACT

The word feminism has recurrently circulated in the discourses
on media and social networks. From the discursivization, but not
only, that feminism is not well understood by the population, we’ve
chosen to analyze this headword (feminism) from the perspective of
Discursive Lexicography (Orlandi, 2000; Nunes, 2008 and Pontes and
Santos, 2014) in two different Portuguese dictionaries: Houaiss (2009)
– in the printed version, and Dicio – in the online version. The ﬁrst
one, because it is one of the most renowned Portuguese lexicographic
works; the second one, because we believe it is widely accessed and/
or consulted, since it is Google’s ﬁrst indication when you ask for
“online dictionary” in Portuguese. Our analysis considers the elements
and their order of presentation in the microstructure of each of the
entries and the deﬁnitions with their abbreviations and their examples
(in some cases). We noticed that, although the lexicographic text is
seen by many theorists as neutral and impartial, it conﬁgures itself as
discourse, crossed by an ideological formation and its conditions of
production.

Keywords: dictionary; feminism; discourse; ideological formation.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nos últimos anos, feminismo é uma palavra que tem aparecido
cada vez mais no discurso não só de mulheres engajadas com o
movimento, mas também de homens e de mulheres não engajadas,
já que “se trata de um fenômeno que ainda vivemos de forma muito
presente e sobre o qual ninguém, homens ou mulheres, nas últimas
décadas, ﬁcou imune a ter uma opinião” (PINTO, 2003, p. 9). Por
ser assunto recorrente nas mídias sociais, tem sido notícia também
nas manchetes de jornais e revistas de grande circulação nacional e
internacional, o que se deve, em grande medida, ao ressurgimento
do movimento feminista, cujo objetivo primeiro é a equiparação dos
direitos das mulheres e dos homens. Conforme resumem Pontes e
Santos (2014), a mulher passou a ter maior visibilidade social após
a II Guerra Mundial, ao se inserir, gradativamente, no mercado de
trabalho. Essa inserção, entretanto, não parece suﬁciente para que se
alcancem direitos iguais, principalmente no que se refere à equiparação
salarial. Além disso, a tripla jornada – emprego, casa e ﬁlhos – ainda é
enfrentada por muitas mulheres, embora alguns homens, mesmo que
lentamente, estejam também assumindo esses papéis. Esse panorama
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social é o pano de fundo para o ressurgimento do termo feminismo
na contemporaneidade, nas mais diversas esferas da sociedade, e as
contribuições desse movimento têm se mostrado cruciais.
Dentre os contextos em que o termo aparece, nos chama
atenção o discurso de que o feminismo é mal compreendido. E o que
é feminismo, aﬁnal? Como ele pode ser deﬁnido? Rocha (2015) aﬁrma
que “a palavra, uma vez registrada nas páginas de um dicionário,
torna-se pública, oﬁcial e legítima” e que ninguém discorda desta
obra tão respeitada. Considerado como o lugar que “guarda” o léxico
da língua de uma sociedade, na forma de uma verdade coletiva,
o dicionário ocupa, para uma comunidade linguística, um lugar
normativo e, portanto, de prestígio. Além disso, e por isso, essa obra
lexicográﬁca é vista como neutra e imparcial. Porém, de acordo com
Rey (1977 apud Krieger, 1995), o dicionário é uma obra falsamente
natural, um produto falsamente neutro da reﬂexão linguística. Segundo
Andrade, Carvalho e Zambrano (2017), as informações apresentadas
em um dicionário podem revelar preconceitos e ideologias que não
são percebidos a priori, mas que estão lá, carregados de signiﬁcados
que identiﬁcam a sociedade que utiliza aquela língua. Orlandi (2000)
propõe a Lexicograﬁa Discursiva, que enxerga na lexicograﬁa, ciência
que se dedica ao tratamento e à inserção das unidades lexicais de uma
língua nos materiais lexicográﬁcos, discursos, textos produzidos em
certas condições de produção, atravessados pela formação discursiva
e ideológica em que o lexicógrafo está inscrito.
Neste artigo, com base nos trabalhos de Orlandi (2000), Krieger
(1995), Nunes (2008) e Pontes e Santos (2014), buscamos analisar,
sob o viés da Lexicograﬁa Discursiva, o verbete feminismo em dois
dicionários distintos, um analógico – em versão impressa, e outro
eletrônico – em versão online. Optamos por fazer uma comparação
em dicionários de suportes distintos justamente para analisar como
as diferenças próprias do suporte de divulgação (se houver) podem
afetar a deﬁnição dos sentidos do termo feminismo que cada um deles
apresenta. Além disso, dadas as atuais condições de produção das
tecnologias de informação e comunicação, entendemos que a busca
por deﬁnições de palavras na internet tem sido muito mais recorrente
do que a consulta ao dicionário impresso, embora os dicionários
eletrônicos online ainda não sejam consagrados como os grandes
dicionários impressos analógicos.
Para análise do verbete em suporte analógico, elegemos o
impresso Dicionário Houaiss da língua portuguesa (2009) em sua
última versão. O critério de escolha dessa obra lexicográﬁca foi, única
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e exclusivamente, por ser ele um dos dicionários mais reconhecidos
da nossa língua. Para análise do verbete em meio digital, elegemos o
Dicio – Dicionário Online de Português1, um dicionário que, apesar de
pertencer a uma empresa lusitana (7Graus) 2, tem extensão .br, ou seja,
está virtualmente alocado no Brasil, e apresenta conteúdo relativo ao
português brasileiro. O critério de escolha dessa obra foi a indicação
de resultado do Google: ao digitarmos nesse site de busca “dicionário
online”, a primeira opção que nos é oferecida é o Dicio, o que nos leva
a crer que ele deve ser bastante consultado. O trabalho está dividido
em Fundamentação Teórica, O feminismo em dicionários de língua
portuguesa e Considerações Finais. Nosso objetivo não é apenas
demonstrar como o verbete feminismo é construído nos dicionários ou
como ele é deﬁnido, mas analisar como os domínios que compõem a
microestrutura desse verbete bem como suas condições de produção
são capazes de apontar a ideologia que atravessa esses discursos,
considerados, equivocadamente, como neutros.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O léxico de uma língua, segundo Andrade, Carvalho e Zambrano
(2017), é composto por palavras e expressões utilizadas pelos falantes
dessa língua nas várias situações de comunicação, e o estudo dos
elementos que compõem esse léxico é relevante para a compreensão
das escolhas feitas pelos falantes e da cultura e da ideologia presentes
na língua, que são percebidas nesses elementos. Dentre as ciências do
léxico, responsáveis pelo estudo dos elementos lexicais, a Lexicograﬁa
é a que se debruça ao tratamento e à inserção dessas unidades em
materiais lexicográﬁcos, a saber, os dicionários, os glossários e as
listas de palavras, que podem ser classiﬁcadas quanto aos usuários aos
quais se destinam e quanto ao suporte de publicação. Em relação ao
público-alvo, um dicionário pode ser classiﬁcado em: de língua geral,
de aprendizagem, escolar, especial e especializado; e, em relação ao
suporte, pode ser analógico (impresso) ou eletrônico (online e off-line),
segundo a classiﬁcação de Pontes (2009, apud Andrade, Carvalho e
Zambrano, 2017).
Conforme defende Krieger (1995, p. 216), os dicionários de uma
determinada língua constituem textos de natureza metalinguística que
assumem funções didáticas e desempenham um importante papel na
história das línguas, principalmente como “instrumentos reguladores
da manutenção e da mudança dos universos lexicais”. Esse material,
1. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/>. Acesso em: 18 out 2018.
2. Disponível em: <https://www.7graus.com/portfolio/>. Acesso em: 18 out 2018.
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especiﬁcamente, é constituído em instâncias formais de legitimação
do léxico e, portanto, possui um estatuto de poder na sociedade em
que está inserido. Ao serem consultados, são vistos como detentores
da verdade das palavras, uma verdade coletiva – e não individual –,
já que são reconhecidos por se limitar à reprodução dos usos e dos
sentidos consagrados pelas relações léxico e cultura.
Pontes (2009 apud Andrade, Carvalho e Zambrano, 2017) aﬁrma
que, apesar de não possuírem uma deﬁnição formal, os conceitos de
léxico e cultura podem ser aproximados. O léxico, entendido como o
conjunto de palavras de uma língua e suas propriedades, abrange seus
aspectos fonológicos, morfológicos e semânticos. Porém, mais do que
isso, o léxico “constitui-se no acervo do saber vocabular de um grupo
sócio-linguístico-cultural”, nível esse que mais deixa transparecer os
valores, as crenças, os hábitos e os costumes de uma comunidade,
assim como suas transformações socioeconômicas e políticas. (PIRES
DE OLIVERIRA, ISQUERDO, 2001, p. 9 apud PONTES e SANTOS,
2014, p. 126). Para o autor,
o léxico de uma comunidade não só deixa transparecer
suas características culturais como também contribui para
a formação e manutenção das mesmas numa relação
dialética. Portanto, os usos que uma comunidade faz
da linguagem são representativos de sua cultura, aqui
entendida como os valores, crenças e costumes de um
grupo sociocultural, bem como sua organização social
e política (PONTES, 2009, p. 127 apud ANDRADE,
CARVALHO E ZAMBRANO, 2017).

Ele ressalta, ainda, a posição privilegiada que as obras
lexicográﬁcas ocupam em uma sociedade, uma vez que recorremos
a um dicionário sempre que queremos compreender o signiﬁcado de
uma palavra em determinado contexto, ou averiguar sua ortograﬁa,
ou veriﬁcar se existe uma ﬂexão irregular em determinado verbo.
Embora não sejam os únicos, esses usos evidenciam a conﬁguração
do dicionário como uma autoridade nas questões de linguagem,
ratiﬁcando seu status privilegiado. Ainda segundo o que defendem
Pontes e Santos (2014), a compilação e a organização das palavras
da língua, contemplando um grande número de entradas, tornam
o dicionário um artefato cultural, um recorte da cultura de uma
comunidade em um determinado período histórico.
É por isso que Krieger (1995, p. 216) defende que o lexicógrafo
“costuma ser reconhecido como detentor potencial de um saber
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linguístico profundo sobre o funcionamento gramatical e semântico
de uma língua”, mantendo uma posição de sujeito do saber, um
saber inquestionável, aceito como verdadeiro e imparcial. Porém, é
importante lembrar que, conforme afirmam Pontes e Santos (2014,
p. 128), “todo dicionário é fruto da reﬂexão de um membro de uma
comunidade sociolinguística sobre os usos de sua própria língua”,
reﬂexão essa não tão imparcial como se demonstra, mas atravessada
pela ideologia que constitui esse sujeito lexicógrafo e a posição que
ele ocupa na sociedade. O autor menciona a pesquisa realizada
por Humblé (2002) sobre imparcialidade de produtos lexicográﬁcos
produzidos com auxílio de ferramentas da informática que aponta
para a inﬂuência do lexicógrafo na análise do corpus que embasa a
elaboração dos produtos lexicográﬁcos que seguem os preceitos da
Lexicograﬁa moderna.
Nessa mesma direção, Orlandi (2000, p. 97) postulou a
Lexicograﬁa Discursiva, que vê discursos nos dicionários, ou seja,
considera-os “textos produzidos em certas condições, tendo o
seu processo de produção vinculado a uma determinada rede de
memória ante a língua”. Segundo a autora, o dicionário se organiza
ideologicamente de uma determinada maneira, respeitando uma
estrutura geral: indicação da categoria, da pronúncia, da escrita e dos
sentidos, em geral organizados com base em um principal, que seria o
literal, e suas variações.
Não se olha o dicionário, porém, a partir de como os sentidos
das palavras estão em processo, ou de como elas se distribuem,
signiﬁcando diferentemente, de acordo com as diferentes formações
discursivas3, que correspondem a diferentes posições do sujeito, ante
a ideologia, isto é, “o dicionário silencia sobre o fato de que não há
palavra, não há sentido, sem ideologia” (ORLANDI, 2000, p. 101). No
dicionário, “a língua aparece como ‘nossa’ língua, a língua ‘comum’,
dos ‘brasileiros’” ORLANDI, 2000, p. 102). Esse material oferece ao
consulente uma língua aparentemente homogênea, perfeita, completa
e sem falhas, constituindo-se como “neutro”, sem marcas ideológicas;
porém, como defende autora, sempre é possível ver neles os vestígios da
3. A noção de formação discursiva (FD), formulada inicialmente por Foucault, pode ser definida quando “se
puder descrever, entre um certo número de enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre
os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder deﬁnir uma regularidade (uma
ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações)...” (FOUCAULT, 2002, p.35). Já Pêcheux (1997),
a partir da noção apresentada por Foucault, destaca que as formações discursivas estão relacionadas diretamente
com as formações ideológicas e, assim, determinam “o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma
arenga, de um sermão, de um panﬂeto, de uma exposição, de um programa, etc.) a partir de uma posição dada
numa conjuntura dada: o ponto essencial aqui é que não se trata apenas da natureza das palavras empregadas,
mas também (e sobretudo) de construções nas quais essas palavras se combinam […] as palavras ‘mudam de
sentido’ ao passar de uma formação discursiva a outra” (p.160)
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presença da ideologia, a começar pelo próprio prefácio, tratado como
um gênero discursivo cuja análise, segundo Nunes (2008), permite
compreender a imagem da língua, do dicionário e do público leitor
concebida pelo lexicógrafo. O autor destaca que, em Lexicograﬁa, o
texto do dicionário é, normalmente, dividido entre o que se considera
a macroestrutura, ou seja, o conjunto de entradas e subentradas, e
a microestrutura, os domínios que compõem o verbete: marcação
gramatical, deﬁnição, exemplos, etimologia etc.
Segundo Nunes (2008), o estudo das deﬁnições dos dicionários
pelo viés discursivo é muito produtivo. Ele destaca o estudo de Collinot
e Mazière (1997 apud NUNES, 2008), que demonstrou, por exemplo,
que certas deﬁnições, quando não apresentam um sujeito atuante,
produzem um efeito de naturalidade, enquanto outras, quando
apresentam um sujeito atuante, produzem um efeito de sociedade,
por incluírem esses sujeitos na cena enunciativa. Além disso, para o
autor, os exemplos, quando introduzidos, se mostram como a marca
mais visível de ideologia4. Sobre isso, Pontes e Santos (2014) aﬁrmam
que os exemplos revelam a intertextualidade que caracteriza os textos
lexicográﬁcos, ao fazerem referências a outros textos, ou partes de
textos, provenientes de diferentes gêneros que circulam na sociedade
e representam diferentes práticas sociais, o que revela, também,
o entrecruzamento de diferentes vozes no discurso lexicográﬁco,
evidenciando seu caráter polifônico. Os autores destacam, ainda,
que esse entrecruzamento não ocorre de forma aleatória, já que o
lexicógrafo é uma peça importante na elaboração do dicionário,
exercendo grande inﬂuência sobre o produto ﬁnal.
Andrade, Carvalho e Zambrano (2017) enfatizam que o texto
contido em um dicionário, apesar de ser considerado “neutro”,
pode revelar preconceitos e ideologias que, geralmente, passam
despercebidos, mas revelam signiﬁcados que identiﬁcam a
sociedade que utiliza a língua. Portanto, sob a ótica da perspectiva
teórica da Lexicograﬁa Discursiva, analisamos, nesta abordagem, o
verbete feminismo em dicionários analógicos e eletrônicos (online),
procurando compreender os verbetes na relação com os discursos
que os constituem, considerando não só suas marcas linguísticas, mas
também suas condições de produção.
4. Ancorada nas reflexões de Pêcheux (1997), Orlandi aponta que “a ideologia faz parte, ou melhor, é a condição para a
constituição do sujeito e dos sentidos” e o seu trabalho, o da ideologia, é “produzir evidências, colocando o homem na
relação imaginária com suas condições materiais de existência” (2001, p.46).
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A partir desses pressupostos teóricos, analisamos o verbete
feminismo em dicionários gerais, isto é, aqueles que contêm “as palavras
que podem ser usadas em qualquer contexto discursivo” (PONTES,
2009 apud ANDRADE, CARVALHO E ZAMBRANO, 2017, p. 436),
são sincrônicos, da língua contemporânea e apresentam os lexemas
da língua comum (WELKER, 2004 apud ANDRADE, CARVALHO E
ZAMBRANO, 2017). Nosso objetivo é fazer uma comparação entre
dicionários analógico (impresso), por ser consagrado, e eletrônico
(online), por ser bastante acessado. O dicionário analógico que
elegemos é o Dicionário Houaiss da língua portuguesa (2009), em sua
última versão, revista após o novo acordo ortográﬁco, por ser este um
dos dicionários mais consagrados da nossa língua atualmente. Quanto
ao formato eletrônico, optamos por analisar o verbete feminismo
apresentado pelo Dicio – Dicionário Online de Português, um dicionário
pertencente a uma empresa portuguesa, porém em domínio brasileiro
da internet, com extensão .br, por ser a primeira opção oferecida pelo
popular site de busca Google. Embora o Dicionário Houaiss da língua
portuguesa seja bastante consagrado, acessá-lo não é tão fácil e rápido
como é acessar o Dicio – Dicionário Online de Português, que, por sua
vez, não é tão consagrado quanto o impresso.
Para nossa análise, selecionamos, em ambos os dicionários,
o verbete feminismo, e consideramos o padrão estabelecido para a
apresentação da microestrutura – quais elementos são apresentados
e em que ordem –, bem como as deﬁnições acompanhadas das
abreviações e dos exemplos. Os demais elementos que compõem
esses verbetes nos referidos dicionários, não foram considerados.
Como já mencionamos, o Houaiss (2009) é um dos dicionários de
Língua Portuguesa mais consagrados na atualidade e, nele, o verbete
feminismo se apresenta como segue:
feminismo s.m. (1905) 1 doutrina que preconiza o
aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos das
mulheres na sociedade. 2 p.met. movimento que milita
nesse sentido. 3 p.ext. teoria que sustenta a igualdade
política, social e econômica de ambos os sexos. 4 p.met.
atividade organizada em favor dos direitos e interesses das
mulheres. 5 interesse do homem pela mulher; atração. 6
MED p.us. presença de caracteres femininos no homem *
ETIM fr. fèminisme (1837) ‘doutrina que visa à extensão dos
papéis femininos’ (HOUAISS, 2009, p. 885).
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Nesse dicionário, respectivamente, temos a seguinte estrutura
geral: palavra de entrada; informação gramatical; ano em que a palavra
foi registrada pela primeira vez na língua portuguesa; deﬁnição,
precedida de abreviação ou seguida de exemplo de uso (quando é
o caso); etimologia; datação da palavra na língua de origem; e, por
ﬁm, deﬁnição na língua de origem. O padrão determinado para essa
microestrutura nos parece bastante lógico, porém não tão simples.
Algumas informações apresentadas são bastante especíﬁcas e vão
além da simples consulta pelo signiﬁcado da palavra, como é o
caso da datação, tanto do registro da palavra na língua portuguesa,
quanto da palavra na língua de origem. Além disso, as abreviações
que precedem algumas deﬁnições na microestrutura de feminismo
podem não ser evidentes de pronto ao consulente, que necessitará
consultar a lista de abreviaturas do dicionário para entender do que se
trata. Essa organização ratiﬁca o fato de que o leitor concebido pelos
lexicógrafos – aqueles que trabalharam na elaboração do dicionário –
refere-se a alguém que já tem um bom domínio da língua portuguesa
e da prática de consulta de dicionários. Das informações apresentadas
na microestrutura, nos restringiremos às deﬁnições e aos exemplos
apresentados, conforme já sinalizamos.
O verbete apresenta cinco acepções – marcadas pela numeração
em negrito, nenhuma delas com exemplo de uso –, sobre as quais
nos deteremos na análise. Da primeira acepção (“1 doutrina que
preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos das
mulheres na sociedade.”), recortamos os signiﬁcantes aprimoramento
e ampliação, os quais sinalizam que a mulher já possui direitos, e que,
segundo essa “doutrina”, eles devem ser aprimorados e ampliados, o
que parece produzir um efeito de reivindicação. Sobre esse aspecto,
Cestari (2010, p. 787) aponta que o movimento feminista sempre teve
forte relação com os partidos de esquerda: “o feminismo brasileiro dos
anos 1970 expandiu-se através de uma articulação política peculiar
com os movimentos populares que tinham participação expressiva de
mulheres, tornando as demandas femininas das organizações de bairro
próprias do movimento geral das mulheres brasileiras”. Embora a ideia
de “direitos das mulheres” apareça, logo nessa primeira acepção, a
proposta de uma relação de igualdade em relação aos direitos que
são concedidos aos homens, por exemplo, é silenciada. Além disso,
a palavra “doutrina”, aqui, nos parece atravessada pela ideologia
conservadora, que faz emergir o entendimento sobre feminismo
como uma “norma” e retoma, pela memória discursiva5, “a ordem
5. De acordo com Pêcheux (2007, p.52), a memória discursiva “seria aquilo que, face a um texto que surge como
acontecimento a ser lido, vem restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos
citados e relatados, discursos-transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio
legível.”.
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conservadora que excluía a mulher do mundo público – portanto, dos
direitos como cidadão – e também as propostas revolucionárias, que
viam na luta das mulheres um desvio de pugna do proletariado por sua
libertação”, tal como destaca Pinto (2003, p.9).
A segunda acepção (“2 p.met. movimento que milita nesse
sentido.”) é precedida da abreviação p. met., por metonímia, o que
signiﬁca dizer que o feminismo empregado como “movimento”, que
milita pelo aprimoramento e pela ampliação do papel e dos direitos das
mulheres na sociedade, é empregado fora de seu contexto semântico
“normal”. Essa deﬁnição revela que o feminismo não é normalmente
entendido como um “movimento”, também no sentido metonímico de
“partido, agrupamento, organização que vise a mudanças políticas ou
sociais”, tendo sua concepção mais forte como doutrina. Novamente,
emerge a reivindicação, a relação com a luta – “pela igualdade de
trabalho, pelo ﬁm do machismo, pela maternidade livre, pelo orgasmo
livre, pelo ﬁm da violência, pelo ﬁm da transfobia, bifobia e da
lesbofobia, pelo ﬁm do racismo” (GARCIA; SOUSA, 2014, p.1053),
com a busca pelo respeito e pelo lugar de cidadã, de maneira que a
militância caracteriza o que é ser mulher, o que é ser feminista, o que
é ser livre.
Já a terceira acepção (“3 p.ext. teoria que sustenta a igualdade
política, social e econômica de ambos os sexos.”) é precedida pela
abreviação p. ext., por extensão de sentido, o que signiﬁca dizer
que a primeira deﬁnição é a “original” do termo e que aquela a ser
apresentada derivou semanticamente desta primeira. Ou seja, nesse
caso, signiﬁca que o feminismo visto como teoria está mais próximo
da ideia de doutrina (“que sustenta”) do que o feminismo visto como
movimento, por exemplo. É interessante observar que apenas nessa
acepção a ideia de igualdade é apresentada: fala-se em “igualdade
política, social e econômica de ambos os sexos”, mas não se explicita
a ideia de igualdade de direitos políticos, sociais e econômicos. O que
exatamente signiﬁca a igualdade social de ambos os sexos? Igualdade
em relação àquilo que está previsto em lei, ou em relação ao que é
convenção social? Evidencia-se, aqui, a busca pela neutralidade na obra
lexicográﬁca que, ao contrário disso, demonstra um distanciamento
da “causa/luta feminista”: primeiro, por relacionar o aspecto da busca
pela igualdade ao termo teoria, se aproximando mais de conceitos do
que de práticas; segundo, por não deﬁnir exatamente a que tipo de
igualdade se refere.
Por ﬁm, a quarta acepção – e última que nos interessa para
essa análise (“4 p.met. atividade organizada em favor dos direitos e
interesses das mulheres.”) – apresenta um conceito também precedido

57

Diálogos Pertinentes – Revista Cientíﬁca de Letras

da abreviação que indica um signiﬁcado atribuído por metonímia,
ou seja, fora do seu contexto semântico “normal”. Ao sinalizar que
o feminismo atua “em favor” das mulheres, essa acepção faz vir à
tona o sentido de que a “atividade” feminista opera contra os homens,
contra o que é garantido social e historicamente à posição masculina,
contra o que é discursivizado como benefício para a pessoa do sexo
masculino, questões que, portanto, parecem reforçar a desigualdade
de gêneros. De nosso ponto de vista, trata-se de uma visão legitimada
sobre a posição das mulheres feministas na sociedade, a qual é da
ordem do conservadorismo, da violência simbólica de gêneros e do
silenciamento.
Do modo como foram apresentadas as acepções, é possível
perceber uma aproximação entre “doutrina” e teoria”, que se
distanciam de “movimento” e “atividade”, também com seus sentidos
aproximados. Isto é, de um lado, apresentam-se sentidos que se
referem ao feminismo como conceito (doutrina e teoria) e, de outro,
apresentam-se sentidos que se referem ao feminismo como prática
(movimento e atividade), mas não numa relação de equivalência. Os
sentidos mais conceituais do termo feminismo têm mais força nessa
obra lexicográfica, considerando que a primeira acepção apresentada
é “doutrina” e é esta deﬁnição conceitual mais “forte” (inclusive em
relação à “teoria”). “Movimento”, a deﬁnição que apresenta o sentido
mais prático ao termo, é mais “forte” do que “atividade”, mas ambos
são apresentados como sentidos metonímicos, o que os enfraquece
em relação aos outros dois sentidos apresentado, ratiﬁcando, junto a
todas as outras questões apresentadas, o caráter mais conservador do
dicionário, embora o fato de esses sentidos estarem intercalados nessa
microestrutura (doutrina; movimento; teoria; atividade) pareça um
artifício utilizado pelo lexicógrafo para (tentar) neutralizar a formação
ideológica em que ele está inscrito.
Passamos, a seguir, para a análise do verbete feminismo no
Dicio – Dicionário Online de Português, o dicionário eletrônico online
que também elegemos para esse estudo. A microestrutura, nesse
caso, apresenta um layout bastante diferente de um verbete de um
dicionário analógico (impresso), conforme apresentado (parcialmente)
na imagem a seguir:
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Figura 1: Layout parcial da entrada de feminismo no Dicio6)

No formato online, o layout se difere, em muito, do modo
como se apresentam os verbetes no dicionário analógico. Apesar da
diferença visual, a padronização não se altera muito se comparada à
mais usual nos dicionários impressos. Como podemos observar, nesse
caso, o verbete apresenta, respectivamente, a seguinte estrutura geral:
palavra de entrada; subtítulo que indica o signiﬁcado do verbete e os
três signiﬁcados em sequência; etimologia da palavra; subtítulo que
indica a deﬁnição do verbete seguido de informações gramaticais do
termo (classe gramatical, separação silábica e plural, respectivamente);
6. https://www.dicio.com.br/feminismo/
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exemplos com a palavra feminismo; um quadro destacado de resumo,
com as duas primeiras deﬁnições; outras informações sobre a palavra
(número de letras, indicações das vogais, das consoantes e palavra
escrita ao contrário); e, por ﬁm, rimas com a palavra feminismo. Como
dissemos, o layout foi apresentado parcialmente, já que os últimos
elementos da estrutura geral dessa microestrutura (outras informações
sobre a palavra e rimas com a palavra feminismo) não nos interessam
para essa análise.
Apesar de apresentar um padrão consideravelmente semelhante,
à microestrutura do mesmo verbete no dicionário analógico que
analisamos, em relação aos elementos que a compõem e a ordem
em que esses elementos aparecem, essa microestrutura é nitidamente
mais simples. Embora também apresente informações especíﬁcas
sobre a palavra, essas (separação silábica, número de letras, indicação
das vogais e das consoantes) são mais simples, menos técnicas do
que aquelas apresentadas no dicionário impresso (datação, por
exemplo). Esse dicionário também não apresenta abreviações em sua
microestrutura, ao contrário, indica o tipo de deﬁnição escrito entre
colchetes sem abreviá-lo. Essa organização mais simples e direta
revela que o leitor pré-concebido pelos lexicógrafos desse dicionário
não é alguém que necessariamente tenha um bom domínio da língua
portuguesa ou da prática de consulta de dicionários, uma vez que não
é necessário ter um bom domínio da língua para consultar dicionários,
diferentemente do que revela a organização do verbete do dicionário
impresso.
Nossa análise, nesse caso, restringe-se às deﬁnições apresentadas
e a aos exemplos trazidos pelo dicionário, já que estes ainda
contribuem (ou não) para o entendimento das deﬁnições e revelam
o posicionamento ideológico das elaboradoras da obra lexicográﬁca.
A primeira acepção (“Doutrina cujos preceitos indicam e defendem
a igualdade de direitos entre mulheres e homens.”), assim como no
Houaiss (2009), deﬁne o feminismo como uma doutrina, termo que
consideramos, a priori, revelar um posicionamento mais conservador.
Nesse caso, porém, ao se deﬁnir que o feminismo é a doutrina “cujos
preceitos indicam e defendem a igualdade de direitos entre mulheres
e homens”, já se apresenta, de pronto, o conceito de “igualdade” e,
aliado a ele, o conceito de “defesa”, do campo semântico da luta, o que
parece nos revelar um posicionamento atravessado por uma ideologia
menos conservadora, que aproxima o conceito do feminismo àquele
conceito mais prático.
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A segunda acepção ratiﬁca nossa hipótese, porque apresenta o
feminismo como o “Movimento que combate a desigualdade de direitos
entre mulheres e homens”. Embora também apareça “movimento”
como deﬁnição de feminismo, nesta acepção, diferentemente do
Houaiss (2009), não há qualquer menção à metonímia ou extensão de
sentido, o que coloca essa segunda definição quase com a mesma força
que a anterior, não fosse o fato de que esta é apresentada primeiro.
Mesmo assim, ressalta-se esse caráter mais prático nessa definição
com a menção à “combate”, também do campo semântico de “luta”.
Além disso, mais uma vez, o conceito de igualdade de direitos entre
mulheres e homens também aparece, dessa vez com mais força, uma
vez que não se anuncia a igualdade de direitos como objetivo, mas se
indica a desigualdade de direitos como existente.
A terceira e última de acepção é indicada como deﬁnida
por extensão de sentido em relação à primeira acepção, já que se
refere à “Ideologia que defende a igualdade, em todos os aspectos
(social, político, econômico), entre homens e mulheres. Por mais que
“ideologia”, aqui entendida como o conjunto de ideias, se aproxime
mais da concepção de “doutrina”, ou seja, do caráter teórico do
conceito de feminismo, são apresentados nessa deﬁnição termos,
como “defende” e “igualdade”, que, como já mencionamos, se
aproximam de um conceito mais prático do feminismo, como “luta
pela igualdade”. Além disso, nessa acepção, não se omite em relação
a que tipo de igualdade se refere o feminismo, ao contrário deﬁne-se
que essa igualdade é defendida em todos os aspectos: social, político
e econômico, revelando, assim, um caráter mais progressista nesse
verbete.
Os exemplos apresentados pelo dicionário em questão conﬁrmam
nossa hipótese, pois não são eruditos. Apesar de retirados da Folha
de S. Paulo, periódico impresso de grande circulação nacional cujo
público-alvo é composto, majoritariamente, pela população letrada,
os contextos que exempliﬁcam o uso do termo feminismo são bem
populares e ratiﬁcam essa visão mais progressista, uma vez que
fazem emergir o feminismo enquanto luta (“empunhar a bandeira do
feminismo”) e enquanto um movimento renovado/contemporâneo
(“‘novo feminismo’ está ganhando raízes na Itália” e “uma visão
adolescente do feminismo”) .
Ao contrário do Houaiss (2009), que distingue conceitos teóricos
e práticos do feminismo, distanciando-os e valorizando os conceitos
teóricos, no Dicio, do modo como foram apresentadas as acepções e os
exemplos, percebemos que o caráter teórico e o prático do feminismo
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estão reunidos em cada acepção. Mais do que isso, no dicionário
online, valoriza-se o caráter de “luta”, pela escolha de palavras desse
campo semântico em todas as deﬁnições, e o ressurgimento dessa luta,
pela escolha dos exemplos, que ratiﬁcam a inscrição do dicionário
numa formação ideológica mais progressista do que o Houaiss (2009).
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise dos verbetes que deﬁnem a palavra feminismo
– tanto no dicionário impresso, quanto no online, reaﬁrmamos que
eles revelam posicionamentos ideológicos distintos, considerando,
logo de início, as diferentes condições de produção entre eles – o
suporte, principalmente. Enquanto o dicionário impresso revela-se
mais conservador em suas deﬁnições e nos modos de apresentá-las,
o dicionário online apresenta características menos conservadoras e,
talvez, mais progressista, embora com ressonâncias que implicam
resistências. Essas diferenças não têm relação com os modos distintos
de veiculação (impresso e online) dos dicionários, mas se justiﬁcam
porque o texto lexicográﬁco é um discurso, como outros, atravessado
não só pelas suas condições de produção, mas também pela ideologia,
o que vem desmistiﬁcar as concepções – ilusórias – de neutralidade
e de imparcialidade atribuídas aos textos lexicográﬁcos, justiﬁcadas
pelos esquecimentos defendidos por Pêcheux (1997), que nos dão a
ilusão de que a linguagem é transparente, ou seja, análoga à realidade,
e de que somos a origem daquilo que dizemos.
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RESUMO

O objetivo deste artigo é promover, a partir da análise das letras
das canções “Polícia” e “Fardado”, da banda paulistana Titãs, uma
reﬂexão acerca do diálogo entre as letras que, embora construídas em
épocas diferentes, trazem à tona questionamentos históricos, políticos
e sociais, frente a uma ideologia permanente sobre a força bruta da
polícia, instituição regida pelo Estado. Sob a ótica bakhtinana, operamse análises dialógicas entre as letras e com o contexto histórico, social
e cultural do Brasil em épocas distintas, a ﬁm de se demonstrar que
vivemos sob uma opressão estatal que se origina da castração e do
imperativo, advindos da égide da violência, quer seja em âmbito
coletivo, quer seja individual, enunciando um medo social que se faz
presente na subjetividade hodierna.

Palavras-chave: Estado; Polícia; letra de música; Titãs; relações dialógicas.
ABSTRACT

The objective of this article is to promote a reﬂection on the
dialogue between the lyrics that, although built at different times,
bring to the fore historical questions, political and social, in the face
of a permanent ideology about the brute force of the state-run police.
From the Bakhtinian point of view, dialogical analyzes are carried out
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between the letters and the historical, social and cultural context of
Brazil at different times, in order to demonstrate that we live under a
state oppression that originates from castration and the imperative, aegis
of violence, whether in the collective sphere or individual, enunciating
a social fear that is present in today's subjectivity.

Keywords: State; Police; song lyrics; Titans; dialogical relations.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar, por meio das
letras de música “Polícia” (1986), de Tony Belloto e “Fardado” (2015),
de Sérgio Brito, da banda paulistana Titãs, como ocorrem as relações
dialógicas entre as letras ora analisadas e o contexto histórico, social
e cultural do Brasil em épocas distintas. Nosso objetivo será, por meio
da análise das letras, demonstrar como ocorrem diálogos constantes
entre as letras e o que ocorreu frente ao período pós-ditatorial, quando
na produção de “Polícia” (1986) e ao momento conturbado do Brasil
nos anos de 2010, em “Fardado”.
As letras de “Polícia” e “Fardado” têm como ponto de intersecção
o enunciado, ainda que distantes no tempo e no espaço. “Polícia” foi
produzida no ano de 1986, época de ﬁnal de ditadura militar, em que
as amarras governamentais ainda se faziam presentes por meio das
imposições estatais, em relação à censura e força policial.
Para tanto, tomaremos as letras em questão e discutiremos
pontos em comum entre elas e o que, em seu interior, possui intrínseca
relação contextual histórica, política e social, a partir da hipótese de
que todo discurso não possui ineditismo, mas possui vozes anteriores
que se intercambiam com as vozes do autor. Como arcabouço teórico,
traremos as concepções de dialogismo de Mikhail Bakhtin, ﬁlósofo
russo.
O cotejamento entre as letras das músicas trazem à tona uma
reﬂexão acerca da ideologia vigente num Brasil que vivenciava o
período ditatorial e, pospostamente, vige na democracia, mas que, em
ambos os períodos lida com a força policial advinda das ordens do
Estado.
Para Bakhtin, os ingredientes do ato de formação estética
devem se pautar no conteúdo, na relação com o mundo, na forma,
enquanto intervenção do autor. Para ele, a verdadeira noção central
da pesquisa estética não deve ser o material, deve ser a arquitetônica
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composicional, a construção e a estrutura da obra, como intersecção
entre material, forma e enunciado. Assim, a perfeição estética se
encontra na imperfeição, no inacabamento do sentido. Criada por
ele, a ideia de dialogismo, nos leva à reﬂexão de que os enunciados
permeiam discursos entre si, já que, ainda que distantes no tempo e
no espaço, os diálogos sociais são irrepetíveis, mas não são inéditos.
Nesse contexto, embora haja diferenças nas letras analisadas, visto que
os ideários acerca do corpo policial se fazem diferentes, em função
do tempo e do espaço, muito se encontra de congruência quando
colocadas em análise, frente às questões ideológicas e em relação ao
tempo-espaço.
A hipótese presente é a de que se vivenciam momentos sociais
com aspectos distintos, mas que se complementam sob a égide da
manutenção da ordem, por meio da força policial. A proteção, a ajuda,
a força coercitiva, a imposição estatal, a obediência, a cooperação,
o respeito, presentes em “Polícia”, se fazem repetir em “Fardado”, a
partir da abordagem da exploração do policial militar pelo Estado, da
força das armas, da proteção e de um convite à reﬂexão do lugar do
policial militar na sociedade.
Percebe-se, portanto, um dialogismo entre as letras compostas
em um interregno temporal de trinta anos, que conﬁgura a presença
do despreparo da instituição polícia, quer seja frente à prisão de dois
civis, quer seja frente a uma população que se volta contra a força
estatal vigente no país, bem como uma relação dialógica entre as
letras das canções e as situações vivenciadas pelo brasileiro nos anos
1980 e 2010. Nesse contexto, será privilegiada a busca pela presença
do dialogismo, criada pelo ﬁlósofo russo Mikhail Bakhtin, dentro do
instituto do estudo da linguagem.
Bakh n e o dialogismo
O ﬁlósofo russo Bakhtin, em sua concepção de dialogismo nos
traz a ideia de que a presença de dois enunciados, ainda que distantes
no tempo e no espaço, quando com aspectos congruentes entre si,
trazem consigo relações dialógicas que demonstram, ao menos, uma
identidade ou um ponto de vista em comum. Para ele:
Qualquer resenha da história de alguma questão cientíﬁca
(independente ou incluída no trabalho cientíﬁco sobre uma
determinada questão) realiza confrontos dialógicos (entre
enunciados, opiniões, pontos de vista) entre enunciados
de cientistas que não sabiam nem podiam saber nada uns
sobre os outros (BAKHTIN, 2006, p. 331).
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Desse modo, o aspecto em comum dos temas gera questões
dialógicas. São, portanto, os enunciados aquilo que o enunciador
produz com consciência, uma vez que o processo de enunciação se
constitui por meio de vozes sociais. Quando um enunciado se encerra,
não há acabamento ﬁnal, frente à presença de respostas e réplicas.
Nesse ínterim, as letras ora analisadas se fazem constituir por meio de
vozes sociais, produzidas por seus autores e ecoadas quando repetidas
e vivenciadas por seus receptores.
Nesse sentido, para Bakhtin,
Por palavra do outro enunciado, produção de discurso,
eu entendo qualquer palavra de qualquer outra pessoa,
dita ou escrita na minha própria língua ou em qualquer
outra língua, ou seja, qualquer outra palavra não minha.
Neste sentido, todas as palavras (enunciados, produções
de discurso e literárias), além das minhas próprias, são
palavras do outro (BAKHTIN, 2006, p. 379).

É, para Bakhtin, trabalho do crítico o recolhimento dos dados
materiais para a reconstituição do contexto histórico e a explicação
deste por meio das leis sociológicas, psicológicas e biológicas, tendo
a interpretação como diálogo. Assim, ao analisarmos enunciados,
buscaremos vozes sociais que se cruzam e intercambiam em uma cadeia
repleta de réplicas e tréplicas, localizando pontos com fundamentações
sociológicas, biológicas e psicológicas. É, portanto, a relação dialógica
uma réplica social. Nessa instância, tanto no enunciado, como no
discurso, há a presença do dialogismo preconizado por Bakhtin (2006,
p. 199):
Em toda parte há certa intersecção, consonância ou
intermitência de réplicas do diálogo aberto com réplicas
do diálogo interior das personagens. Em toda parte, certo
conjunto de ideias, pensamentos e palavras se realiza em
várias vozes desconexas, ecoando a seu modo em cada
uma delas.

Destarte, tem-se como balizamento das ideias do ﬁlósofo russo
que o discurso do outro inﬂuencia de dentro para fora o discurso do
autor, que se reﬂete no discurso e lhe dá tom e signiﬁcado externo,
nascendo, assim, o sentido a partir do encontro de dois sujeitos. Para
ele, o diálogo é forma composicional do discurso, uma concepção
estreita do dialogismo. Aquilo que se profere vem do outro, não vem
da gramática ou das gramáticas. É a consciência, portanto, um jogo de
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vozes, de valores que presidem a organização do discurso, dado pelo
outro. Compreender signiﬁca avaliar. Dessa forma:
Por palavra do outro enunciado, produção de discurso,
eu entendo qualquer palavra de qualquer outra pessoa,
dita ou escrita na minha própria língua ou em qualquer
outra língua, ou seja, qualquer outra palavra não minha.
Neste sentido, todas as palavras (enunciados, produções
de discurso e literárias), além das minhas próprias, são
palavras do outro (BAKHTIN, 2006, p. 379).

Os enunciados proferidos evidenciam relações dialógicas
constantes, mesmo que estejam separados um do outro no espaço e no
tempo. Isso é decorrente do que Bakhtin denomina como consciência
plural, plurivocal, heteroglóssica. Assim:
Não pode haver enunciado isolado. Ele sempre pressupõe
enunciados que o antecedem e o sucedem. Nenhum
enunciado pode ser o primeiro ou o último. Ele é apenas o
elo na cadeia e fora dessa cadeia não pode ser estudado.
Entre os enunciados existem relações que não podem ser
deﬁnidas em categorias nem mecânicas nem linguísticas.
Eles não têm analogias consigo (BAKHTIN, 2006, p. 371).

Percebe-se, portanto, que não ocorre isolamento em nenhum
momento em relação ao enunciado, uma vez que esse faz parte de
uma cadeia de vozes que se medeiam por meio das relações dialógicas.
Sem elas, não há de se falar em tecer comparações.
Com essa abordagem, abrimos uma oportunidade para que o
assunto seja visto sob o prisma da preocupação com os direitos do
cidadão, para que haja garantias de sua cidadania e que seus direitos
se façam efetivos no decorrer de governos que se intercalam, na busca
da égide da legitimidade do cidadão. Torna-se fundamental, portanto, a
partir da reﬂexão acerca das letras ora analisadas que conceitos acerca
da proteção policial sejam refeitos e repensados, uma vez que, há
muito tempo, tal proteção se encontra num âmbito restritivo, pautado
pela primazia da força.
Análise de “Polícia” sob uma perspectiva histórica e dialógica
Em 13 de novembro do ano de 1985, o guitarrista da banda Titãs,
Tony Bellotto, após sair da casa do então vocalista Arnaldo Antunes, foi
abordado em uma revista policial de rotina, cujo objetivo era proteger
a população paulistana de assaltantes. Nessa ocasião, portava ele
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uma quantidade de heroína e, então, foi preso após uma abordagem
truculenta. Àquela altura, a prisão de um músico de uma banda que
fazia sucesso imensurável nas rádios e na TV garantia notoriedade a
todos que ﬁzessem parte da operação. Tony revelou que a droga veio
de uma compra com seu parceiro, Arnaldo, que também foi preso por
crime passível de reclusão, sem direito à ﬁança, por distribuição de
drogas, ainda que de forma gratuita.
A prisão suscitou uma discussão na imprensa, com a participação
ativa de artistas e intelectuais. Após os trâmites legais, Arnaldo,
condenado a três anos de reclusão por tráﬁco, e Tony, a seis meses,
cumpriram a pena em regime aberto por bons antecedentes e trabalho
declarado.
A partir desse evento, foi composta Polícia, música-protesto
que evidenciava na letra e na agressividade da execução a presença
do despreparo policial, frente à polêmica causada pela prisão dos
compositores, visto que, por se tratar da questão das drogas, deixava
clara a necessidade de outros cuidados com os portadores e não de
forças centrífugas oriundas de ordens estatais.
É neste marco que se conﬁgura a presença da normatização das
regras impostas pelo Estado, por intermédio da força policial imposta,
demonstrada nas letras ora estudadas. Polícia, composta no ano de
1985, comprova a ineﬁcácia do objetivo da presença dessa instituição,
por meio dos versos “Dizem que ela existe pra ajudar, Dizem que ela
existe pra proteger”. O vocábulo “Dizem” pressupõe não ser verdade
a proteção e a ajuda supostamente oferecida pela força policial, mas
evidencia a presença de uma truculência fortemente apresentada nos
versos “Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender.”
Dessa forma, na letra de Polícia, torna-se evidente o clamor
pelo repensar da atitude da instituição supostamente protetora da
população:
Dizem que ela existe pra ajudar
Dizem que ela existe pra proteger
Eu sei que ela pode te parar
Eu sei que ela pode te prender
Polícia para quem precisa
Polícia para quem precisa de polícia
Dizem pra você obedecer
Dizem pra você responder
Dizem pra você cooperar
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Dizem pra você respeitar
Polícia para quem precisa
Polícia para quem precisa de polícia.

O termo “dizem”, em “Dizem que ela existe pra ajudar/Dizem
que ela existe pra proteger” denota a voz do senso comum, advinda
da população citadina, por meio de um sujeito indeterminado, que
não se pode ou não se quer dizer quem é. Em um contexto histórico,
entendemos que a não marcação explícita do sujeito demonstra a
necessidade de não poder mostrá-lo, visto que a censura ainda se fazia
presente nessa época e, de certa forma, punia aqueles que produziam
discursos considerados inadequados para o momento, minimamente,
por meio da vedação da radiodifusão das canções.
Em “Eu sei que ela pode te parar /Eu sei que ela pode te prender”,
percebemos a voz de uma primeira pessoa, no caso, o autor, alegando,
com propriedade, saber o que a força policial faz com o cidadão
comum. Tony Belloto, o autor da letra, a escreveu após ser parado
pela polícia, portando uma quantidade da droga heroína e foi coagido
a entregar seu parceiro de banda, Arnaldo Antunes, que teve seu
apartamento invadido pelos policiais na mesma ocasião.
Em seguida, em “Polícia para quem precisa/Polícia para quem
precisa de polícia”, temos, notavelmente uma aﬁrmação de o que
seria necessário para a população, não só na época de sua produção,
mas em qualquer época. Implicitamente, ocorre a aﬁrmação de que
não há a necessidade da força policial como ela ocorre, visto que ela
deveria ocorrer apenas para aqueles que precisam dessa força. Cabe
ressaltar, que ainda que o acento diferencial entre “para” (preposição)
e “pára” (verbo) não houvesse sido abolido, em termos sonoros,
podemos perceber um trocadilho, em que se diz que a Polícia para (do
verbo parar) quem precisa e, ao mesmo tempo, que a polícia é para
(preposição) quem precisa ser parado.
Por ﬁm, nos últimos versos, em “Dizem pra você obedecer/
Dizem pra você responder/Dizem pra você cooperar/Dizem pra você
respeitar”, o mesmo termo utilizado nos primeiros versos da letra
(“Dizem”) é empregado de modo a demarcar a atitude da própria
força policial, visto que obediência, resposta, cooperação e respeito
são abordados como imposição, em especial pelo fato de o termo
“obedecer” vir à frente dos demais. Nesse contexto, torna-se evidente
a contraposição entre aquilo o que se deve fazer e entre o que se é feito
pela polícia à população.
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As palavras dos outros são, também, expostas nos shows dos
Titãs, até os dias atuais, já que, em todas as apresentações, antes de
Polícia ser executada na voz de Sérgio Britto, há a execução de outra
canção por ele, dos anos 1950, “Acorda, Maria Bonita”:
Acorda, Maria Bonita
Levanta, vai fazer o café
Que o dia já vem raiando
E a polícia já está de pé.

Percebe-se, a partir do contexto ora empregado, relações de
cunho dialógico entre as duas letras e entre épocas sociais distintas,
uma, marchinha de carnaval de 1956 que alude à personagem Maria
bonita, mulher de Lampião, morta em 1938, alertando sobre a presença
da polícia e outra, rock, de 1985. Em ambas, a presença da polícia
instala a necessidade do temor à instituição.
Sabe-se que muito antes do surgimento do Estado, os conﬂitos
interpessoais se resolviam por intermédio da autotutela, em que se vigia
o aforismo da lei do mais forte. Com o advento da organização social
corporiﬁcada pelo Estado, passou-se da justiça privada para a justiça
pública, em que o Estado, suﬁcientemente fortalecido impõe-se sobre
os particulares e prescinde da voluntária submissão desses por meio
da autoridade. Nesse sentido, entra a presença da instituição Polícia,
com o intuito de manter a ordem social. No entanto, a instituição
não cumpre seu papel, em função de fatores históricos e culturais já
arraigados, que serão demonstrados na letra de “Fardado”.
“Fardado” sob um viés histórico e dialógico – os anos 2010
Quase trinta anos após o lançamento de “Polícia”, em 2015,
a mesma banda, agora sem Arnaldo Antunes, compositor da letra
de 1986, compõe “Fardado”, abordando a exploração vivenciada e
não sentida pelo policial militar, em meio às manifestações do ano
de 2013. A truculência se repete na mesma cidade em que Belloto
e Antunes foram detidos, São Paulo, na avenida Paulista, dessa vez,
contra manifestantes diversos, muitas vezes, sem motivo, mostrando,
novamente, o despreparo da força policial, que deveria ajudar e
proteger, mas para e prende.
A faixa “Fardado”, composta por Sérgio Britto e Paulo Miklos,
soa como uma atualização da letra de “Polícia”, composta quase vinte
e nove anos antes. Embora o país tenha mudado nas esferas social,
histórica e econômica, não houve tantas alterações em relação à
instituição apresentada. A abordagem da letra frente à polícia também
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passou por alterações. Em “Polícia”, o uso da primeira pessoa “Eu
sei” evidencia um pensamento bem claro acerca do individual em
meio à presença implícita da ditadura. Já em “Fardado”, soa mais
o coletivo, como um convite à reﬂexão, devido à abertura. Mesmo
com divergências nesse sentido, as congruências são evidentes, vez
que, apesar de as letras terem enfoques diferentes, a crítica se faz
bastante parecida. Em “Polícia”, permeia-se a ideia de que a polícia é
necessária, em que há uma situação inimaginável sem ela, no país. No
entanto, o que se vê é uma força truculenta, despreparada para exercer
sua função e que, muitas vezes, também é explorada.
É nesse ponto que os aspectos congruentes se tornam claros e
as relações dialógicas se fazem presentes. Em “Fardado”, os versos
“Ponha-se no meu lugar, ponha-se no seu lugar”, mostra a vitimização
do policial funcionário público, como qualquer outro citadino que o
é. Além disso, como a letra foi preparada à época das manifestações,
busca mostrar a falta de preparo da polícia para tais acontecimentos.
Nessa perspectiva, enquanto efeitos da alteridade, buscamos
a manifestação da linguagem como uma das vertentes do processo
composicional, seja por meio da ironia, seja por meio da crítica direta
ou velada, sob um viés histórico e social, a partir de uma conﬂuência
de discursos, que forma um tabuleiro social, merecedor de uma análise
do contexto de produção do enunciado. Pode-se inferir, a partir de
tal assertiva, que os discursos, não isentos de responsabilidade, que
abarcam fatores contextuais históricos, são passíveis de controle e
vigilância, em especial em regimes autoritários ou pós-autoritários, e
de censura social, por serem formas de contestação de valores préestabelecidos socialmente ou impostos por instituições que regem
ad eternum as sociedades, justamente por estarem situados em
determinado tempo e espaço, o que lhes delimita questões históricoideológicas.
A inspiração para a letra analisada veio das manifestações do
ano de 2013, em que se repercutiu a imagem de uma garota segurando
uma faixa em frente a um batalhão da PM, com os seguintes dizeres:
“Fardado, você também é explorado”. Além da crítica à exagerada força
policial, há de se ressaltar a questão da cidadania, tanto do ponto de
vista do policial que é servidor público, como por parte da população,
a qual não se acostumou a enxergá-lo assim.
No lugar de “Polícia para quem precisa de polícia” chega “Por
que você não usa essa farda pra servir e pra proteger?” Percebe-se,
nesse diálogo que o imperativo, então substituído pelo questionamento
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de que a problemática que permeia o tema é a mesma. Embora
produzidas em épocas díspares, a ideologia prevalece. Nesse âmbito,
os cronótopos se alternam, mas o discurso se mantém e aborda,
com precisão habitual, a temática existente entre ambos, a partir da
instauração de um diálogo entre cidadão e polícia.
Há, ainda de se dissecar as várias relações dialógicas, quando na
apresentação da letra. Nos shows, os artistas têm seus rostos maquiados
como palhaços. Para a banda, é uma tentativa de demonstração de
como os brasileiros se sentem quando têm seus direitos desrespeitados.
Para a corporação policial, é uma alusão aos assassinos de policiais, já
que o palhaço traz essa representação para a instituição.
Nos dias atuais têm se intensiﬁcado as críticas à atuação estatal,
apontando para um crescente movimento de fortalecimento da
população. Certo é que as novas alternativas substitutivas à força estão
surgindo, de tal modo que as forças estatais não sirvam de embaraço
à liberdade do cidadão, com elementos que busquem a conciliação,
uma vez que o conﬂito entre polícia e cidadão seria um exemplo
claro de disfuncionalidade do sistema que deixa sequelas evidentes e
inviabiliza o verdadeiro papel da corporação policial.
VOCÊ TAMBÉM É EXPLORADO
Você também é explorado
Fardado
Você também é explorado
Aqui!

Esses são os versos que fazem parte da primeira estrofe da letra
de “Fardado”. Neles, observa-se, a priori, a presença da tentativa de
conscientização pelo sujeito comum, como parte de uma coletividade,
ao policial militar, detentor da força bruta ostensiva, presente nas
manifestações do ano de 2013. Por meio do vocábulo “também”,
percebe-se a inserção do próprio sujeito coletivo, detentor de múltiplas
vozes que dialogam entre si, a dizer que a exploração está presente em
todos os âmbitos do corpo social. Delineia-se, nesses primeiros versos,
a angústia de um indivíduo que deseja a igualdade e a consciência,
mas que se contém sob o signo da fragilidade, apenas ao inserir
questionamentos pospostos nos versos seguintes:
Por que você não abaixa essa arma
O meu direito é seu dever
Por que você não usa essa farda
Pra servir e pra proteger
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Eis que nos versos acima emergem o desejo e a necessidade de
proteção, bem como a consciência de que esses não serão efetivos,
em função do esfacelamento da ação estatal que, fragilizada, como o
indivíduo, insurge contra esse, por meio da força, representada pela
polícia.
Por que você não escuta o que eu digo
Não limpa as botas de terra
Não prende esse cachorro contigo
Não abre a rua e limpa essa merda!

Esse indivíduo, em nome da coletividade se vê imposto pelos
códigos sociais de imposição e submissão, presentes desde o inicio
da colonização. São códigos que dialogam com outros códigos,
como a presença da força policial e o medo que a população possui
dos fardados, o fato de a polícia poder prender qualquer cidadão, já
vocalizado na letra de “Polícia”, a qualquer momento e se reforçam
em tempos e locais distintos, irrepetíveis, no entanto, com algo em
comum, não inédito.
Os versos que seguem são, ao mesmo tempo, ordem e súplica,
dialogam polícia e cidadão, num misto de vozes emblemáticas que se
confundem no itinerário da população hodierna, que se vê frente ao
esfacelamento da certeza da proteção estatal e das demais instâncias
que o representam, como a polícia.
Ponha-se no meu lugar
Ponha-se no seu lugar
Ponha-se no meu lugar
No meu lugar
Por que você não abaixa esse escudo
O meu direito é sua obrigação
Por que não olha antes de tudo
O seu dever é minha autorização

Os versos acima tornam clara a incapacidade do representante
da instituição estatal em enxergar a fragilidade do cidadão comum,
enquanto o fardado se faz detentor do poder oriundo de uma
instituição basilar, que se ocupa de vedar as tensões sociais, por meio
da agressividade e de suas instituições destrutivas.
Por ﬁm, “Fardado” traz à tona a voz do autor em relação ao
policial fardado, num ato de solicitação para que esse pratique as
atitudes oriundas do serviço policial, serviço esse que não seria de
força, mas de uma atividade que, socialmente, seria vista como algo
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não ligado àquilo que o cidadão comum vê na polícia, uma vez que,
ao se imaginar tal força corporativa, comumente não se imagina
atividades laborais, tais como limpar os excrementos de um animal ou
até mesmo cuidar das botas sujas, mas vislumbra-se um signo detentor
do poder e da força. Nesse sentido, pela voz do autor, as vozes sociais
se multiplicam nos versos em evidência, por meio do olhar do cidadão,
que observa a corporação policial como um testemunho da existência
de uma instituição corporativa falha, que se apresenta como detentora
do poder, mas que, minimamente, não cumpre com as obrigações
cotidianas.
Entendemos, portanto, que enunciados congruentes, ainda que
distantes na questão tempo-espacial possuem relações intrínsecas
entre si, relações dialógicas, uma vez que cada tempo e espaço trazem
consigo marcas históricas e ideológicas que podem intercambiar entre
si. O posicionamento e a confrontação ético-axiológicos medeiam os
discursos. As convicções dos participantes do diálogo são determinadas
pela sua leitura de mundo.
Torna-se essencial aﬁrmar que os enunciados são produzidos
sem consciência pelo enunciador, que os faz por meio de vozes
sociais. Quando um enunciado se encerra, não há acabamento ﬁnal,
frente à presença de respostas e réplicas. Os motivos espaço-temporais
ensejam a presença de tais réplicas e tréplicas.
Assim, tanto em Polícia, quanto em Fardado, encontra-se a voz
do corpo social presente na voz do autor. Em um contexto atual de pósmodernidade, ocorre, portanto, um conﬂito que torna as instituições
de cerceamento comportamental esfaceladas e tendentes às múltiplas
formas de rejeição. O sujeito, diante de restrições sociais, traz consigo
modos de se manter no usufruto que lhe permite viver e conviver
socialmente, mas se depara, justamente, com a força, nesse caso, a
policial, o que lhe causa revolta. Essas nuances são percebidas em
ambas as letras aqui discutidas.
Surge, então, o questionamento acerca dos preceitos indicados:
há, nessa junção de vozes, entre Polícia e Fardado, alguma indicação
de conciliação entre as partes, polícia e cidadão comum, por parte
da voz do autor? A resposta se faz negativa, vez que nas duas letras
não existem aspectos congruentes no que diz respeito à conciliação,
apenas a voz da indignação se faz presente em ambas as composições.
Assim, têm-se as relações dialógicas presentes como processo
de antirreiﬁcação do cidadão, em busca de uma voz ativa em um
processo que deﬁne o lugar de ambos, polícia e cidadão. Dessa forma,
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é relevante que se busque abrir a discussão acerca das imposições
advindas, uma vez que se ouve falar aleatoriamente sobre a temática
proposta sem que se abram discussões relevantes.
Daí, a primazia evidenciada em “Polícia” e “Fardado”, separadas
pelo interregno temporal de trinta anos, mas que buscam, em comum,
a presença marcante de um elemento subjetivo que, inserido no meio
social, lamenta, por meio de uma angústia, regida pelo meio cultural
e ideológico que o cerca, a submissão ao cerceamento impositivo
estatal. Esse elemento subjetivo, ainda que obrigado e contido pelas
forças, tenta restituir os laços sociais e se rebela contra a obrigação e
contenção.
A letra de Fardado se encontra no álbum Nheengatu, que em
sua capa traz um paradoxo, ao apresentar a imagem que traz um
fragmento da pintura “A Torre de Babel”, do artista belga Pieter Bruegel,
demonstrando a construção mítica, cujo objetivo era levar o homem
ao céu, mas que foi destruída por Deus, que se decepcionou com
tamanha pretensão dos homens. O resultado foi a diáspora dos povos,
que desenvolveram idiomas próprios e não mais se entenderam. O
paradoxo jaz no fato de que Nheengatu foi uma língua artiﬁcial criada
pelos jesuítas para que, no Brasil Colonial, os idiomas indigenistas e
português se fundissem, a ﬁm de que houvesse compreensão entre
esses povos na terra. O nome do disco leva à compreensão, mas a
imagem leva à incompreensão. Fardado, nesse sentido, traz à tona
o desentendimento entre polícia e comunidade, em um Brasil atual,
onde a atuação policial deveria estar em consonância com os ideários
populacionais. Ocorre que tantos exemplos de má conduta policial
ofereceu embasamento para tal reﬂexão, a partir do grito de ordem
evidenciado nas manifestações de junho de 2013: “Você também é
explorado (fardado!)”.
Assim, a aspereza da letra traz o convite a nossa força policial
em se colocar em ambos os lugares, daquele que defende o país e
daquele que quer que o país seja melhor, propondo uma tomada de
decisão. A crítica social, carregada de peso e personalidade, faz jus ao
momento atribulado e de contestação que toma frequentemente conta
das ruas brasileiras, retomando a contestação mais calada dos anos
1980, frente aos resquícios ditatoriais, presente em “Polícia”. O abuso
policial em relação à violência no estado mais rico da nação se encontra
em ambas as letras, em função de uma ameaça de perpetuação desse
costume, advindo de fontes históricas e culturais. As palavras de ordem
poetizadas em “Polícia” e “Fardado” ecoam as vozes de protesto dos
brasileiros em épocas distintas, mas com teor ideológico e localização
similar.
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Ocorre, em ambas as letras, a presença da angústia e da raiva,
ainda que, em algum momento, de forma implícita, mas que tange
de forma adequada, pelo discurso impresso, a abordagem de uma
sugestão aos homens fardados do uso da lucidez e do bom senso
como ferramenta laboral.
É importante frisar que diante das premissas falidas do modelo
institucional de força e proteção ao cidadão, bem como a fragilização
da imagem paternal do Estado e da descrença nesse, o cidadão não
encontra mais barreiras fortes o suﬁciente para protegê-lo, o que, por
conseguinte, gera nele a necessidade de arcar com a quebra da tensão
pulsional que o conduz. É esse cidadão que, na voz do autor, diz que
a polícia, para ele, não é necessária, visto que ela deveria ajudar,
proteger, mas para e prende. É esse cidadão que, na voz do autor, diz
ao policial fardado que ele também é explorado e deveria se colocar
no lugar de cidadão comum.
Um dado que merece destaque, por demonstrar a insatisfação
latente em relação a corporação ora analisada é que a faixa “Fardado”
ganhou um videoclipe que retrata o peso e a sombra em relação aos
abusos e ações contraditórias nas manifestações. A signiﬁcatividade
imagética vai ao encontro do conteúdo exposto em Polícia, com
uma direta potente contra os abusos advindos do poder estatal, em
constante consonância com as vozes raivosas realçadas em ambas as
letras.
Por ﬁm, cabe salientar que a relevância das letras destacadas
contribuiu em muito para a revolução nos parâmetros culturais e
ideológicos e de cunho perceptivo dos papéis do corpo social. São
letras inovadoras que se contrapõem a ideias conservadoras. A falta de
empatia dos militares que não se percebem como também explorados,
posto que se encontram do mesmo lado da população reprimida e
um protesto sobre o discurso repressivo e repetitivo das ordens
policiais são o ﬁo condutor desse diálogo entre as letras de “Polícia”
e “Fardado”. Paralelamente, ocorre o questionamento em relação às
referências nacionalistas, à conﬁabilidade e a busca de valorização
da independência da população frente ao desleixo estatal que, ainda
assim, não altera a identidade do cidadão, uma vez que esse é investido
de individualidade e convicção.
O momento de convulsão vivido em 1980, com vistas ao ﬁm
da ditadura e nos anos hodiernos aﬂora a insatisfação popular que
deixa os cidadãos chocados, divididos, preocupados e desesperados,
em momentos distintos que buscavam a ordem, mas traziam como
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resultado a desordem, originária de forças impostas por instituições,
como a militar. A banda Titãs parece ter cravado as unhas nas mazelas
sociais, em uma crônica ácida e angustiante, sob a forma de um retrato
contemporâneo, já que “o meu direito é sua obrigação”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso estudo desenvolveu-se a partir das reﬂexões sobre as
relações dialógicas entre as letras de música “Polícia” e “Fardado” e o
cidadão comum, presente em épocas distintas, 1986 e 2015. Embora
haja um interregno temporal entre a composição das letras em questão,
buscamos analisar o que ambas traziam em comum em relação ao
pensamento citadino e às questões sociais e históricas em ambos os
períodos.
Obtivemos, portanto, a veriﬁcação de que, passados trinta anos,
as forças impositivas advindas do Estado se fazem presentes, ainda que
a população a ela reaja de forma diversa, vez que em uma primeira
análise, há ainda resquícios da presença da ditadura militar no Brasil e
no segundo, jaz a força da população presente nas populações que se
tornaram marco histórico nos anos 2010.
Portanto, em um Estado civilizatório, o cidadão, dito comum,
embora ceda seus desejos ao aparato social, se faz presente não como
um ser alienado e que aceita as imposições vindas das instituições,
mas se põe contra as forças impostas por elas, aspecto extremamente
relevante e presente nas letras analisadas. Tal assertiva ganha mais
contornos a partir do momento em que as canções se popularizam
e tendem, ainda que inconscientemente, a levar o citadino ao
afastamento das forças impostas pelas instituições estatais.
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo investigar como os
professores de inglês em formação percebem o aspecto da oralidade
dentro do contexto do Inglês como Língua Franca (ILF). O instrumento
utilizado para averiguar esta questão foi um questionário aplicado a
estudantes de Letras Português-Inglês de uma universidade pública,
contendo perguntas relacionadas à oralidade (compreensão e produção
oral e pronúncia) e às emoções dos alunos quanto ao ensino de língua
inglesa. Estudos sobre ILF, inteligibilidade e Lingua Franca Core servem
de referencial teórico, fundamentado principalmente em pesquisas
desenvolvidas por Jenkins (2000), Walker (2010), Jenkins et al. (2011),
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Canagarajah (1999, 2005, 2006) e House (2012). Após a análise das
respostas ao questionário, veriﬁcou-se que os estudantes dão grande
importância ao ensino e à prática das habilidades orais e preocupamse com a inteligibilidade e a compreensão mútua. Conclui-se, então,
que há grande inﬂuência do ILF na formação desses estudantes, o que
leva a crer que a principal contribuição deste estudo seja conscientizar
os estudantes e futuros professores de inglês que é possível comunicarse eﬁcazmente, sem medo de errar, sabendo que conhecer uma outra
língua envolve vários aspectos que vão além da precisão da fala.

Palavras-chave: Formação de professores; inglês como Língua
Franca; oralidade.
ABSTRACT

The present work aims to investigate how pre-service English
teachers perceive different aspects related to oral skills within the context
of English as a Lingua Franca. In order to conduct this investigation,
a questionnaire was applied to students of a Portuguese-English
undergraduate course in a public university, inquiring about their oral
abilities (comprehension and production besides pronunciation) and
their emotions regarding English language teaching. Studies on English
as a Lingua Franca (ELF), intelligibility and Lingua Franca Core provide
the theoretical framework, grounded mainly on research developed by
Jenkins (2000), Walker (2010), Jenkins et. al. (2011), Canagarajah (1999,
2005, 2006) and House (2012). The analysis of the questionnaire’s
responses showed that the students give great importance to teaching
and practicing the oral skills and are concerned with intelligibility
and mutual understanding. As a conclusion, we can afﬁrm that these
students have been strongly inﬂuenced by the English as a Lingua
Franca approach in their education. This fact leads us to believe that
the main contribution of this study is to make students and pre-service
English teachers aware that it is possible to communicate effectively
without fear of error, knowing that learning another language involves
several aspects that surpass speech accuracy.

Keywords: Teacher education. English as a Lingua Franca. Oral
skills.
INTRODUÇÃO

Em tempos de diversidade, pluralismo, multilinguismo e
outros termos usados para destacar a necessidade de consideração
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de variedades (culturais, sociais, políticas, raciais e muitas outras)
nas relações diversas, o termo Inglês como Língua Franca (ILF) tem
sido usado como uma nomenclatura abrangente para o inglês. Há,
ainda, os conceitos de Inglês como Língua Internacional (ILI) ou World
Englishes (WE), Inglês como Língua Global (ILG) ou Inglês como
Língua Mundial (ILM), entre outros. Estes termos também são usados
para tratar do inglês na perspectiva dos três círculos concêntricos1
trazidos por Kachru (1985, p. 12-13): o Inner Circle, o Outer Circle e o
Expanding Circle. Assim, “quando o inglês é escolhido como meio de
comunicação entre pessoas de diferentes contextos linguísticos, com
fronteiras linguístico-culturais, o termo preferido é ‘Inglês como Língua
Franca’2” (SEIDLHOFER, 2005, p, 339).3
Esses termos são originados dos efeitos da globalização instaurada
no mundo pós-moderno e pós-colonial. Com a globalização, também
veio a desterritorialização, que se caracteriza pelo fato de atividades
de quaisquer áreas poderem ocorrer independentemente de onde se
encontram os participantes, geograﬁcamente falando, gerando assim
maior interação entre pessoas de línguas iguais ou diferentes.
Nessa trajetória, é inegável que a língua inglesa funciona
no mundo como uma língua franca global. Com isso, uma grande
dualidade permanece no que diz respeito às consequências desse
uso internacional da língua, entre elas o fato de o inglês estar sendo
moldado em igual proporção por falantes não nativos e por falantes
nativos4 e o questionamento sobre quem possui a língua inglesa e,
consequentemente, quem tem o direito de prescrever os padrões
através dos quais o uso da língua deve ser avaliado, conforme Jenkins
(2000, p. 6-7).5
1. Inner circle: nele estão países onde o inglês é a primeira língua (Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá,
Austrália e Nova Zelândia, por exemplo); outer circle: nele estão os países onde a língua inglesa desempenha o
papel de uma segunda língua, em um ambiente multilíngue (Singapura, Índia e Filipinas, por exemplo); expanding
ou extending circle: nele estão os países que reconhecem o papel do inglês como língua internacional, mas dentro
de suas fronteiras ele é ensinado como língua estrangeira (China, Japão e Brasil, por exemplo) (KACHRU, 1985,
p. 12-13).
2. As citações foram traduzidas pelas autoras deste trabalho. As originas em inglês encontram-se em notas de
rodapé.
3. “However, when English is chosen as the means of communication among people from different first language
backgrounds, across linguacultural boundaries, the preferred term is ‘English as a lingua franca” (SEIDLHOFER,
2005, p. 339).
4. Adotamos aqui deﬁnição de Bloomﬁeld (1933, p. 43) para quem “a primeira língua que um ser humano
aprende a falar é sua língua materna; ele é falante nativo dessa língua” (The first language a human being learns to
speak is his native language; he is a native speaker of this language).
5. “... have begun to call into question the whole issue of who owns the English language and consequently, who is
entitled to prescribe the standards against which use is to be measured.” (JENKINS, 2000, p. 6-7)
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Sobre essa disputa, em que de um lado estão os usuários de inglês,
os falantes não nativos, e de outro lado os nativos que reivindicam o
título de proprietários da língua, a autora acrescenta:
Ninguém nega os ‘direitos’ dos chamados ‘falantes nativos’
de estabelecer seus próprios padrões para o uso em
interação com outros ‘falantes nativos’, e até mesmo com
falantes não nativos. Entretanto, a pergunta importante é:
quem deveria tomar essas decisões para a comunicação
que acontece inteiramente entre falantes não nativos, por
exemplo, para ILI? A visão de que os ‘falantes nativos’ não
possuem o ILI tem sido difundida por vários anos. Smith,
por exemplo, aﬁrmou já em 1976, em relação ao ILE, que
‘o inglês pertence ao mundo…. Ele é seu (não importa
quem você seja) tanto quanto ele é meu (não importa quem
eu seja) (JENKINS, 2000, p. 7)6.

Conforme mencionado por Jenkins (2000), linguistas aplicados
de forma geral entendem que ILF pode desenvolver suas próprias
normas. Mas, diferentemente de disputa, o que ILF sugere é uma ideia
de comunidade, com foco no que as pessoas têm em comum ao invés
de foco em suas diferenças, indicando que o hibridismo linguístico é
aceitável.
Com as ideias acima em mente, este artigo objetiva investigar as
percepções de professores de inglês em formação sobre a oralidade na
era do ILF. Para tanto, os participantes responderam um questionário
cujas perguntas focam as emoções desses futuros professores em
relação ao ensino da língua inglesa e a oralidade no ensino da mesma.
Destaca-se que o objetivo deste trabalho é explorar as diferentes visões
dos participantes e possíveis consequências das mesmas e não relatar
uma proposta de implementação de ensino de ILF. A Seção 2 deste
artigo explora alguns conceitos relativos ao ILF e seu ensino; a Seção
3 trata do ensino da oralidade destacando a formação do professor
de língua inglesa; a Seção 4 descreve a metodologia do trabalho; a
Seção 5 relata os resultados alcançados e, por ﬁm, a última seção traça
algumas considerações ﬁnais.
6. No one denies the ‘rights’ of so-called ‘native speakers’ to establish their own standards for use in interaction
with other ‘native speakers’ (ENL), and even with ‘non-native speakers’ (EFL). However, the important question is:
who should make such decisions for communication wholly between ‘non-native speakers’, i.e. for English as an
International Language? The view that ‘native speakers’ do not own EIL has been held for a number of years. Smith,
for example, asserted as long ago as 1976, in relation to ILE, that “English belongs to the world… . It is yours (no
matter who you are) as much as it is mine (no matter who I am)” (JENKINS, 2000, p. 7).
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INGLÊS COMO LÍNGUA FRANCA – conceitos, os falantes nativos
e não nativos e emoções

Embates políticos, sociais e de poder à parte, vamos nos
concentrar no que implica considerar a língua inglesa como uma
língua franca e tratar da inteligibilidade, que é um aspecto altamente
considerado no contexto de estudos de ILF. Conforme Becker (2013,
p.1), “a questão primordial, então, quando se fala em inglês como
língua franca... é atingir a inteligibilidade.”
Não se trata de um conceito novo ou exclusivo à era ILF, mas
nesse contexto, inteligibilidade deixa de ser um processo de mão
única no qual falantes não nativos se esforçam para serem entendidos
por falantes nativos cuja prerrogativa é decidir o que é inteligível e o
que não é (BAMGBOSE, 1998) e passa a considerar interação entre
falantes e ouvintes não nativos, atribuindo ao ouvinte um papel mais
ativo de negociação de sentidos. Com isso, “o foco de pesquisas sobre
inteligibilidade tem saído do falante e se direcionado para o ouvinte,
e tem considerado as contribuições de fatores como o contexto de
conhecimento do ouvinte e habilidades de processamento”, como
aponta Jenkins (2000, p. 69).7 Assim, não se trata de concentrar esforços
apenas na produção do falante não nativo, mas também na recepção
do ouvinte, seja ele quem for.
Parafraseando Becker (2013, p.34-35), o conceito de
inteligibilidade se ﬁrma em dois princípios: (1) o falante precisa ajustar
sua pronúncia de acordo com a atividade de fala na qual se encontra
e ainda ser capaz de avaliar a necessidade ou não de reajustar a
pronúncia para promover a inteligibilidade e, então, fazer esse ajuste,
caso necessário; e (2) o ouvinte precisa aceitar que não encontrará a
pronúncia alvo em todos os casos e que precisa lidar com isso também.
Juntamente com essa negociação de sentidos entre falantes e
ouvintes de ILF, outro fator importante para a inteligibilidade é a proposta
do Lingua Franca Core (LFC) apresentada por Jenkins (2000). A partir
desse core, ela sugere que alguns aspectos da pronúncia podem gerar
mais ou menos comprometimento da inteligibilidade em ILF e aponta
os itens que considera como sendo os mais importantes para o alcance
da inteligibilidade: (a) o inventário de consoantes; (b) encontros
consonantais (clusters); (c) distinção na duração de vogais (longas x
7. “... the focus of research into intelligibility has tended to shift away from the speaker towards the listener, and to
consider the contribution of factors such as the listener’s background knowledge and processing skills.” (JENKINS,
2000, p. 69)
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curtas); (d) acento tônico - nuclear stress; e (e) requisitos fonéticos
(entre outros, aspiração após /p/, /t/, /k/).
Em se tratando de implicações pedagógicas, Jenkins (2000)
dá destaque também à distinção entre a capacidade de ensinar do
professor e a de aprender dos alunos. Para os ﬁns deste artigo, esse
destaque é particularmente importante, uma vez que a autora indica
que alguns itens seriam ensináveis e outros não. Assim, as oclusivas
desvozeadas /p/, /t/ e /k/ e as vozeadas /b/, /d/ e /g/ estariam no
grupo das ensináveis, enquanto aspectos como a entonação seriam
dependentes de circunstâncias individuais, não sendo merecedores de
atenção especial por parte do professor em sua prática pedagógica
(JENKINS, 2000, p.141; DALTON; SEIDLHOFER, 1994, p. 72-73).
Apesar das referências ao ensino e à aprendizagem da língua
trazidas aqui, Jenkins (2000) deixa claro que sua proposta de LFC não foi
pensada para ser um modelo de pronúncia, mas sim um direcionamento
para questões consideradas importantes para a inteligibilidade. Jenkins
(2015) enfatiza que não criou o LFC para ser um modelo ﬁxo, mas sim
para expor alguns aspectos que, segundo o modelo, deveriam estar
disponíveis para uso quando necessário. Walker (2010) e Jenkins et al.
(2011) são os autores que primeiro publicaram sobre o paradigma LFC
com vias ao ensino e foco no professor. Ainda assim, autores como
Becker (2013) indicam que pesquisas adicionais são necessárias para
validação do que é proposto no LFC, a medida que a língua inglesa
avança como ILF.
Quando se trata de ILF e inteligibilidade, é relevante abordar um
outro aspecto que normalmente se apresenta nos debates sobre esse
assunto: a ﬁgura do falante nativo. Por muito tempo, as pesquisas sobre
aprendizagem ou aquisição de língua estrangeira (sem fazer distinção
às deﬁnições propostas por Krashen, 1981) trouxeram interação de uso
da língua entre falantes nativos e não nativos apenas. No contexto de
ILF, as interações entre falantes e ouvintes não nativos predominam
sobre aquelas que envolvem falantes e/ou ouvintes nativos. Com isso,
a ﬁgura do nativo vai lentamente perdendo o título e o peso de alvo a
ser atingido.
Um dos conceitos que fundamentam essa mudança de foco e
que pode ser abordado nesta pesquisa para explicar esse movimento
de distanciamento do falante nativo é o proposto por Cook (1999). Ele
acrescenta à deﬁnição de falante nativo de Bloomﬁeld (1933) - que
diz que o falante nativo de uma língua é o indivíduo que aprende
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aquela língua por primeiro, em detrimento das outras - algumas
considerações de Stern (1983). Esse último alega que o falante nativo
tem: (a) conhecimento inconsciente de regras, (b) noção intuitiva de
sentidos, (c) habilidade de se comunicar em contextos sociais, (d) uma
variedade de habilidades linguísticas e (e) criatividade para uso da
língua.
Há contrapontos a essas premissas, como o próprio Cook (1999)
aponta, mas a partir delas se fundamenta o entendimento de que a
mente de falantes de mais de uma língua funciona cognitivamente de
modo diferente da mente de falantes monolíngues. Assim, as duas não
podem ser comparadas; e se fossem, seria o mesmo que dizer que
“patos não conseguem se tornar cisnes”, de acordo com Cook (1999,
p. 187)8. Com esse entendimento, o falante não nativo (comumente
visto a partir de uma perspectiva deﬁcitária, pelas diﬁculdades ou
impossibilidades de se comunicar da mesma maneira que o falante
nativo) passa a ser visto e considerado de forma diferente, agora a
partir de suas peculiaridades.9
Ainda sobre o paradigma falante nativo e falante não nativo,
queremos considerar um aspecto que permeia e inﬂuencia a
aprendizagem da língua: as emoções. Ao se comparar com a ﬁgura
do falante nativo (ainda que não se deva e não se espera que o faça,
conforme mencionado anteriormente), o aluno pode ser tomado
de emoções que o coloquem em condição de constrangimento ou
inibição em relação ao uso da língua, em especial no que diz respeito à
oralidade. Sobre constrangimento, Aragão (2011, p. 303)10 destaca que
relacionado à autoestima, o constrangimento “tem papel fundamental
na maneira como os alunos se veem em sala de aula e na forma como
se comportam em seu ambiente de aprendizagem”, o que torna esse
assunto relevante para esta pesquisa.
É fato, porém, que tratar de emoções no processo de aprendizagem
da língua não é uma tarefa que se possa fazer isoladamente. Abordar
esse construto implica em também considerar conceitos de crenças,
cognição e identidades, conforme apontam pesquisas da área da
sociopsicologia (FRIJDA; MANSTEAD; BEM, 2000; VAN VEEN; LASKY,
2006), da área das ciências sociais (LEMKE, 2008) e da área da
educação (DAY, 2004; ZEMBYLAS, 2004).
8. “ ...is like saying that ducks fail to become swans.” (COOK, 1999, p.187)
9. Cook (1991) chama o não nativo e usuário de L2 de multicompetente, decorrente do conceito de multicompetência- termo criado para se referir ao estado da mente composta de duas línguas. Multicompetência cobre o
conhecimento linguístico total de uma pessoa que sabe mais de uma língua, incluindo competência em L1 e na
interlíngua de L2.
10. “play[s] a fundamental role in the way students see themselves in class and how they behave in their learning
environment” (ARAGÃO, 2011, p. 303)
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Barcelos (2015) traz concepções da psicologia e das ciências
sociais sobre emoções e também reﬂete sobre os construtos crença e
identidades, indicando como os três elementos estão intrinsicamente
ligados: a) crenças sócio e historicamente contextualizadas inﬂuenciam
a construção de identidades; b) identidades inﬂuenciam os tipos de
emoções e de crenças que as pessoas atribuem a si mesmas e às outras;
c) emoções podem inﬂuenciar as identidades das pessoas e também a
maneira como elas são construídas.
Sobre emoções especiﬁcamente, queremos destacar algumas
possibilidades de interpretação, a começar por um conceito da
psicologia. Izard (1991, p. 14)11 explica emoções como sendo “vividas
como um sentimento que motiva, organiza e guia a percepção, o
pensamento e a ação”. Para a LA, emoções são “a externalização
psicológica de interações dinâmicas entre camadas diferentes dos
sistemas interno e externo – ﬁsiológicos, cognitivos, comportamentais
e sociais” (SO, 2005, p. 43, 44)12.
Para esta pesquisa, o entendimento de emoções proposto por
Hansen (1999) é particularmente relevante, em especial por conta da
exempliﬁcação que ela faz, usando o sentimento de medo. A autora
estabelece que as emoções alteram nossas percepções e inﬂuenciam
a maneira como escolhemos agir no futuro e ainda, disparam os
elementos bioquímicos apropriados para deixar a cena interna em
prontidão para uma ação. Ela destaca o medo13 como sendo um dos
exemplos mais nítidos dessa alteração de percepção, orquestrando
uma preparação ﬁsiológica para a luta ou para a fuga.
Ainda sobre medo, Barcelos (2015) destaca que se trata de um
dos aspectos das emoções que atua juntamente com a dor e o desejo
para moldar o indivíduo. Nesse mesmo sentido, Lemke (2008, p. 27)14
argumenta que “somos o que tememos, somos o que desejamos”, e
que essa relação entre medos e desejos ajuda a deﬁnir o que o próprio
autor denomina de identidades de longo prazo (são disposições para
ação no momento, constituídas através de muitas ações ao longo de
muitos momentos). Um exemplo dessa mistura entre medo e desejo
atuando na identidade do aluno pode ser percebida em sala de aula,
quando os medos que o aluno tem de falar inglês em contexto escolar
11. “experienced as a feeling that motivates, organizes, and guides perception, thought, and action” (IZARD, 1991,
p. 14)
12. “the psychological outcome of dynamic interactions between different layers of internal and external systems
– physiological, cognitive, behavioural and social” (SO, 2005, p. 43, 44)
13. Ainda assim, medo não é a emoção mais estudada na área de aprendizagem de língua estrangeira. Ansiedade
ocupa esse status, conforme McIntyre e Gregersen (2012, p.195).
14. “We are what we fear, we are what we desire” (LEMKE, 2008, p. 27).
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e fora dele, juntamente com seus desejos de viajar para o exterior para
se tornar ﬂuente, estão relacionados a sua identidade.
Entre outras contribuições, o trabalho de Barcelos (2015) apresenta
apanhado de pesquisas realizadas sobre emoções, ainda que a partir
de nomenclaturas diferentes conforme deﬁnições da época em que
foram publicadas. Ela apresenta tabela que mostra vários momentos de
pesquisa sobre emoções, iniciando com Gardner e Lambert (1972) e
o conceito de atitudes, indo até publicações mais recentes como a de
Pavlenko (2013), que trata da chamada “virada afetiva” e a de Swain
(2013) com abordagem sociocultural para emoções, por exemplo.
A partir de Barcelos (2015), vê-se a carência de estudos que tratem
emoções pela perspectiva apresentada por Pavlenko (2013), que propõe
que as pesquisas questionem não apenas a maneira como as emoções
interferem na aprendizagem da língua, mas também o movimento
inverso a esse, ou seja, como a aprendizagem da língua inﬂuencia as
emoções do ponto de vista linguístico, psicológico e social.
Com isso em mente, vemos um quadro que sinaliza para uma
maior consideração do construto de emoções, que tem sido visto de
forma limitada pelas lentes que as denominam de variáveis afetivas ou
diferenças individuais. Apesar de emoções serem entendidas sob esse
prisma em seus primeiros estudos, as críticas a esse status se devem ao
fato de essa perspectiva apresentar o conceito de emoções de maneira
dissociada do contexto social, limitadas à motivação, ansiedade e
características pessoais, conforme destacam Pavlenko (2013) e Swain
(2013).
Concluindo esta seção, entendemos que esses apontamentos
sobre ILF, inteligibilidade, LFC, falante nativo e emoções, juntamente
com os que a Seção 3 introduzirá sobre a formação do professor de
língua inglesa e oralidade, serão altamente relevantes para a observação
dos resultados que essa pesquisa se propõe a apresentar.
A PREPARAÇÃO DO PROFESSOR EM FORMAÇÃO E A ORALIDADE
NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE INGLÊS COMO LÍNGUA FRANCA

Para satisfazer a atual demanda de professores de inglês, cerca
de 80% desses proﬁssionais no mundo são falantes não nativos
(CANAGARAJAH, 1999; SNOW; KAMHI-STEIN et al., 2006) que
fazem parte, na sua maioria, do expanding (ou extending) circle
(CANAGARAJAH, 2005). Sendo assim, observa-se que atualmente a
língua inglesa está sendo ensinada principalmente por falantes não
nativos a falantes não nativos.
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Questões sobre (a) a deﬁnição do que seja um falante nativo; (b) de
que ser falante nativo não necessariamente implica em ter proﬁciência
na língua inglesa; ou ainda (c) que a proﬁciência na língua é apenas
um dos elementos do proﬁssional que atua nessa área são temas
controversos e altamente debatidos. Além disso, como nos explicam
Snow et al. (2006, citando PASTERNAK; BAILEY, 2004), existem outros
fatores que devem ser considerados na preparação de um professor de
inglês, quer ele seja falante nativo ou não. Devemos observar se o futuro
proﬁssional demonstra tanto conhecimento declarativo (conhecimento
sobre alguma coisa) quanto conhecimento procedural (habilidade em
fazer as coisas) em pelos menos três áreas chaves: ter conhecimento
sobre a língua alvo e saber usá-la; ter conhecimento sobre a cultura
alvo e saber se comportar de forma adequada e ter conhecimento de
ensino e saber ensinar de forma culturalmente apropriada.
Outrossim, o currículo do professor não falante nativo em
formação deve promover uma reﬂexão a respeito das vantagens que
ele traz para a sala de aula bem como conscientizá-lo da necessidade
de seu constante aperfeiçoamento linguístico (LEE, 2004, apud
SNOW; KAMHI-STEIN et al., 2006). As pesquisas apontam, segundo
Snow et al. (2006), que o sucesso na comunicação acontece quando
os professores agem não somente como mediadores linguísticos,
mas também como mediadores culturais, atuando como falantes
interculturais e, assim, derrubando a barreira entre o falante nativo
e o falante não nativo. Dessa forma, é de suma importância que o
processo de aprendizagem enfatize a conscientização crítica do aluno
com relação à língua e cultura alvo e a sua própria língua e cultura,
isto é, em vez de educar o aluno para que ele tenha a competência
de um falante nativo, o foco deve ser colocado em desenvolver sua
personalidade intercultural.
Outra questão fundamental na educação de futuros professores
de inglês é com relação à qual variedade de inglês usar. Em seus
estudos, Matsuda (2003) constata que no Japão o ensino de inglês tem
por base as línguas do Inner Circle, quase que exclusivamente o inglês
americano ou britânico, por serem considerados “puros” e “autênticos”,
e questiona esta prática em países do Expanding ou Extending Circle
com relação à maneira que o inglês é representado, valorizado e
ensinado. Para Matsuda, “[m]esmo que uma variedade seja selecionada
como um modelo alvo dominante, uma conscientização das diferentes
variedades ajudaria os alunos a desenvolver uma visão mais abrangente
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da língua inglesa” (p. 721)15, pois a exposição limitada ao inglês do
Inner Circle pode levar a confusão ou resistência quando os alunos se
confrontam com os diferentes tipos de inglês usados fora de sala de
aula. Matsuda argumenta que conceber o inglês do falante nativo do
Inner Circle como autoridade coloca o inglês dos outros círculos em
um grau de inferioridade podendo levá-los a se sentir constrangidos
sobre seu sotaque e hesitar em usá-lo. Sem interagir de forma eﬁcaz
com falantes não nativos, os alunos não tem condições de saber qual
o grau de comunicabilidade de seu inglês com sotaque. Sendo assim,
Matsuda julga essencial a exposição a outras variedades de inglês em
sala de aula para que contribua com a legitimidade de novas variedades
de inglês e melhores atitudes com relação ao seu próprio inglês. Para
Matsuda, futuros professores de inglês que não sejam nativos devem
ter oportunidade de reﬂetir sobre sua contribuição como professores
para saber como valorizar seu potencial e superar suas fragilidades.
Estudos sobre a preparação do professor de inglês em contexto de
língua franca também foram realizados por Snow et al. (2006) no Egito
e Uzbequistão. No projeto Pharos (no Egito) os pesquisadores criaram
sete domínios para a preparação do proﬁssional: Visão e Promoção
(Advocacy); Proﬁciência na Língua; Conhecimento Proﬁssional
Básico; Planejamento e Gerenciamento da Aprendizagem; Avaliação;
Comunidade de Aprendizagem e Meio ambiente e Proﬁssionalismo. Os
estudos realizados no Uzbequistão focaram o desenvolvimento da
proﬁciência da língua inglesa e o desenvolvimento proﬁssional e
questões como o uso da gramática, pronúncia, escolha de vocabulário
e uso de expressões não nativas receberam atenção especial. A
partir das experiências nesses dois países, os pesquisadores trazem
algumas sugestões para programas para preparação de professores
em contextos de língua franca, das quais destacamos: (a) exposição
de alunos e professores a variedades da língua inglesa que estejam
fora do Inner Circle; (b) ajuda na desconstrução do mito do falante
nativo e na criação de oportunidades para que os participantes se
auto valorizarem e se reconheçam como falantes interculturais; (c)
alinhamento da preparação do professor com as necessidades dos
alunos nas escolas; (d) integração de metodologias que são valorizadas
no contexto local e que reﬂetem as atuais necessidades e interesses
dos alunos; (e) oferecimento de oportunidades de progresso por meio
de exposição a padrões e à uma variedade de oportunidades de
desenvolvimento proﬁssional e (f) o incentivo à prática reﬂexiva e a
um esforço consciente de aprendizagem ao longo do curso e da vida.
15.

“Even if one variety is selected as a dominant target model, an awareness of
different varieties would help students develop a more comprehensive view of
the English language.” (MATSUDA, 2003, p. 721).
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Por
outro
lado, considerando
que o ILF se refere
predominantemente ao inglês usado na comunicação oral entre os
falantes chamados não nativos, Sifakis (2009) se preocupa com as
diﬁculdades que ocorrem nessa interação. Segundo o autor, quando
ocorrem diﬁculdades de comunicação entre os interlocutores, estas
podem, de modo geral, ser classiﬁcadas em duas categorias. Citando
Seidlhofer (2004) e Jenkins (2006), Sifakis relata que a primeira categoria
preocupa-se com as questões linguísticas e de comunicação com
relação ao discurso do ILF em si, atentando para os elementos léxicogramáticos do ILF como: o não uso do marcador da terceira pessoa do
singular; o objetivo do uso das question tags; a demasiada dependência
em verbos de grande abrangência semântica; as generalizações sobre
a pragmática (como a importância da inteligibilidade do discurso com
relação à presença mínima de mal-entendidos e interferências advindos
da L1); o uso de estratégias de comunicação (como a reformulação e a
repetição) e a cooperação e apoio global mútuo entre os interlocutores.
Por outro lado, a segunda categoria, esclarece Sifakis (2009), abrange
questões relativas à comunicação, atitude, cultura, política, história e
pedagogia, levando em consideração, além de questões como o papel
hegemônico do falante nativo do inglês e a noção de inglês padrão
frente aos diferentes tipos de inglês encontrados em todo o mundo,
situações relacionadas à negociação de identidades dos usuários de
idiomas e implicações para o ensino de metodologia, por exemplo.
Para ﬁnalizar, é necessário ressaltar a importância dos estudos
de House (2012) a respeito da oralidade. Para essa pesquisadora, a
maior característica do ILF é a multiplicidade de vozes. Interessada
no desenvolvimento das habilidades orais do inglês como língua
franca, House (2012) cita a pesquisa de Meierkord (1996), que
analisou o áudio de conversas realizadas à mesa de refeições em
um alojamento de estudantes universitários advindos de diferentes
países. A pesquisadora veriﬁcou as frases de início e encerramento,
as expressões (gambits), o gerenciamento de tópicos, a polidez
(politeness), as trocas de falas (turn-taking), as sobreposições (overlaps)
e hesitações dos alunos internacionais e encontrou poucos malentendidos. Quando eles ocorriam, as estratégias usadas por eles eram
geralmente trocas abruptas de tópicos ao invés de negociações. Outras
estratégias incluíam o uso de sinais (tokens), falas mais curtas que a
dos falantes nativos, uso frequente de apoio não verbal (especialmente
risos) e pouca interferência de normas de discurso da língua materna.
House (2012) ainda destaca as pesquisas de Firth (1996) e
Wagner e Firth (1997) quanto à análise de conversas telefônicas
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entre empregados de companhias dinamarquesas com colegas
estrangeiros. Com relação a este estudo, House (2012) aponta a
natureza ‘superﬁcial’ da conversa, na qual diﬁculdades eram evitadas
ao invés de serem atendidas diretamente por reformulação, reparação
ou negociação. Para Firth (1996), se os participantes atingem um nível
de comunicabilidade, eles adotam o princípio de “Deixe passar”
(“Let-it-pass”) ou “Aja naturalmente” (“make-it-normal”) que sustenta
uma aparência de normalidade apesar de haver alguma ocorrência
linguística “anormal”. Nessas ocorrências, explica House (2012), o que
ocorre é uma mudança intencional e deliberada de atenção por parte
do interlocutor, isto é, não é feito um pedido de maiores informações
ou de conﬁrmação da informação, pois isso colocaria o interlocutor
em uma situação de exposição. Esse uso da língua é visto como uma
variação e não como uma falha do falante de inglês como língua
franca em satisfazer normas em seus variados níveis de competência
em inglês. Como explana House (2012, apud FIRTH, 2009), essa é
a “essência do discurso do Inglês como Língua Franca, no qual os
falantes exploram de forma criativa, apropriam-se intencionalmente,
adaptam-se ao local e alinham de forma comunicativa o potencial
inerente às formas, funções, itens e usos da língua inglesa que usam
em sua atuação à medida que a necessidade surge” (p. 189)16.
Assim sendo, House (2012, apud WENGER, 1989; HOUSE,
2003) complementa que os interlocutores não tencionam se ajustar
à uma norma real ou imaginária do falante nativo. Eles se concebem
como usuários individuais do ILF unidos em diferentes ‘comunidades
de prática’. Para House (2012), essa noção de ‘comunidade de prática’
é muito apropriada para ILF, pois ela remete a um propósito mútuo de
comunicação eﬁciente em inglês, que não se constrange ou considera
as normas do falante de inglês nativo.
Finalmente, House (2012) sustenta que além do ensino, da
compreensão e da prática de estratégias linguístico-pragmáticas (como
as ilustradas na pesquisa de Meierkord (1996), citadas acima), é
também importante desenvolver a competência intercultural pois, para
a pesquisadora, o ILF é um modo de fala multicultural e intercultural
híbrida. Desta forma, House sugere que três aspectos sejam observados
no ensino da competência comunicativa intercultural a alunos de
inglês como língua franca, dos quais destacamos os dois primeiros.
Em primeiro lugar, House propõe que no uso do inglês com ﬁns
comunicacionais, o falante deve poder manter seu estilo de discurso
16. “[..] the core of ELF discourse, where speakers creatively exploit, intentionally appropriate, locally adapt, and
communicatively align the potential inherent in the forms and functions, items and collocations of the English
language they use in their performance as the need arises” (HOUSE, 2012, p. 189)
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individual, seu modo de fazer piadas e demonstrar o senso de humor
e retratar a sua personalidade no âmbito da língua inglesa. E em
segundo lugar, para desenvolver a competência intercultural do ILF,
é essencial que o ensino de estratégias de trocas de falas (turn-taking)
sejam mais intensas e eﬁcazes para que os alunos atinjam ao máximo
sua competência interpessoal e sejam educados e polidos ao interagir
com os outros falantes.
Com essas considerações e fundamentação teórica, passamos a
seguir a delinear a metodologia da pesquisa.
METODOLOGIA

Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa de natureza
exploratória com análise qualitativa-quantitativa. A metodologia
segue o paradigma interpretativista ao propor a “interpretação
das ações sociais e com o signiﬁcado que as pessoas conferem a
essas ações na vida social” (BORTONI-RICARDO, 2009, p.34). A
análise é predominantemente qualitativa ao interpretar as respostas
dos participantes, mas com aspectos quantitativos para explicar
numericamente os dados17.
A pesquisa foi realizada na disciplina de Prática de Ensino de
Língua Inglesa 1 no curso de Licenciatura em Português-Inglês de uma
universidade federal no sul do Brasil18. A disciplina era ministrada no
sexto período do curso, após a matéria de Metodologia do Ensino de
Língua Inglesa. Os alunos periodizados também realizavam a disciplina
de Estágio Curricular de Língua Inglesa 1 no mesmo semestre, quando
muitos deles tinham seu primeiro contato com a realidade escolar.
Além dessas disciplinas pedagógicas, nos semestres seguintes os
estudantes ainda cursavam mais uma disciplina de Prática de Ensino e
duas de Estágio, além das matérias pedagógicas relacionadas à língua
portuguesa.
A disciplina era composta por um total de 60 horas e
realizada duas vezes por semana com duas aulas em cada encontro.
Compreendendo o desenvolvimento da aquisição de línguas como um
processo complexo e dinâmico, o conteúdo programático era bastante
amplo e incluía: Ensino de inglês na escola; Inglês para crianças; O
professor e o aluno; Ensino-aprendizagem de vocabulário, gramática
e pronúncia e das quatro habilidades (writing, reading, listening e
17. Dörnyei (2007) advoga o uso de análises qualitativa- quantitativas para que ambos os métodos contribuam
para a pesquisa e os dados analisados.
18. Ressalta-se que todas as autoras deste trabalho são professoras neste curso de Letras e uma das autoras era a
professora das turmas pesquisadas.
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speaking); além de Língua e cultura. Destaca-se, ainda, que durante
essa disciplina e muitos outros momentos do curso os alunos foram
expostos à realidade do inglês como língua franca e a oralidade foi
trabalhada com eles a partir desse pressuposto.
Cada assunto trabalhado na disciplina era normalmente abordado
em duas aulas, uma com um foco teórico a partir da leitura e discussão
de textos e outra com um foco prático com a realização e análise de
atividades. Além disso, durante o semestre cada aluno apresentava três
miniaulas em grupos com cerca de 30 minutos cada sobre os tópicos
estudados, redigindo também um plano de aula para cada uma delas.
A avaliação consistia da nota dessas miniaulas e da apresentação e
discussão dos textos trabalhados nas aulas teóricas.
A pesquisa foi realizada com 30 participantes: 11 cursaram a
disciplina em um semestre e os outros 19 no semestre posterior. Dos 30
participantes, 23 eram do sexo feminino e sete eram do sexo masculino.
A idade dos respondentes variava entre 20 e 63 anos, com uma média
de 24 anos. É importante observar que apesar de a disciplina estar
alocada no sexto período, existiam também alunos do quinto e do
sétimo, porém 26 deles estavam matriculados regularmente no sexto
período.
O questionário foi realizado na última aula de cada semestre
como uma atividade ﬁnal da disciplina cujo intuito era fazer uma
reﬂexão de todo o conteúdo trabalhado. Para tanto, ele foi composto
por 27 perguntas e dividido em três seções: (1) A disciplina; (2) Ensino
de inglês na escola, o aluno e o professor de inglês e (3) Habilidades na
língua inglesa. Ao ﬁnal do mesmo, os participantes assinaram um termo
de aceite de participação na pesquisa. Apesar de longo, o questionário
foi bem recebido pelos alunos, que demonstraram tranquilidade e
satisfação em fazer essa reﬂexão ﬁnal. Para este trabalho, será feito um
recorte do questionário e serão analisadas oito perguntas relacionadas à
oralidade (listening, speaking e pronúncia) e às emoções desses alunos
a partir do relato de seus temores e conﬁança (ou falta dela) para o
ensino de língua inglesa. As perguntas selecionadas para este trabalho
encontram-se no Quadro 1. A seguir, a Seção 5 relata os resultados
alcançados a partir da análise do questionário.
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Quadro 1: Perguntas respondidas pelos participantes da pesquisa
1. 1. Você gostaria de dar aulas de inglês em escolas? Que tipo de escolas?
Sente-se pronto e conﬁante para isso?
2. Quais seus maiores temores para ensinar a língua inglesa?

3. Dentre as habilidades e elementos abaixo, numere de 1 a 7 na
ordem que você considera de maior (1) a menor (7) importância no
ensino de língua inglesa:
( ) gramática

( ) leitura ( ) pronúncia ( ) escrita

( ) vocabulário ( ) escuta ( ) fala
4. Qual a importância do ensino de pronúncia e da pronúncia adequada do
professor na aula de língua estrangeira?
5. O que é mais importante no ensino de pronúncia: ter o falante nativo como
modelo ou ser inteligível na comunicação?
6. A que tipo de listening e falantes você considera mais útil expor seus alunos?
Por quê?
7. Quais são alguns fatores que desencorajam os alunos a falar inglês na sala
de aula? Como você pode ajudá-los como professor?
8. Como professor, quais seus objetivos ao trabalhar com speaking e listening
em sala de aula?
Fonte: As Autoras (2018)

RESULTADOS

As duas primeiras perguntas analisadas referem-se à Seção 2
do questionário (Ensino de inglês na escola, o aluno e o professor
de inglês) e procuram investigar a percepção dos futuros professores
quanto aos seus temores e conﬁança para ensinar a língua inglesa.
Nesta seção vamos considerar 29 questionários respondidos, pois um
aluno não completou as respostas.
A primeira pergunta questionou se os alunos gostariam de dar
aulas de inglês em escolas, que tipo de escolas e se sentiam-se prontos
e conﬁantes para isso. Veriﬁcou-se que dos 29 respondentes a essa
questão, 21 alunos responderam “Sim” e seis alunos responderam
“Não”, além de dois alunos que responderam “Talvez”. Percebe-se,
claramente, que a grande maioria dos alunos quer dar aulas de inglês.
Em relação ao tipo de escola onde querem atuar, também houve 21
participantes que responderam ter vontade de trabalhar em escolas de
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ensino regular, tanto públicas como privadas; sete revelaram preferir
institutos de idiomas e houve um ainda que mencionou escola da
polícia ou do exército. A última parte da pergunta não foi respondida
por todos, mas dentre os que responderam (18), metade aﬁrmou estar
conﬁante para lecionar inglês. Outros seis entrevistados confessaram
não estarem completamente prontos e dois aﬁrmaram que certamente
não estão preparados. Pode-se concluir, a partir desta primeira
pergunta, que os alunos que estão ﬁnalizando o curso de Letras
desejam dar aulas de inglês e estão dispostos a atuar em escolas de
ensino regular, públicas ou privadas. Apesar de alguns não se sentirem
muito conﬁantes ainda, vários acreditam estarem preparados para
desempenhar a função de professor de inglês.
Na segunda pergunta, os entrevistados deveriam revelar seus
maiores temores para ensinar a língua inglesa. Dentre as várias
respostas, destacam-se: enfrentar o desinteresse dos alunos pelas aulas
(8); não saber responder às perguntas feitas em sala de aula (7) e não
ter conhecimento suﬁciente de gramática, vocabulário, pronúncia,
cultura, etc. (7). Foram apontados outros receios que eles têm, tais como
“dar aulas monótonas ou pouco atrativas”, “não conseguir ser modelo”
e “transmitir vícios do uso da língua inglesa”. Podemos deduzir que
estes temores ainda têm muita relação com a ideia do falante ideal ou
do professor perfeito, que serve de modelo para o aluno.
Analisando-se as duas primeiras respostas, percebe-se que os
temores dos futuros professores vão muito além da questão linguística
ou do conhecimento da língua a ser ensinada. Eles se concentram
também em questões relativas ao ensino, como aspectos metodológicos
e comportamentais e o “peso” do professor ao ser o modelo para seus
alunos.
As próximas perguntas referem-se à Seção 3 (Habilidades na
Língua Inglesa) e investigam as percepções dos participantes a respeito
da oralidade (listening, speaking e pronúncia).
A pergunta de número 3 pediu para os alunos numerarem
as habilidades e elementos que consideram mais importantes no
ensino da língua inglesa. O objetivo desta questão é relacionar em
que posição se encontram as habilidades orais e a pronúncia. Para
esta pergunta, foram consideradas apenas 24 respostas, pois seis
participantes completaram de forma inadequada. Das 24 respostas,
11 consideraram a fala como a primeira ou segunda habilidade mais
importante e oito participantes classiﬁcaram-na como a quinta, sexta
ou sétima colocada. Em relação à escuta, apenas um participante a
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considerou como a habilidade mais importante, 13 alunos a colocaram
na segunda ou terceira posição e sete classiﬁcaram a escuta como a
quinta ou sexta habilidade/elemento de maior importância, sendo
que nenhum a numerou na última colocação. Por ﬁm, a pronúncia
foi considerada por 17 participantes como a sexta ou sétima colocada
e apenas quatro alunos a colocaram nas primeiras posições (com os
números 1 ou 2). Percebe-se, de forma geral, uma grande importância
dada às habilidades orais de escuta e fala, mas uma importância menor
à pronúncia, fato já demonstrado por estudos como AUTOR (2010),
em que os participantes consideraram a pronúncia como algo extra ou
“a cereja do bolo”, como mencionado por um deles.
A quarta pergunta questionava sobre a importância do ensino de
pronúncia na aula de LE e da pronúncia adequada do professor. De
forma geral, os participantes apontaram que o ensino de pronúncia
é relevante, principalmente para evitar confusões e ambiguidades e
deve ter como objetivo a inteligibilidade na comunicação, “visando
o entendimento entre falantes e ouvintes”. Essa resposta se assemelha
às considerações encontradas em estudos como de AUTOR (2014),
quando sugere exercícios de pronúncia para a sala de aula por
razões que não estéticas, mas para o que a autora chama de boa
comunicação. Duas participantes mencionaram que o ensino deve
variar de acordo com a necessidade de cada aluno, o que pode remeter
aos objetivos e intenções de uso da língua por cada aprendiz e ao uso
como uma LE ou LF. Foi mencionado também que “o objetivo não é
o ensino da pronúncia perfeita de um nativo, mas visa a ﬂuência e a
inteligibilidade”. Percebe-se, assim, que esses futuros professores de
inglês conhecem a concepção e algumas implicações do ensino de
inglês como LF. Uma resposta que resume essa ideia é que “O ensino de
pronúncia com uma perspectiva comunicativa é realmente importante,
pois equilibra a exigência pela adequação e a não exigência por um
sotaque especíﬁco ou pela fala ‘perfeita’”. Em relação à segunda parte
da pergunta, a importância da pronúncia adequada do professor, todos
os participantes relataram ser importante essa pronúncia e muitos
justiﬁcaram essa relevância pelo fato de o professor ser o modelo
ou espelho dos alunos. Um participante aﬁrmou que “a pronúncia
do professor é o principal input recebido pelos alunos, portanto sua
pronúncia deve ser muito boa”. Ainda, muitos alunos mencionaram
que o professor também não necessita ter uma pronúncia “perfeita”,
mas deve ter uma pronúncia “que atenda aos padrões de ensino de
ILF”, mostrando mais uma vez a preocupação com o panorama atual de
ensino de inglês como língua global. O Quadro 2 mostra a frequência
com que alguns termos apareceram nas respostas dos 30 participantes.
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A coluna “Número de respondentes” traz o número de alunos que
abordaram cada termo e a coluna “Percentual” traz a percentagem
aproximada com relação aos 30 respondentes.
Quadro 2: termos referentes à pergunta 4 do questionário
(importância do ensino da pronúncia e da pronúncia adequada do
professor)
TERMO

NÚMERO DE RESPONDENTES

Ter o professor como exemplo/modelo

12

Facilitar/buscar a comunicação

9

Pronunciar de forma inteligível/buscar a
8
inteligibilidade
Evitar ambiguidades e desentendimentos

6

Evitar a busca pela fala “perfeita”/não ter
6
o nativo como alvo
Ensinar/abordar inglês como LF
2
Fonte: As Autoras (2018)

A quinta pergunta indagava o que é mais importante no ensino
de pronúncia na opinião dos respondentes: ter o falante nativo como
modelo ou ser inteligível na comunicação. Todos os participantes
responderam que consideram a inteligibilidade mais importante,
como pode ser percebido na pergunta anterior. Um dos participantes
argumentou que “O mito do falante nativo é grande, pois qual seria
um falante perfeito de língua inglesa? Em um mundo onde boa parte
da população fala inglês, ser inteligível é muito mais proveitoso do que
possuir o ‘accent’ perfeito”. Entretanto, como mencionado por alguns
alunos, os dois objetivos não necessariamente se excluem, pois é
possível atingir a inteligibilidade a partir do modelo do falante nativo:
“É interessante ter falantes nativos como exemplos de pronúncia, mas
o objetivo no ensino de inglês é fazer com que a comunicação do
aluno seja inteligível”, ou ainda, “Ser inteligível! No entanto ainda me
parece difícil limitar até onde vai uma coisa e começa a outra”.
Após leitura individual pelas pesquisadoras e veriﬁcação de
termos recorrentes nas respostas, veriﬁcou-se que os termos mais usados
pelos participantes nas duas perguntas referentes à pronúncia são,
em ordem: inteligível/inteligibilidade/compreendido; comunicação;
professor como exemplo ou modelo; pronúncia perfeita; sotaque;
falante nativo como modelo; diﬁculdade de entendimento e Língua
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Franca. Os termos mais frequentes (“inteligibilidade” ou sinônimos
e “comunicação”) reﬂetem o pensamento comum desses estudantes
de que a inteligibilidade é o ponto essencial para uma comunicação
adequada. É importante frisar que nem todos os termos foram usados
de forma aﬁrmativa, assim as expressões “pronúncia perfeita” ou
“falante nativo como modelo” foram consideradas em grande parte
das respostas como desnecessárias.
As últimas três perguntas concentraram-se nas habilidades orais
de fala e escuta. A respeito do listening, a sexta pergunta questionava
a que tipo de listening e falantes os participantes consideram mais útil
expor seus alunos e por quê. Em relação ao tipo de listening, os futuros
professores abordaram a necessidade de listenings autênticos, de
diversos tipos, com níveis adequados aos aprendizes e que explorem
a diversidade cultural. Sobre o tipo de falantes, as respostas foram
mais uma vez centradas na realidade do ILF. Apenas três participantes
aﬁrmaram que os alunos devem ser expostos a falantes nativos,
enquanto que 25 reiteraram a importância da exposição à diversidade
de sotaques e culturas. Ainda, duas respostas não estavam claras
quanto a esse tópico. Um dos participantes aﬁrma que “Se o aluno
está apto a entender falantes nativos, ﬁcará mais fácil se comunicar
com outros falantes nativos e não nativos, tendo por base o inglês do
nativo”. Entretanto, de acordo com a opinião da maioria, as atividades
de compreensão oral devem abordar “falantes de língua inglesa de
diversas partes do mundo, pois além do contato com outras culturas,
serão as possíveis situações com as quais eles [os alunos] se depararão”.
Assim, os participantes consideram útil a exposição a todos os tipos
de falantes “porque o inglês como Língua Franca nos orienta para a
inteligibilidade de forma geral”. Duas respostas que parecem resumir
a opinião dos respondentes são:
É interessante iniciar com falantes nativos e, depois, expor os
alunos a falantes que têm o inglês como língua estrangeira, para que a
diversidade seja explorada, compreendida e respeitada.
Acho que é importante expor os alunos a diferentes sotaques,
como o britânico, australiano, africano, indiano, brasileiro ... Para que
assim ele entenda os diferentes modos de falar inglês no mundo e
também sinta-se conﬁante em falar o inglês com seu ‘jeitinho brasileiro’.
Em relação à habilidade de speaking, a sétima questão
perguntava quais são alguns fatores que desencorajam os alunos a
falar inglês na sala de aula e como os participantes acreditam que
podem ajudar a seus (futuros) alunos. Os fatores mais mencionados
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foram a insegurança, a vergonha, o julgamento dos outros, a pressão
dos colegas e, principalmente, o medo de “errar”. Muitos participantes
citaram novamente a abordagem do inglês como uma língua franca e
o foco na inteligibilidade como uma forma de diminuir essa pressão
ou o medo do falar “errado” e ajudarem os alunos a se comunicar na
língua estrangeira. Segundo alguns alunos, “O incentivo é a melhor
maneira de ajudá-los, dando exemplos de pessoas (falantes nativos)
que cometem erros, mas não interfere na compreensão.” ou “Eu
ensinaria meus alunos que não existe a pronúncia perfeita e eles não
precisam se espelhar em nativos para falar inglês.” Nota-se, assim a
importância que esses participantes dão ao ensino de inglês como
LF e a necessidade percebida por eles de que essa concepção de
língua deve se afastar da teoria e se aproximar das salas de aula. Além
das respostas ligadas à LF, foi citada também a relevância de que as
discussões abordem tópicos próximos da realidade dos alunos em um
ambiente acolhedor e seguro para eles. Também foi destacado que a
fala pode começar com trabalhos em pares ou grupos pequenos e o
que o professor deve ter muito cuidado ao corrigir os alunos, evitando
expô-los à turma e elogiando sempre os acertos (conforme já relatado
na terceira pergunta). Uma resposta que resume muito do que foi
mencionado pelos respondentes é:
O principal fator é a insegurança e medo de errar. Creio que
o professor deva deixar claro que o erro é parte do processo
de aprendizagem. Também o foco na inteligibilidade deve
ser destacado, evitando que o aluno tenha vergonha de
sua pronúncia. Por ﬁm, o aluno pode sentir-se inseguro
para produções orais espontâneas, então o professor deve
inicialmente propor atividades que guiem a produção do
aluno.

O Quadro 3 expõe o número de respondentes que citaram
alguns termos nas respostas referentes aos fatores que desencorajam
os alunos a falar inglês na sala de aula e o percentual com relação aos
30 respondentes:
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Quadro 3: termos referentes à pergunta 7 do questionário (fatores que
desencorajam os alunos a falar inglês)

TERMO
Medo
Vergonha

NÚMERO DE RESPONDENTES
20
10

Timidez

8

Insegurança

7

Desinteresse

4

Desconhecimento

4

Pressão dos colegas

2

Falta de auto-conﬁança

2
Fonte: As Autoras (2018)

Percebe-se que mais da metade dos alunos utilizaram a palavra
“medo” em suas respostas. Os medos se concentraram nas seguintes
opções: medo do erro, medo da correção, medo de ser julgado, de não
ser compreendido ou de se expor. A maioria focou no medo do erro,
argumentando que um trabalho que foque no ILF e na inteligibilidade
pode auxiliar os alunos a rever seus medos e inseguranças.
O Quadro 4 ilustra o número de respondentes que abordaram
os termos abaixo nas respostas referentes às estratégias que os futuros
professores acreditam que possam utilizar para ajudar seus alunos a falar
em sala e o percentual com relação ao número dos 30 respondentes:
Quadro 4: termos referentes à pergunta 7 do questionário (estratégias
para auxiliar os alunos)

TERMO
Propiciar um ambiente seguro/
acolhedor/descontraído
Trabalhar em duplas e grupos pequenos
Encorajar/elogiar alunos
Evitar expor os alunos
Ter cuidado com a forma de correção

NÚMERO DE RESPONDENTES
8
6
5
4
3

Fonte: As Autoras (2018)
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Por ﬁm, juntando as duas habilidades orais, a oitava pergunta
indagava quais os objetivos dos respondentes ao trabalhar com
speaking e listening em sala de aula quando se tornarem professores. A
maioria deles aﬁrmou que seus objetivos se concentram em propiciar
a seus futuros alunos a possibilidade de interagirem e se comunicarem
através da língua inglesa. Muitos mencionaram a necessidade da
vivência real da língua com situações autênticas e signiﬁcativas. De
acordo com um participante,
O objetivo principal seria o de trazer uma vivência real do
uso da língua para o aluno, em que ele seria incentivado
a se envolver com a língua e produzi-la em um ambiente
seguro onde possa errar e experimentá-la. Isto tudo com o
uso de situações autênticas, signiﬁcativas e atrativas.

Novamente, muitos estudantes citaram a importância de focar
na prática da inteligibilidade e diversidade cultural de maneira a
“desmistiﬁcar a questão do inglês perfeito”. Um deles citou a relevância
de “Usar diversas situações, pessoas conversando em diferentes lugares,
em diferentes países a ﬁm de fazer os alunos conhecerem diferentes
culturas e jeitos de pronunciar”. Outro participante aﬁrmou que um
de seus objetivos é “que os alunos se tornem aptos a compreender
e serem compreendidos sem que, necessariamente, precisem falar
com perfeição, especialmente considerando que nem nativos falam
perfeitamente”. Percebe-se novamente a importância que esses futuros
professores dão para questões relativas ao Inglês como LF.
O Quadro 5 mostra o número de respondentes que citaram
alguns termos mais comuns nas respostas e o percentual com relação
ao número de 29 estudantes (um não respondeu essa questão):
Quadro 5: termos referentes à pergunta 8 do questionário
(objetivos ao trabalhar com speaking e listening em sala de aula)

TERMO
Fazer com que os alunos sejam
aptos a se comunicar
Tornar os estudantes aptos a compreender/serem compreendidos
Ajudar os alunos a falar de maneira inteligível
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Expor os alunos a diferentes culturas
Auxiliar os aprendizes a compreender diferentes tipos de inglês
Desmistiﬁcar a questão do inglês
perfeito
Ajudar os alunos a perder o medo
de falar

2
2
2
2

Fonte: As Autoras (2018)

Os termos mais usados pelos participantes nas três perguntas
referentes às habilidades de compreensão e produção oral são,
em ordem: medo; erro/errar/errado; inteligibilidade/compreensão;
falantes nativos; comunicação/interação; variados tipos de listenings
e/ou situações; vergonha; timidez; insegurança; pequenos grupos;
diversidade cultural e situações e listenings autênticos/reais. Percebese a abordagem de fatores psicológicos como medo, vergonha e
insegurança foi constante nas respostas desses futuros professores de
inglês. Também se nota a grande frequência das palavras “erro” ou
“errar” - mais uma vez com o termo “inteligibilidade”, reﬂetindo a
percepção desses estudantes em relativizar a palavra “erro” através
da ênfase na inteligibilidade ao invés de um grande peso comumente
atribuído à língua “perfeita”.
A próxima seção fará uma retomada geral do trabalho e tecerá
algumas considerações ﬁnais a respeito dos resultados atingidos com a
aplicação do questionário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho analisou os resultados de um questionário aplicado
a 30 estudantes de Letras Português-Inglês com o intuito de veriﬁcar
as percepções desses futuros professores a respeito da oralidade na
era do Inglês como Língua Franca. Para tanto, as oito perguntas do
questionário focaram nas emoções dos alunos em relação ao ensino da
língua inglesa e em aspectos referentes à oralidade da língua (produção
e compreensão oral e pronúncia).
Em relação a seus planos e temores como professores, a maioria
dos participantes aﬁrmou que gostaria de dar aula de inglês em escolas
de ensino regular. Entretanto, muitos relataram não estar conﬁantes
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para isso. Possivelmente, essa falta de conﬁança se deve ao grande
número de temores que esses alunos ainda têm em relação ao ensino da
língua, tais como o desinteresse dos alunos nas escolas e o fato desses
futuros professores ainda não possuírem conhecimento suﬁciente
sobre a língua para responderem as perguntas que lhes serão feitas.
Essas respostas remetem à noção de constrangimento proposto por
Aragão (2011) e se relacionam com os construtos crenças, emoções e
identidade propostos por Barcelos (2015). Ainda sobre esse aspecto, El
Kadri e Gimenez (2013) apontam que:
Seidlhofer (1999) salienta que professores não nativos de
inglês são altamente inseguros e autocríticos se comparados
a professores de outras disciplinas; eles expressam
descontentamento com seu conhecimento da língua e
dizem que se sentem, de alguma maneira, ‘deﬁcientes’
em relação aos professores nativos. Uma redeﬁnição dos
objetivos de ensino com conceitos mais realistas – como o
de objetivar uma competência linguística não comparada à
do falante nativo, talvez levasse os professores a se sentirem
um pouco mais seguros e capazes (p.126).

Sobre as questões relacionadas à oralidade no ensino de inglês,
o aspecto mais marcante mencionado foi a preocupação com o ensino
de inglês a partir da concepção de ILF. Foi percebido que os estudantes
dão uma grande importância ao ensino e prática das habilidades orais
e têm consciência de que serão modelos linguísticos para seus futuros
alunos. Com isso, preocupam-se em desenvolver as habilidades orais
de seus futuros estudantes focando na inteligibilidade e compreensão
mútua e se afastando do modelo do falante nativo como perfeição,
mas garantindo a exposição a uma ampla variedade linguística e
cultural. Os participantes parecem, portanto, enfatizar a relevância da
comunicação e da competência intercultural, conforme abordado por
House (2012).
Os resultados mostram, portanto, a grande inﬂuência do ILF
na formação desses estudantes e sugerem o provável alcance dessa
abordagem nas aulas desses futuros professores. Entretanto, apesar
do grande número de pesquisas relacionadas às normas e objetivos
do ensino de ILF, pouco tem sido feito na prática. Alguns problemas
mencionados por Jenkins (2004) incluem os materiais didáticos e
livros para professores. Segundo a autora, editoras desejosas a publicar
livros sobre desenvolvimentos de ILF no nível teórico se mostram
relutantes a publicar livros ou manuais que capacitem os professores a
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transformar a teoria em prática. Apesar de alguns avanços nos últimos
anos, muito ainda pode ser feito e isso depende principalmente dos
materiais didáticos produzidos e dos professores formados. Sugere-se,
ainda, um aumento do número de disciplinas na graduação voltadas
ao entendimento do inglês como língua franca e à exposição aos
diferentes “ingleses”, bem como mais discussões e atividades práticas
sobre o assunto para a formação continuada desses professores,
aspectos também sugeridos por El Kadri e Gimenez (2013).
Uma parte positiva desta pesquisa foi mostrar que a concepção
de um ensino de inglês com foco na LF e inteligibilidade parece estar
presente na formação de professores. Compartilhamos com Jenkins
(2004) a noção de que quanto mais os futuros professores aprenderem
sobre ILF na graduação, mais eles estarão capacitados e propensos
a colocar essas ideias na prática. Assim, como sugerido por Jenkins
(2004), Snow et al. (2006) e Matsuda (2003), a formação de professores
de línguas deve focar mais na comunicação intercultural e menos nos
próprios falantes nativos. Deve auxiliar também os futuros professores
a ajudar seus alunos a ajustar sua produção linguística de uma forma
a torná-los mais facilmente compreendidos, independentemente se
produzem uma expressão considerada errada pelas normas da língua
dos nativos. Aí parece estar a principal contribuição dessa abordagem
em sala de aula: diminuir o peso de se expressar corretamente e dar
possibilidades aos alunos de diferentes níveis a enfrentar o medo do
erro. Só assim, com um foco na inteligibilidade e não na precisão,
nossos alunos conseguirão desenvolver de forma eﬁcaz suas habilidades
orais e pensar na língua inglesa como uma língua que permite uma
comunicação global e intercultural.
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RESUMO

O sistema de remissivas constitui-se numa rede de relações
léxico-semânticas dentro de uma obra lexicográﬁca e é um importante
recurso, pois religa, relaciona e complementa informações que, à
princípio, estão compartimentadas. (BARROS, 2002). Este artigo
situa-se nos domínios da Lexicograﬁa. Fundamentar-nos-emos
em Barros (2002), Welker (2004), Pontes (2009) e Damim (2005).
Nossas reﬂexões buscam analisar e tecer considerações sobre o
funcionamento da rede de remissivas de um dicionário escolar de
tipo 2, isto é, uma obra desenvolvida para alunos que cursam do 2º
ao 5º anos do ensino fundamental, possui, em sua composição, um
número mínimo de 3.000 e máximo de 15.000 verbetes, além de uma
proposta lexicográﬁca adequada a alunos em fase de consolidação do
domínio tanto da escrita quanto da organização e da linguagem típicas
do gênero dicionário. Nosso corpus consta da seguinte obra: Saraiva,
Kandy S. de Almeida; Oliveira, Rogério Carlos G. de. Saraiva Júnior;
dicionário da língua Portuguesa ilustrado. 3 ed. São Paulo: Saraiva,
2009. Nossas observações apontam para a falta de critérios claros e

109

Diálogos Pertinentes – Revista Cientíﬁca de Letras

deﬁnidos, bem como o tratamento dado às informações que compõem
o sistema de remissivas.

Palavras-chave: Lexicograﬁa; dicionário escolar de tipo 2; sistema
de Remissivas
ABSTRACT

The remissive system is a network of lexical-semantic relations
within a lexicographic work and it is an important resource, because
it reconnects, relates and complements information which, at the
outset, are compartmentalised (BARROS, 2002). This paper is in the
Lexicography ﬁeld. We will base ourselves on Barros (2002), Welker
(2004), Bridges (2009) and Damim (2005). Our reﬂections seek
to analyze and outline considerations about the operation of the
remissive network of a type 2 school dictionary, in other words, a work
developed for students who study from the 2nd to the 5th years of
elementary school, in its composition, there are a minimum number
of 3,000 and a maximum of 15,000 entries, besides a lexicographic
proposal suitable for students in the consolidation phase of both the
writing and the organization and language typical of the dictionary
genre. Our corpus consists of the following work: Saraiva, Kandy S.
de Almeida; Oliveira, Rogério Carlos G. de. Saraiva Júnior; illustrated
dictionary of the Portuguese language. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
Our observations point to the lack of clear and deﬁned criteria, as well
as the treatment given to the information that compose the remissive
system.

Key words: Lexicography, Type 2 School Dictionary. Remissive
System.
PALAVRAS INICIAIS

O sistema de remissivas está presente em qualquer tipo de obra
lexicográﬁca. Segundo Barros (2002, p.175), ele pode estar presente "na
macroestrutura ou na microestrutura e é muito importante, sobretudo,
no caso da disposição das entradas em ordem alfabética." Sua função é
corrigir o isolamento das informações resgatando informações léxicosemânticas.
A respeito de dicionários escolares, podemos aﬁrmar que essas
obras lexicográﬁcas ainda são pouco conhecidas e exploradas por
alunos e professores no ensino de língua materna. Além disso, a falta,
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ou a quase ausência total, de proximidade entre um texto lexicográﬁco
de um lado e, aluno e professor, de outro, contribui sobremaneira para
as diﬁculdades que surgem no manuseio e aproveitamento dessas
obras.
Acrescenta-se a esse fato, a escassez de estudos em Lexicograﬁa
nos currículos das universidades que também contribui para não
conferir ao dicionário o seu lugar de prestígio no contexto da sala
de aula, reduzindo-o a um mero "livro esclarecedor de dúvidas
ortográﬁcas".
Certamente, faz-se necessário o preparo de professores e alunos
no sentido de manusear, entender e, consequentemente, poder
aproveitar melhor as inúmeras possibilidades dos diversos aspectos
lexicais presentes nos dicionários. Essa preparação, seguramente, parte
da compreensão das diferentes estruturas e características singulares
desse tipo de obra, a saber: a macroestrutura e a microestrutura.
Esta, segundo Barros (2002, p.150), compreendida como sendo "a
organização dos dados contidos no verbete, ou melhor, o programa
de informações sobre a entrada disposto no verbete"; aquela, segundo
Biderman (2001, p.18), como sinônimo de nomenclatura.
Considerando-se o exposto até o momento e, ainda, a importância
de alunos e professores conhecerem as diversas estruturas, bem como
as suas principais características, empregadas na construção de um
dicionário, nossas reﬂexões basear-se-ão no estudo do "sistema de
remissivas (rede de remissivas, referências cruzadas) que procura
resgatar as relações semântico-conceptuais existentes entre as
unidades lexicais ou terminológicas que compõem a nomenclatura de
uma obra lexicográﬁca ou terminográﬁca." (BARROS, 2002, p.174). O
objetivo principal deste estudo é analisar e tecer considerações sobre
o funcionamento da rede de remissivas de um dicionário escolar de
tipo 2.
Para a constituição do nosso corpus de pesquisa, inicialmente
tomamos por base a divisão proposta pelo Programa Nacional do livro
didático PNLD do Ministério da Educação e Cultura, MEC, doravante
PNLD/MEC que, no ano de 2000 (última atualização), propôs a divisão
dos dicionários em tipos, considerando-se o nível de ensino e proposta
lexicográﬁcas dessas obras.
Nessa ocasião, a seguinte divisão foi proposta: Dicionários de tipo
1: elaborados para alunos que cursam o 1º ano do ensino fundamental,
caracterizados por possuírem um número mínimo de 500 e máximo
de 1.000 verbetes e proposta lexicográﬁca adequada às demandas do

111

Diálogos Pertinentes – Revista Cientíﬁca de Letras

processo de alfabetização inicial; Dicionários de tipo 2: desenvolvidos
para alunos que cursam do 2º ao 5º anos do ensino fundamental,
possuem, em sua composição, um número mínimo de 3.000 e máximo
de 15.000 verbetes, além de uma proposta lexicográﬁca adequada a
alunos em fase de consolidação do domínio tanto da escrita quanto da
organização e da linguagem típicas do gênero dicionário; Dicionários
de tipo 3: confeccionados especialmente para alunos que cursam do
6º ao 9º anos do ensino fundamental, possuem um mínimo de 19.000
e máximo de 35.000 verbetes e proposta lexicográﬁca orientada pelas
características de um dicionário padrão de uso escolar, porém adequada
a alunos dos últimos anos do ensino fundamental; Dicionários de
tipo 4: desenvolvidos para alunos que cursam do 1° ao 3º anos do
ensino médio, sendo compostos por um número mínimo de 40.000 e
máximo de 100.000 verbetes, além de proposta lexicográﬁca própria
de dicionário padrão de uso escolar, porém adequada às demandas
escolares do ensino médio, inclusive o proﬁssionalizante. Importante
ressaltar que, essas diferentes obras lexicográﬁcas conﬁguram-se pelas
diferentes necessidades de seus consulentes.
Nosso corpus tomará por base essa divisão, selecionará
aleatoriamente o grupo de dicionários de tipo 2 e, desse grupo o
seguinte dicionário: Saraiva, Kandy S. de Almeida; Oliveira, Rogério
Carlos G. de. Saraiva Júnior; dicionário da língua Portuguesa ilustrado.
3 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, doravante, Saraiva Júnior (2009).
Organizamos, assim, o presente artigo que se divide em três
partes: na primeira parte, faremos uma explanação dos principais
pressupostos teóricos que embasaram nossa pesquisa. Na segunda,
apresentaremos considerações sobre a obra que compõe o nosso
corpus, a estrutura dos textos iniciais e ﬁnais e sua constituição interna
para, na terceira e última parte, apresentarmos nossas análises, seguida
das considerações ﬁnais e referências bibliográﬁcas.
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Barros (2002, p. 169) deﬁne o sistema de remissivas como
uma “rede de relações léxico-semânticas de uma obra lexicográﬁca
ou terminográﬁca”. Segundo ela (BARROS, 2002, p. 169), a função
do sistema de remissivas é “corrigir o isolamento das mensagens,
resgatando as relações semântico-conceptuais existentes entre as
unidades lexicais ou terminológicas que compõem a nomenclatura da
obra, ligando variantes, criando campos semânticos.”
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Para Barros (2002, p. 169), a base de sustentação e organização
do sistema de remissivas, que varia dependendo do tipo de obra em que
está presente, “encontra-se nas relações de signiﬁcação mantidas entre
as unidades linguísticas tratadas no repertório”, ou seja, as relações de
sinonímia, paronímia, antonímia etc.
A autora acrescenta, ainda, que o sistema de remissivas “pode
assumir diversas formas: V. (ver), q.v. (queira ver), cf. (confronte,
compare), asterisco, negrito, número de série, símbolo de classiﬁcação,
índice e outros” e, "a necessidade de explicitar as relações de
signiﬁcação no interior de um dicionário terminológico por meio do
sistema de remissivas se apresenta, de acordo com certos autores, por
causa da ordem alfabética das entradas."(BARROS, 2002, p.171)
Barros (2002) declara:
Utiliza-se de modo geral a remissiva ver, veja (V.) para
dirigir o leitor a um verbete
onde se encontram as
informações que deseja; [...] a remissiva q.v. é geralmente
empregada para aconselhar o leitor a consultar um
outro verbete para complementar as informações; [...]
no enunciado lexicográﬁco ou terminográﬁco, uma das
possibilidades de remissiva é o asterisco (*) colocado logo
após uma unidade lexical empregada em uma deﬁnição
e que pertence à lista das entradas do dicionário. Seu
emprego tem por objetivo indicar ao leitor que aquela
unidade linguística é entrada de um verbete e nele é
deﬁnido (BARROS, 2002, p.171-178 grifos da autora).

Para Barros (2002), o emprego da remissiva pode se dar em
situações diversas: para indicar ao consulente uma forma léxica mais
adequada, usual ou preferível, da forma estrangeira para a vernácula
ou ainda para indicar elementos de fraseologismos ou adjetivos, a
expressão ou locução à qual pertencem.
O sistema de remissivas, segundo Barros (2002), pode localizarse tanto na macroestrutura, quanto na microestrutura, de maneira
clara, explícita ou ainda implícita, uma vez que, na macroestrutura,
por exemplo, "algumas entradas não são deﬁnidas e encabeçam um
verbete que remete o leitor a um outro verbete, onde se encontra a
informação completa."(BARROS, 2002, p. 170).
Ao abordar o sistema de remissivas, Welker (2004, p.177) aponta
para os conceitos de macroestrutura e microestrutura denominando-as
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de "estruturas" relacionadas à organização de uma obra lexicográﬁca
tanto em sua totalidade, quanto em relação aos verbetes e acrescenta
que há, também a denominada medioestrutura, termo, segundo o
autor, mais empregado na Alemanha.
Welker (2004, p.177) acrescenta que “existem remissões não
somente dentro do dicionário, como também para fora; estas últimas
ocorrem quando o lexicógrafo remete para as fontes nas quais
colheu seus dados, para a literatura metalexicográﬁca ou para outros
dicionários” e essas remissões, segundo o autor, podem variar de um
dicionário para outro e sua função principal é a de evitar repetições.
Para Welker (2004, p.178), "existem vários símbolos, abreviaturas
e palavras usadas nas remissões. O importante é que eles sejam
explicados na introdução." Os verbos ver, geralmente abreviado ou
ainda as setas são, segundo Welker (2004, p.178), os meios usados
para se indicar o sistema de remissivas.
Pontes (2009, p.89) cita Gelpi Arroyo (2000) que identiﬁca três
tipos de relações presentes no sistema de remissivas: "horizontal,
vertical e transversal." (grifos do autor). A relação horizontal, segundo
os autores, está presente no limite do verbete, a vertical se dá, a
partir de uma "indicação a um componente do dicionário entre dois
verbetes" e a transversal ocorre de uma "indicação a um componente
do dicionário que não forma parte da nomenclatura principal."
Para Pontes (2009, p.91), "observa-se na prática lexicográﬁca
brasileira que se remete uma entrada para uma outra, quando as duas
têm signiﬁcados muito próximos entre si, semanticamente, com o ﬁm
de acrescentar mais informações ou expressar algum tipo de relação
semântica."
Especialmente em relação ao sistema de remissivas de dicionários
escolares, Damim (2005, p.84) aﬁrma: "um sistema de organização
interna, que interligue as partes do dicionário, é essencial no processo
de busca do consulente. Ao procurar, por exemplo, o coletivo de ﬂor, o
usuário pode ser direcionado, dentro do próprio artigo léxico ﬂor para
buquê ou ramalhete."
Damim (2005) aponta alguns aspectos que considera importantes
na construção de um sistema de remissivas eﬁciente. Para a autora
(DAMIM, 2005, p.85):
a) o usuário escolar, ainda não familiarizado com o uso
de dicionários, necessita de explicações sobre a estrutura
do artigo léxico e como esta pode direcioná-lo para outras
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partes do dicionário. Esses esclarecimentos devem ser
prestados no material anteposto com o auxílio de exemplos
para uma melhor visualização. b) O sistema de remissões
deve ser simples e, quando possível, deve utilizar ícones
auto-explicativos. (grifos da autora)

Dando continuidade aos aspectos que considera relevantes na
construção de um sistema de remissivas de um dicionário escolar,
Damim (2005) acrescenta:
c) Deve haver uma listagem das abreviaturas utilizadas
para remissão, bem como explicações sobre como eles
funcionam (por exemplo, o que o dicionário considera
sinônimos e o que considera palavra relacionada).
Minimamente, o sistema de remissões deve englobar os
seguintes aspectos: sinônimos, antônimos, parônimos,
homófonos, outras palavras relacionadas, ilustrações
(material interposto), informações gramaticais (material
posposto) e informações enciclopédicas (material
posposto.) (DAMIM, 2005, p.85) (grifos da autora)

Ainda sobre os principais aspectos na construção de um sistema
de remissivas de um dicionário escolar, Damim (2005, p.85) aponta:
"d) O sistema de remissivas deve ser padronizado e invariável e e) O
usuário não deve ter que fazer muitos movimentos para encontrar a
informação de que precisa, além do primeiro movimento de remissão.
(grifos da autora).
A seguir, uma breve explanação da obra que compõe o nosso
corpus, a estrutura dos textos iniciais e ﬁnais e sua constituição interna.
CONSIDERAÇÕES SOBRE O SARAIVA JÚNIOR (2009)

Conforme aﬁrmamos, o corpus desta pesquisa consta da seguinte
obra: Saraiva, Kandy S. de Almeida; Oliveira, Rogério Carlos G. de.
Saraiva Júnior; dicionário da língua Portuguesa ilustrado. 3 ed. São
Paulo: Saraiva, 2009, denominado, neste artigo, de Saraiva Júnior
(2009).
Este dicionário possui formato 20 x 14 cm, traz na capa
inicial somente o título, algumas ilustrações, os nomes dos editores
responsáveis, o selo do PNLD dicionários informando que a obra se
destina a alunos que cursam do 2o ao 5o ano do ensino fundamental,
para uso em sala de aula e o nome da editora Saraiva.
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Na capa ﬁnal, a obra apresenta uma série de informações, entre
elas: a extensão da nomenclatura e como se deu o arranjo das entradas
(ordem alfabética), impressão em destaque colorido, marca alfabética
impressa nas laterais, mais de 350 imagens e ilustrações didáticas,
verbetes com divisão silábica etc. Sobre a graﬁa, o dicionário esclarece
que ela está de acordo com a prescrita no Vocabulário Ortográﬁco da
língua Portuguesa.
Depois da capa e da folha de rosto, a obra traz o texto "Apresentação
do dicionário", que é disposto em forma de verbetes. Nesse texto, os
autores esclarecem que “a proposta lexicográﬁca está adequada ao
nível de escolaridade dos alunos das quatro primeiras séries do ensino
fundamental, que se encontram em fase de consolidação do domínio
da escrita e em pleno processo de construção da cidadania” (SARAIVA
JÚNIOR, 2009, p.III) e que o dicionário possui mais de 7000 entradas.
Sobre os verbetes, os autores informam que as deﬁnições são
“claras e analíticas”, seguem “prioritariamente a frequência de uso”
e, nos casos em que há mais de uma acepção, as “deﬁnições são
numeradas” (SARAIVA JÚNIOR, 2009, p.III).
O Saraiva Júnior (2009) apresenta suas entradas em letra
minúscula, cor azul, seguidas da divisão silábica entre parênteses,
separadas por ponto. No caso dos monossílabos, a palavra é repetida.
Após a separação silábica com a respectiva indicação da sílaba
tônica, o dicionário apresenta a indicação da categoria gramatical,
contemplando diversas classes gramaticais. No verbete também
encontramos exemplos, segundo os autores, usados para auxiliar o
aluno na compreensão e alguns superlativos absolutos sintéticos,
quando irregulares ou duvidosos.
Em uma linguagem bastante simples, a obra traz também
informações relativas à indicação da área do conhecimento a que
determinadas palavras pertencem, palavras da vida moderna, plurais
irregulares e femininos duvidosos, propriedades morfossintáticas, tais
como a indicação de gênero do substantivo e do adjetivo, indicação
de diferentes níveis de formalidade e aumentativos.
A mancha-gráﬁca é organizada em colunas. São duas as palavrasguia em cada página, que aparecem no início de cada coluna. Todas
as ilustrações têm legenda, são de boa qualidade e condizentes ao
público em questão. A obra não informa a fonte da letra utilizada e
inclui as letras k, w, y.
Várias outras informações são apresentadas no texto "Apresentação
do dicionário": os autores comentam sobre as imagens que, para eles,
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são usadas como parte indissociável das deﬁnições, informam que há, na
obra, catorze trava-línguas, ou seja, uma espécie de exercício fonético,
vinte adivinhações, que são brincadeiras relacionadas à dedução e à
capacidade de abstração da criança consulente, dezenove provérbios
que abordam o folclore, três poemas, seis atividades intituladas "faça
você mesmo" que objetivam incentivar a criatividade, a socialização
e a formação individual sob uma perspectiva interdisciplinar, trinta e
um você sabia? cujo objetivo é trazer mais informações a respeito de
determinados verbetes, dez brincadeiras e onze cantigas de roda.
Posteriormente ao texto "Apresentação do dicionário", segue a
parte "Como consultar este dicionário de língua Portuguesa". Segundo
o Saraiva Júnior (2009, p.IV), essa obra é um material “indispensável
para auxiliar na produção de textos”. É, neste texto, que encontramos
informações relativas ao tratamento dado aos sinônimos, antônimos,
indicação de pronúncia e de como se construirá o sistema de remissivas
da obra, nosso objeto de reﬂexão neste trabalho.
Especialmente sobre o sistema de remissivas, os autores registram
a seguinte informação:
A remissiva leva o outro verbete com deﬁnição similar ou
para elucidar melhor o signiﬁcado, eliminando possíveis
dúvidas. Se, em determinada deﬁnição, houver uma
palavra seguida de um número entre parênteses, esse
número indica a qual deﬁnição da palavra está-se fazendo
referência (SARAIVA JÚNIOR, 2009, p.IV).

Vale ressaltar que os autores do dicionário fazem uso de
"concerto" e "conserto" (transcritos abaixo) para exempliﬁcar como se
dá o sistema de remissivas, considerando-os, também, como palavras
homônimas.
Sobre a homonímia, os autores acrescentam que “são vocábulos
que possuem a mesma pronúncia, mas cujo sentido e, às vezes, graﬁa
são diferentes” e, nesses casos, segundo eles, “há uma indicação
remetendo ao outro verbete” (SARAIVA JÚNIOR, 2009, p.IV).
Vale esclarecer que todos os exemplos utilizados, no âmbito
deste artigo, foram transcritos ipsis litteris, ou seja, como está escrito,
inclusive com todas as marcações e cores utilizados no dicionário que
compõe o nosso corpus:
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concerto (con.cer.to) (ê) sm 1. Composição musical extensa
e desenvolvida, para um instrumento, com acompanhamento de
orquestra (O concerto era para piano e orquestra.); 2. espetáculo
em que se executam peças musicais (O pai levou-o ao concerto no
parque.). Pl. concertos (ê). Cf conserto (ê). do v. consertar e conserto
(ê) sm.
Fonte: Saraiva Júnior, p.IV

conserto (con.cer.to) (ê) sm 1. Ato ou efeito de consertar; 2.
reparo (O conserto do carro saiu muito caro.). Pl. consertos (ê). Cf
concerto (ê). do v. consertar e concerto (ê) sm.
Fonte: Saraiva Júnior, p.IV

Ainda no texto "Como consultar este dicionário da língua
Portuguesa", procuramos quaisquer outras informações de como serão
tratadas as remissões. Necessário se faz esclarecermos que os autores
registram uma informação relativa a conjugação de verbos irregulares
que, a nosso ver, faz parte do sistema de remissivas:
Conjugação de verbos irregulares - As irregularidades
na flexão, tal como a existência de formas supletivas, de
defectividade ou de abundância nos paradigmas flexionais,
estão indicadas no final do verbete. Quando um determinado
verbo serve de referência de conjugação, tal referência é
indicada por "Conjuga se como". Se a conjugação do verbo
estiver no Anexo do final deste dicionário, constará a remissão
"V conjug" no final do verbete. (SARAIVA JÚNIOR, 2009,
p.V) (grifos dos autores)

Para exempliﬁcar como se dá o registro dos verbos, os autores do
Saraiva Júnior (2009) citam os seguintes exemplos:
adoçar (a.do.çar) vtd 1. Tornar doce (Ânselmo adoçou o café
com leite.); 2. ﬁg tornar suave (O carinho do sobrinho adoçava a vida
dos tipos.). Conjuga-se como alcançar.
Fonte: Saraiva Júnior, p.V

alcançar (al.can.çar) vtd 1. Chegar até um lugar (O índio alcançou a
sua aldeia antes do amanhecer); chegar até alguém (Na história, o lobo não
alcançou o porquinho.); 2. conseguir encostar os dedos em alguma coisa (As
crianças só alcançavam o bolo subindo na escadinha.) V conjug
Fonte: Saraiva Júnior, p.V
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No verbete "adoçar", sem fazer uso de remissivas, o aluno é
informado de que essa forma verbal é conjugada como outra, isto é,
"alcançar". Em "alcançar", a remissiva V=Veja é usada para orientar o
leitor a buscar outras informações que estão fora do verbete, no caso,
o aluno é orientado a buscar a conjugação do verbo.
Vale ressaltar que os autores do Saraiva Júnior (2009) não usam
qualquer outra indicação de sistema de remissiva, isto é, q.r. (queira
ver), asterisco, negrito, número de série, símbolo de classiﬁcação,
índice etc. e não fazem distinção ao aluno consulente em quais casos
optarão por utilizarem a remissiva Cf=Confronte, compare ou V= Veja.
A obra apresenta, na página VI, depois do texto "Como consultar
este dicionário da língua Portuguesa", uma lista intitulada "Abreviaturas
usadas neste dicionário" e, na página 465, vários apêndices e anexos
que são dessa forma propostos: Conjugação verbal, Respostas das
Adivinhas, Coletivo, Algarismos Arábicos e Romanos, Números
Cardinais e Ordinais, Estados, Capitais e Adjetivos Pátrios, Países,
Bandeiras e Mundo. A seguir, nossas análises a partir de verbetes
retirados do Saraiva Júnior (2009).
NOSSAS ANÁLISES: A REDE DE REMISSIVAS NO SARAIVA
JÚNIOR (2009)

Iniciemos nossas reﬂexões sobre como se dá a construção do
sistema de remissivas do Saraiva Júnior (2009), por meio de exemplos
que consideramos homônimos, isto é, unidades lexicais que apresentam
signiﬁcados diferentes, mas que são pronunciadas da mesma forma.
mal (mal) sm 1. Tudo o que prejudica ou fere; que causa tristeza
(O mal está nas guerras.); 2. situação que provoca danos; que tem
efeitos ruins (A seca é um mal do Nordeste do Brasil.); 3. doença (A
gripe é um mal que ataca as pessoas durante o inverso.); 4. aquilo que
é um defeito de algo ou de alguém (o mal de Maria é ser muito gulosa.);
adv 5. de modo ruim (A leitura ajuda as pessoas a não escreverem
mal.); 6. diﬁcilmente; pouco (Havia tanta gente na praia que mal dava
para ver a areia.); 7. de modo ofensivo ou mentiroso (Maria nunca
falou mal de ninguém.); conj 8. logo que (Mal a chuva passou, as
crianças já estavam brincando no quintal.). De mal a pior: cada vez
pior (Como os alunos não treinam, o time de vôlei da escola vai de mal
a pior.). Levar a mal: aborrecer-se, ﬁcar ofendido (Mariângela levou a
mal a brincadeira.). Pl do sm males. Antôn 1 a 5 e 7: bem. Cf. mau.
Fonte: Saraiva Júnior, p.217
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mau (mau) adj 1. Diz-se do que tem um caráter que causa
incômodo ou doença (O mau comportamento de alguns alunos
perturba toda a classe.); 2. diz-se de pessoa que faz maldades (O
homem mau furava todas as bolas que caíam no seu quintal.); 3. de
qualidade inferior; ruim (Na festa, a comida era má, mas as brincadeiras
eram divertidas.); 4. que não tem talento; que não é bom no que faz
(Ele é um mau ator, mas canta bem.); sm 5. quem ou o que é mau (Os
maus acabam sem amigos.). Fem má. Comp super pior. Sup abs sint
malíssimo, péssimo. Antôn bom. Cf. mal.
Fonte: Saraiva Júnior, p.228

acento (a.cen.to) sm 1. Sinal gráﬁco colocado sobre uma vogal
para indicar qual é a sílaba destacada na palavra e qual sua pronúncia
(hipopótamo, leão, vovô); 2. destaque sonoro de uma sílaba em relação
às outras da mesma palavra, mesmo que não haja o sinal gráﬁco sobre
a vogal (O acento da palavra galo está na sílaba ga; de galinha, em li;
de peru em ru). Cf assento.
Fonte: Saraiva Júnior, p.4

assento (as.sen.to) sm Lugar ou objeto no qual as pessoas se
sentam (O assento da poltrona era macio.). Cf acento.
Fonte: Saraiva Júnior, p.17

Constatamos que os autores do Saraiva Júnior (2009) em, "mal",
"mau", "acento", "assento" fazem uso da remissiva Cf= Confronte,
compare, tanto no percurso de ida, quanto no de volta, ou seja, cada
unidade lexical leva a outra alertando o consulente a procurar as
semelhanças e diferenças entre os vocábulos.
Outras situações registradas no Saraiva Júnior (2009) também
chamou-nos à atenção: uma vez que não encontramos na obra,
nenhuma deﬁnição de como serão tratados os casos de parônimos
e, concebendo tal fenômeno como a relação que se estabelece
entre unidades lexicais que possuem signiﬁcados diferentes, mas
são muito parecidas na pronúncia e na escrita, fomos buscar os
parônimos "câmara" e "câmera", "emigração" e "imigração", "peão" e
"pião"(transcritos abaixo) e a seguinte situação nos foi revelada: em
"câmara" e "câmera", os autores do Saraiva Júnior (2009) fazem uso
da remissiva V=Veja; em "emigração" e "imigração", "peão" e "pião",
Cf= Confronte, compare, sem fazer qualquer distinção nas páginas
iniciais da obra. Aliás, cumpre-nos constatar que Barros (2002) aponta
para a importância de se esclarecer ao leitor que a remissiva Cf. é
muito utilizada, mas não é uma leitura obrigatória ou absolutamente
necessária.
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câmara (câ.ma.ra) sf 1. Quarto de dormir; 2. divisão no interior
de algo (casa, bolsa, caixa etc.); 3. Cin Fot Telev Vídeo aparelho de
fotografar ou de filmar. V câmera; 4. us inicial maiúscula lugar onde
ﬁcam os vereadores, deputados e senadores para aprovarem leis; 5. por
ext o conjunto dos vereadores, deputados e senadores que aprovam as
leis; s 2 gên 6. técnico que opera uma câmara. V câmera.
Fonte: Saraiva Júnior, p.42

câmera (câ.ma.ra) sf 1. Cel Cin Fot Telev e Vídeo Aparelho
utilizado para tirar fotograﬁas, ﬁlmar ou captar e transmitir as imagens
(Catarina usou uma câmera digital para tirar fotos.); s 2 gên 2. pessoa
que opera esse aparelho em cinema ou televisão (O câmera tropeçou
quando foi ﬁlmar o ator, por isso e imagem tremeu.) V. câmara.
Fonte: Saraiva Júnior, p.42

emigração (e.mi.gra.ção) sf 1. Ação de emigrar; 2. passagem de
alguns animais de uma região para outra que ocorre todo ano. Cf.
imigração.
Fonte: Saraiva Júnior, p.97

imigração (e.mi.gra.ção) sf 1. Entrada de pessoas ou grupos em
uma país que não é o deles para trabalhar ou morar. Cf. emigração.
Fonte: Saraiva Júnior, p.168

peão (pe.ão) sm 1. Homem que anda a pé; 2. cada uma das
pequenas peças de xadrez que são colocadas na ﬁleira da frente e são
as primeiras a andar no jogo; 3. trabalhador rural que executa diversos
serviços no campo, como guiar o gado nos pastos e treinar cavalos
para ﬁcarem mansos; 4. pessoa que trabalha em construção de casas,
estradas etc. Fem peona e peoa. Pl. peões. Cf. pião.
Fonte: Saraiva Júnior, p.291

pião (pe.ão) sm Brinquedo de madeira ou metal com formato
parecido com o de uma pera de cabeça para baixo, com uma ponta
na parte inferior, que se faz girar por meio de uma cordinha ou por
pressão sobre uma mola. Cf. peão.
Fonte: Saraiva Júnior, p.299

O sistema de remissivas, no Saraiva Júnior (2009) também assume
a forma V=Veja nos verbetes "catorze", "etc" e "omoplata":
catorze (ca.tor.ze) num V quatorze.
Fonte: Saraiva Júnior, p.49
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quatorze ou catorze (qua.tor.ze ou ca.tor.ze) (ô) num 1. Cardinal
equivalente a uma dezena e quatro unidades; 2. corresponde ao num
ordinal e ao fracionário décimo quarto.
Fonte: Saraiva Júnior, p.330

etc. (etc.) V etecétera.
Fonte: Saraiva Júnior, p.117

etecétera. (e.te.cé.te.ra.) adv 1. e outras coisas; 2. e assim por
diante. Abrev etc. Etecétera e tal: e outras coisas mais (Eliana estava
na aula, escrevendo, estudando, etecétera e tal, quando a professora
a chamou.).
Fonte: Saraiva Júnior, p.117

omoplata (o.mo.pla.ta.) sf V escápula.
Fonte: Saraiva Júnior, p.267

escápula (es.cá.pu.la) sf Osso que forma a parte posterior do
ombro, antigamente chamado de omoplata.
Fonte: Saraiva Júnior, p.106

Acrescentamos que as formas "catorze", "etc" e "omoplata"
utilizaram-se de remissivas explícitas, uma vez que, no primeiro
verbete, considerado remissivo, nenhuma informação especíﬁca é
dada sobre a unidade lexical (entrada). Sua única função é de remeter
ao verbete principal, o que é feito pelos autores, por meio da remissiva
V. (Veja). O verbete principal, por sua vez, tem a função de transmitir
as informações sobre a unidade consultada pelo leitor.
Em casos em que a unidade lexical de origem estrangeira já tenha
sido assimilada e já possui uma forma vernácula, considerou-se a
presença da remissiva V=Veja nas formas estrangeiras, como podemos
ver em "vitrine do Francês" e "off-set do Inglês", remetendo-as para as
formas vernáculas, "vitrina e ofset".
vitrina (vi.tri.na) sf Grande vidraça de loja, visível para as pessoas
que passam, na qual se expõem objetos destinados à venda (Vânia
troca as mercadorias da vitrina sempre que chega alguma novidade
na loja.).
Fonte: Saraiva Júnior, p.453

vitrine (vi.tri.ne) sf Fr V vitrina.
Fonte: Saraiva Júnior, p.453
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off-set (off-set) (óf-sét) sm Ingl V ofsete.
Fonte: Saraiva Júnior, p.266

ofset (of.se.te) sm Método de impressão em que a imagem é
gravada numa placa de metal e transferida para o papel por meio de
um rolo de borracha. F aport do ingl off-set.
Fonte: Saraiva Júnior, p.266

Em casos de variação ortográﬁca, "abdome" ou "abdômen",
"assobiar" ou "assoviar", "acordeão" ou "acordeom", o Saraiva Júnior
(2009) não fez qualquer uso do sistema de remissivas, registrando
as variantes na mesma entrada; em casos de variantes diatópicas,
"abóbora" e "jerimum", os autores explicitam ao leitor que abóbora é
denominada de jerimum ou jirimum nas regiões Nordeste e Norte do
Brasil, mas também não fazem uso de nenhuma remissiva. Informam,
ainda, que jerimum é um brasileirismo próprio da região Nordeste e é
o mesmo que abóbora, além disso não registra jirimum nem faz uso da
remissiva V=Veja. Em outro caso de variação diatópica, "mandioca",
"aipim", "macaxeira" e "macaxera", a situação é ainda mais conﬂitante
para o leitor, pois os autores não apresentam qualquer variante ao seu
consulente e sequer registram aipim, macaxeira ou macaxera, como
podemos veriﬁcar abaixo:
abdome ou abdômen (ab.do.me ou ab.dô.men) sm Ventre,
barriga. Pl. abdomes e abdomens.
Fonte: Saraiva Júnior, p.2

assobiar ou assoviar (as.so.bi.ar ou as.so.vi.ar) vi 1. Produzir um
som agudo pela passagem do ar entre os lábios (Sabia que o sabiá
sabia assobiar?); 2. produzir som agudo (O vento assobiava entre os
prédios.).
Fonte: Saraiva Júnior, p.17

acordeão ou acordeom (a.cor.de.ão ou a.cor.de.om) sm
Instrumento musical portátil que funciona por meio de teclado, botões
e um fole; sanfona. Pl. acordeões.
Fonte: Saraiva Júnior, p.6
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abóbora (a.bó.bo.ra) sf 1. Fruto de planta rasteira, de cor laranja,
com polpa dura e comestível (Alice adora comer doce de abóbora com
queijo branco e Arnaldo prefere comer abóbora em forma de salada.).
As sementes, quando secas e salgadas, também são comestíveis. No
Nordeste e no Norte do Brasil é chamada de jerimum ou jirimum; adj
2 gên 2 núm 2. a cor da abóbora (Alexandre entrou na sala carregando
uma mochila abóbora.).
Fonte: Saraiva Júnior, p.2

jerimum (je.ri.mum) sm Bras NE O mesmo que abóbora.
Fonte: Saraiva Júnior, p.187

mandioca (man.di.o.ca) sf 1. Plantas cujas grossas raízes
(tubérculos) são usadas na manutenção e na fabricação de farinha; 2.
as raízes comestíveis dessa planta.
Fonte: Saraiva Júnior, p.220

aipim, jirimum, macaxeira, macaxera - nada constam
Fomos buscar o tratamento dado pelo Saraiva Júnior (2009) a
verbos irregulares como "colorir" e "saber". A seguinte situação nos
foi revelada: de fato, o dicionário registra ao ﬁnal do verbete "colorir"
que se trata de um verbo defectivo e que lhe faltam algumas formas,
a primeira pessoa do presente do indicativo e todo o presente do
subjuntivo e que "saber" é um verbo irregular. Neste último, os autores
registram, inclusive, os tempos verbais e suas particularidades, isto
é, pres ind.sei, sabes, sabe etc.; pret imperf sabia etc.; perf soube,
soubeste, soube etc.; pres subj saiba, saibas etc.; imperf soubesse,
soubesses etc., fut souber, souberes etc.
colorir (co.lo.rir) vtd 1. Dar cor a (Cidinha coloriu os desenhos
com giz de cera.); 2. ﬁg descrever (acontecimentos) com detalhes tirados
da imaginação (Ceci coloria suas histórias para que elas ﬁcassem mais
legais.); vp 3. obter cor (O mar coloriu-se de cinza quando o sol se
pôs.). Defect, faltam-lhe as formas em que ao r raiz se seguiria o ou a:
a 1a pess sing do pres ind e todo o pres subj.
Fonte: Saraiva Júnior, p.62
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saber (sa.ber) vtd 1. Ter conhecimento, conhecer (Sílvia sabia
fazer doces deliciosos.); 2. compreender (Sérgio não sabe por que a
mãe está triste.); 3. guardar na memória (Sandra sabe toda a música
de cor.); vi 4. estar informado (Foram à casa de Sônia para lhe contar
a novidade, mas ela já sabia.); vti 5. ter conhecimento ou informação
(Sabrina não ﬁcou sabendo da festa.). Irreg. pres ind.sei, sabes, sabe
etc.; pret imperf sabia etc.; perf soube, soubeste, soube etc.; pres subj
saiba, saibas etc.; imperf soubesse, soubesses etc., fut souber, souberes
etc.; sm 6. sabedoria, conhecimento (A escola é um lugar onde se
encontra o saber.).
Fonte: Saraiva Júnior, p.364

Nos casos em que um determinado verbo serve de referência de
conjugação, o Saraiva Júnior (2009) registra em suas páginas iniciais
que fará uso da expressão "Conjuga-se como" e acrescenta que, se
a conjugação constar no anexo da obra, constará a remissão "→V
conjug" ao ﬁnal do verbete.
Selecionamos, aleatoriamente, os verbos "abafar" e "abaixar",
que são registrados em sequência na primeira página da obra e
nenhuma informação é dada ao aluno-consulente. Já em "aparecer", é
dada a informação de que se trata de um verbo que é conjugado como
"conhecer" e em "conhecer", é acrescentada a informação →V conjug.
abafar (a.ba.far) vtd 1. Sufocar (Anita fez furos na caixa para não
abafar a cobaia que estava lá dentro.); 2. cobrir para conservar o calor
(Alcina tampou a panela para abafar o arroz.); 3. diminuir a intensidade
(som) (Forrou a sala com caixas de ovos vazias para abafar o som da
bateria.); 4. impedir que se espalhe (Antes de deixar o acampamento,
ele jogou terra sobre a fogueira para abafar o fogo.).
Fonte: Saraiva Júnior, p.1

abaixar (a.bai.xar) vtd 1. Tornar baixo (Amanda abaixou o banco
da bicicleta do irmão para poder pedalar.); 2. diminuir (A mãe de Artur
pediu para ele abaixar o som da guitarra.); vp 3. dobrar-se (Quando
o goleiro abaixou-se para arrumar a chuteira, a bola passou por cima
dele.).
Fonte: Saraiva Júnior, p.1

aparecer (a.pa.re.cer) vi 1. Mostrar-se, tornar-se visível; 2.
apresentar-se. (O professor apareceu na festa.). Conjuga-se como
conhecer.
Fonte: Saraiva Júnior, p.14
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conhecer (co.nhe.cer) vtd 1. Ter noção de, saber (É preciso
conhecer a história para poder contá-la direito.); 2. ter relações com
(Cibele conhece muita gente da escola.); 3. saber quem é (Eu conheço
aquele cantor; suas músicas sempre tocam no rádio.); 4. experimentar
(O mundo já conheceu muitas guerras.). →V conjug.
Fonte: Saraiva Júnior, p.64

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da construção do sistema de remissivas do Saraiva
Júnior (2009), ou seja, um dicionário escolar de tipo 2 teve como
ponto de partida a lista de obras proposta pelo PNLD-MEC 2012, que
fez chegar às escolas de ensino Fundamental e Médio da rede pública
quatro acervos de dicionários classiﬁcados em tipos: 1, 2, 3 e 4. Obras
que, como aﬁrmamos, possuem um número especíﬁco de verbetes e
foram destinadas a etapas de ensino também especíﬁcas.
O contraponto proposto neste artigo foi realizar uma análise do
sistema de remissivas de um dicionário escolar monolíngue de tipo 2,
ou seja, uma obra que possui um número mínimo de 3.000 e máximo
de 15.000 verbetes e proposta lexicográﬁca adequada a alunos em fase
de consolidação do domínio tanto da escrita quanto da organização e
da linguagem típicas do gênero dicionário.
Retomando sistema de remissivas concebido, no âmbito deste
trabalho, como "rede de relações léxico-semânticas de uma obra
lexicográﬁca ou terminográﬁca” (BARROS, 2002, p.169), a pesquisa
revelou a falta de critérios, bem como o tratamento dado às informações
que compõem o sistema de remissivas.
Cremos que uma organização fundamentada em parâmetros
claros e deﬁnidos se justiﬁca e nos parece indispensável, especialmente
porque é a partir deles que podemos descrever as principais
características, propriedades, semelhanças e diferenças entre as obras,
além de oferecer ao lexicógrafo subsídios para o desenvolvimento de
obras mais coerentes e mais acessíveis ao público-alvo.
As análises realizadas, no âmbito desta pesquisa, evidenciaram
que o dicionário que compõe o nosso corpus, em suas páginas
iniciais, aponta para a construção de um sistema de remissivas que
existe na organização dos verbetes, inclusive com exemplos, porém
essa explicação não é clara ao aluno consulente e não é adotada de
maneira uniforme, padronizada e invariável ao longo da obra.
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Outra questão que merece destaque, é a ausência de
esclarecimentos ou distinções ao leitor do Saraiva Júnior (2009) em
relação às remissivas utilizadas ao longo do obra, isto é, V=Veja e Cf.
= Confronte, compare.
É certo que a inclusão dos dicionários no PNLD-MEC 2000
representa um avanço para a Lexicograﬁa escolar e fez surgir um produto
especíﬁco, que está direcionado a um público-alvo determinado e
com uma estrutura própria voltada para esse ﬁm. Todavia, apesar da
reformulação da proposta feita pelo PNLD-MEC 2012, (considerar o
número de entradas, o público-alvo a que a obra se destina e o nível
de escolaridade do aluno), ainda assim ela se torna insuﬁciente para
resolver a problemática do dicionário escolar, pois sabemos que ainda
temos muito a reﬂetir. No entanto, não podemos deixar de acrescentar
que, discutir essa problemática é uma possibilidade que dá início à
construção do perfil dos dicionários escolares.
Ademais, para avaliarmos as possibilidades pedagógicas dos
dicionários escolares, além de uma divisão em tipos, julgamos que
há outros questionamentos também importantes e, certamente, dentre
eles estão os critérios adotados pelos lexicógrafos na confecção da
microestrutura dessas obras, considerando-se as reais necessidades
dos usuários.
Por ﬁm, vale ressaltar a importância de trabalhos em Lexicograﬁa
escolar. Para Gomes (2007, p.77) os trabalhos nessa área no Brasil
são “praticamente inexistentes; o que leva a crer que se faz urgente a
sistematização dos conhecimentos lexicográﬁcos e metalexicográﬁcos
voltados para o público escolar e infantil”. É certo que o manuseio do
dicionário requer muito mais do que simples decodificação. Ele exige
do consulente um conhecimento especíﬁco, um pré-aprendizado, ou
seja, é preciso que ele seja levado a conhecer o dicionário, aprenda
a manuseá-lo, possa se tornar “íntimo” dele e, dessa forma, tirar o
máximo de proveito. Ademais, faz-se necessário a conscientização de
(futuros) professores sobre o importante papel da Lexicograﬁa escolar
em sua formação proﬁssional.
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RESUMO

Esta pesquisa aborda o processo colaborativo de formação
teórica e metodológica desenvolvido com um professor que atua no 4º
ano do ensino fundamental e, em contra turno, em Sala de Recursos
Multifuncionais (SRM), no atendimento a um aluno que apresenta
transtornos funcionais especíﬁcos - TFE, no contexto de uma escola
pública do Paraná. Com base teórica nos estudos do Círculo de Bakhtin,
frente à necessidade de interação entre os sujeitos envolvidos, e de
Vygotsky, para quem o conhecimento se forma no interior das relações
sociais, e com base metodológica nos pressupostos da pesquisa
colaborativa, buscou-se orientar o professor no trabalho com a leitura
e a escrita junto ao aluno que apresenta TFE, tanto no âmbito do ensino
regular como no da SRM.

Palavras-chave: Leitura e escrita; transtornos funcionais especíﬁcos;
pesquisa colaborativa.
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ABSTRACT

This research deals with the collaborative process of theoretical
and methodological training developed with a teacher who works in
the 4th year of elementary school and, in turn, in the Multifunctional
Resources Room (SRM), in the care of a student with speciﬁc functional
disorders, in the context of a public school in Paraná. On theoretical
basis in the Bakhtin Circle studies, in view of the need for interaction
between the subjects involved, and of Vygotsky, for whom knowledge
is formed within social relations, and based on the presuppositions
of collaborative research, we sought to orient the teacher in the work
with the reading and the writing next to the student that presents TFE,
as much in the scope of regular education as in the SRM.

Key words: Reading and writing; speciﬁc functional disorders;
collaborative research.
INTRODUÇÃO

As mais diferentes organizações sociais, instituições, grupos
de aﬁnidades, em qualquer lugar do mundo, são formadas sempre
por pessoas diferentes entre si. Por mais que as razões que as unam
sejam semelhantes, cada ser é único, possui uma história que,
embora compartilhada de modo equivalente com outras pessoas, é
compreendida e externalizada de maneira peculiar.
As interações proporcionadas pela escola são responsáveis
por auxiliar a criança na compreensão de si mesmo e do outro,
oportunizando a base inicial para a vivência em sociedade e para
o posicionamento frente ao mundo. A escola é um dos primeiros
modelos sociais que a criança experimenta fora do recôndito familiar.
Nessa instituição, as experiências vivenciadas serão ampliadas,
transformando a si próprio e ao outro com quem compartilha horas
importantes de sua vida. Nesse sentido, uma escola preparada para
um atendimento inclusivo proporcionará experiências que reﬂetirão
positivamente ao longo da vida da criança e, na mesma medida, uma
escola excludente dividirá seus alunos em grupos de vencedores e
fracassados, incutindo estigmas que, muitas vezes, serão desfeitos com
muitas diﬁculdades.
Ao longo da história, muitas leis e políticas públicas tornaramse necessárias a ﬁm de dar garantias a uma educação de qualidade
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e não segregativa. Com o lançamento do Plano de Desenvolvimento
da Educação – PDE (Decreto 6.094/2007), estabeleceram-se as
diretrizes do “Compromisso Todos pela Educação”, tendo como eixos
a aprendizagem, o combate à repetência e à evasão, a formação
de professores para a educação especial, a implantação de salas de
recursos multifuncionais (SRM), a acessibilidade arquitetônica, entre
outras providências, na busca de promover a autonomia do cidadão. Por
meio da Resolução CNE/CEB nº 4/2009, são estabelecidas as Diretrizes
Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na
Educação Básica, deﬁnindo que:
Art. 5º O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de
recursos multifuncionais da própria escola ou em outra
escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização,
não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser
realizado, também, em centro de Atendimento Educacional
Especializado da rede pública ou de instituições
comunitárias, confessionais ou ﬁlantrópicas sem ﬁns
lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação
ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos
Municípios (BRASIL, 2009, p. 17).

No estado do Paraná, a instrução n. º 09/2018 - SUED/SEED é a
mais recente na orientação às escolas no que se refere às SRM. Essa
instrução estabelece os critérios para atendimento em SRM, deﬁnindo-a
como um espaço que objetiva a oferta do AEE, sendo organizada
com materiais didáticos, recursos pedagógicos, tecnológicos, de
acessibilidade, de natureza pedagógica, cujo objetivo é “complementar
a escolarização de estudantes com deﬁciência intelectual, deﬁciência
física neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e
transtornos funcionais especíﬁcos” (PARANÁ, 2018, p. 02). Quanto ao
atendimento dispensado, a instrução rege que:
A Sala de Recursos Multifuncionais atenderá estudantes
matriculados em instituições de ensino vinculadas ao
Sistema Estadual de Ensino, com diagnóstico de deﬁciência
intelectual, deﬁciência física neuromotora, transtornos
globais do desenvolvimento, transtornos funcionais
especíﬁcos, com problemas de aprendizagem, que
requeiram análise e planejamento de ações de intervenção
sobre os resultados avaliativos dos estudantes (PARANÁ,
2018, p. 02).
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Ressalte-se que no estado do Paraná estende-se o atendimento
nas SRM aos alunos com TFE, que, segundo as legislações brasileiras,
não são público alvo da educação especial. Alunos com TFE não
apresentam comprometimento intelectual, porém apresentam
problemas especíﬁcos de aprendizagem escolar manifestada por
diﬁculdades signiﬁcativas:
a) na aquisição e uso da audição, linguagem oral, leitura,
linguagem escrita, raciocínio, habilidades matemáticas,
atenção e concentração;
b) Distúrbios de aprendizagem – dislexia, disortograﬁa,
disgraﬁa e discalculia;
c) Transtornos do déﬁcit de atenção e hiperatividade –
TDAH (PARANÁ, 2016, p. 3-4).

Não existe uma explicação evidente para esses transtornos,
são desordens atribuídas a disfunções neurológicas em determinada
área cerebral que comprometem a aquisição e o desenvolvimento de
habilidades escolares.
Nessa perspectiva, esta pesquisa objetiva compreender como
a formação teórico-metodológica colaborativa na leitura e na escrita
contribui para a prática efetiva da docência e para a aprendizagem do
aluno que apresenta TFE relacionados à leitura e à escrita. Para tanto,
assumem-se os pressupostos metodológicos da pesquisa colaborativa
a qual tem como estratégia a parceria entre pesquisador e colaborador,
quando ambos objetivam reﬂetir e buscar soluções para as diﬁculdades
encontradas no contexto em que se inserem (ANGELO, 2015).
A pesquisa tem como colaborador um professor de SRM que
também atua no 4º ano do ensino regular com alunos matriculados
em SRM e, entre eles, um aluno diagnosticado com TFE – este também
sujeito da pesquisa – , apresentando diﬁculdades nas habilidades de
leitura e de escrita. Em conformidade com os pressupostos da pesquisa
colaborativa, a pesquisa constitui-se de três etapas principais: a) o
diagnóstico inicial, utilizando-se observações de aulas e entrevistas,
com intuito de constatar os conhecimentos internalizados pelo professor
no que se refere à educação inclusiva (visto que esse professor atua
em SRM com outras crianças que possuem necessidades educacionais
especiais), à leitura, à escrita e seu processo de ensino junto a alunos
que apresentam TFE; b) o processo de formação teórico-metodológica
e prática, a partir de leituras e encontros de formação, com intuito de
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propiciar o desenvolvimento do professor no atendimento a alunos com
TFE; c) o diagnóstico ﬁnal, utilizando-se de questionários e entrevistas,
visando a caracterizar as alterações apresentadas pelo professor e pelo
aluno a partir das mediações colaborativas.
Entendemos que a qualidade que se espera na educação de
todos, sem distinção, só poderá ser alcançada quando buscarmos
pela qualiﬁcação efetiva de todo e qualquer cidadão, com vistas ao
seu desenvolvimento em potencial a ﬁm de que possa desempenhar
suas funções perante a sociedade, sejam elas quais forem, de maneira
íntegra e consciente.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS

O professor, a partir do trabalho colaborativo, não absorve
integralmente aquilo que lhe foi apresentado como uma operação
externa, mas constrói novas aprendizagens ressigniﬁcando processos
com os quais já está habituado, transforma a palavra do outro em
palavra própria, seja esse outro o professor/pesquisador, seja a teoria
que fundamenta e amplia os conceitos em questão. Concorda-se, neste
aspecto, com o conceito de dialogismo (BAKHTIN, 2003), segundo o
qual todos os enunciados se constituem a partir de outros dando vazão
a enunciados novos, constituídos polifonicamente, e com as palavras
de Vygotsky (1994), segundo o qual através da mediação do outro,
aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje, será o nível de
desenvolvimento real amanhã.
A partir dos estudos desenvolvidos pelo Círculo de Bakhtin,
muitos conceitos relacionados à linguagem tomaram perspectivas
amplamente diversas das defendidas até então. “Toda compreensão de
um texto, tenha ele a dimensão que tiver, implica, segundo Bakhtin, em
uma responsividade e, por conseguinte, um juízo de valor” (FIORIN,
2016). O texto/enunciado/discurso só pode ser assim caracterizado
quando produzir sentido, signiﬁcação e gerar no outro uma resposta,
uma construção nova, fruto de uma compreensão responsiva ativa.
Tomando por pressuposto as práticas pedagógicas voltadas ao
ensino da leitura e da escrita, os principais conceitos bakhtinianos
têm sido ressigniﬁcadas nas práticas escolares e fundamentam esta
pesquisa: o conceito de signo ideológico e de enunciado, a teoria dos
gêneros do discurso, frutos do dialogismo do processo comunicativo,
que estão presentes no dia a dia de todos os falantes.
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Os conceitos desenvolvidos pelo Círculo de Bakhtin,
fundamentados pelo dialogismo, pressupõem que todo desenvolvimento
ocorre a partir das relações que o sujeito estabelece com outros
indivíduos, em diferentes situações interativas. Assim, a apropriação
da língua escrita se dará em níveis diferentes para cada aluno, sendo
fundamental para o desenvolvimento as inter-relações praticadas
dentro da sala de aula, seja com o professor, seja com os colegas.
A compreensão do homem como ser sócio histórico, dialógico,
é também discutida por Vygotsky (1994), que utiliza o método
experimental, levando em consideração o meio físico, o estímulo e o
uso de signos a ﬁm de explicar o desenvolvimento das estruturas da
mente humana e comprovar que os seres humanos possuem funções
psicológicas elementares, de caráter biológico e imediatista, e funções
psicológicas superiores (FPS), caracterizadas pela mediação semiótica
através de signos e símbolos que são estabelecidos através das relações
sociais, como a memória, a elaboração conceitual, a capacidade
de ler, escrever, prever, conceituar, tomar decisões, etc. Na busca
de compreensão desses mecanismos de desenvolvimento, muitas
pesquisas foram realizadas apontando que a percepção no ser humano
se desenvolve graças à memória, de uma forma diversa da continuidade
direta e aperfeiçoada das formas de percepção animal (VYGOTSKY,
1994). Para Vygotsky (1994), o aprendizado e o desenvolvimento são
enraizados na cultura e acontecem historicamente pela inter-relação
entre indivíduos, pela estimulação do meio e internalização das ações.
A pesquisa vygotskiana busca compreender as relações entre
instrumento e signo e como esse uso se dá no desenvolvimento, na
transformação de objetos e atitudes. A analogia básica entre as relações
instrumento e signo está na função mediadora que os caracteriza. Assim
se dá com o professor que, por meio do trabalho colaborativo, tomará
posse de instrumentos que o habilitarão a desenvolver um trabalho
ativo e, por meio da mediação, também se tornará capaz de dominar
instrumentos que lhe propiciarão o desenvolvimento nas mais diversas
áreas do saber, porém “a atividade cognitiva não se limita ao uso de
instrumentos ou signos” (VYGOTSKY, 1994, p. 39-40), ela depende
também da ação interna propiciada pelos signos em cada indivíduo,
de modo especíﬁco.
O conceito de zona de desenvolvimento proximal – ZDP
fundamenta todo o trabalho colaborativo, visto que o papel do outro,
da intervenção colaborativa, tende a proporcionar aprendizagem
que aumenta o desenvolvimento gradativamente. Quanto maior for o
trabalho que potencialize o alcance das metas estabelecidas dentro
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da ZDP, tanto maior será a abrangência de novos objetivos a serem
alcançados e, assim, sucessivamente. Ainda de acordo com Vygotsky
(1991, p. 60), “a noção de zona de desenvolvimento proximal capacitanos a propor uma nova fórmula, a de que o ‘bom aprendizado’ é
somente aquele que se adianta ao desenvolvimento”.
No âmbito da pesquisa colaborativa, a apropriação se dá a
partir da utilização de instrumentos, sejam materiais ou simbólicos
(signos), que passarão a subsidiar o desenvolvimento do professor em
formação, transformando-o em suas práticas. Segundo Angelo (2015,
p. 46), esses instrumentos “ao serem internalizados e apropriados e
postos novamente nas relações interpessoais, geram a transformação
do próprio sujeito e dos objetos culturais”, ressigniﬁcando de modo
individual, intrínseco, aquilo que acontece no social.
AÇÕES COLABORATIVAS NO CONTEXTO ESCOLAR

Com o objetivo de compreender como a formação teóricometodológica colaborativa sobre a leitura e a escrita contribui para
a prática efetiva da docência e para a aprendizagem do aluno que
apresenta TFE, relacionados à diﬁculdade em ler e escrever, buscouse, inicialmente, a interação com os participantes da pesquisa através
de entrevistas e observações realizadas em sala de aula e, também, se
procedeu a uma avaliação diagnóstica do aluno com TFE – o aluno
“Davi”.
Percebeu-se por parte da docente bastante insegurança quanto ao
ensino de leitura e de escrita junto a alunos que apresentam diﬁculdades,
constatando-se que a falta de formação continuada se constitui em
um dos maiores percalços para um desenvolvimento satisfatório dos
programas que envolvem a educação. É nessa perspectiva que o
trabalho colaborativo se fundamenta, unindo a teoria à prática em
busca de conceitos e metodologias que possam auxiliar o trabalho do
professor e o desenvolvimento do aluno. Segundo Gomes (2006), a
escola de qualidade depende de posicionamentos mais democráticos
e exige cada vez mais que as instituições escolares se especializem nos
estilos de aprendizagem de 'todos os alunos'.
Nesse âmbito, Angelo (2015) aborda a necessidade de interação
entre os indivíduos, fundamentando-se em Vygotsky (1994) e sua
teoria sociocultural da linguagem e da aprendizagem, sob o prisma
de que o conhecimento se produz no interior das relações sociais,
sendo imprescindível a troca de experiências e o auxílio do outro para
que o aprendizado se construa. Essas relações interpessoais acabam
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modiﬁcando relações intrapessoais, levando o sujeito a conhecer a
si mesmo, motivando-o a sair de sua zona de conforto, buscando
transformar-se a partir de experiências vivenciadas.
Assim, percebe-se nitidamente a importância da realização
eﬁciente, colaborativa, de uma formação continuada com vistas ao
esclarecimento da legislação e à capacitação docente, no intuito de
ampliar o desenvolvimento de práticas pedagógicas signiﬁcativas à
aprendizagem de todos os alunos, nas quais a leitura e a escrita sejam
atividades carregadas de signiﬁcado, de aplicabilidade social, a ﬁm de
que sejam desenvolvidas com interesse e êxito.
Segundo a instrução nº 07/2016 (PARANÁ, 2016), o professor do
AEE deve avaliar seu aluno e, a partir das informações obtidas, elaborar,
em conjunto com os professores das diferentes disciplinas, um plano
individual de atendimento no qual propõe atividades especíﬁcas à
superação de diﬁculdades. O contato contínuo com a família e com
os professores do ensino regular, em um movimento de parceria, é
imprescindível para que o AEE seja desenvolvido satisfatoriamente.
Após os contatos iniciais, reuniram-se pesquisador e professor
colaborador para que fossem explanadas as primeiras impressões
frente ao ensino da leitura e da escrita para a criança que com TFE.
Reaﬁrmou-se uma ênfase exacerbada no ensino de gramática em
detrimento da capacidade de comunicação escrita que esses alunos já
possuem, bem como nos exercícios de leitura cujo objetivo é o mero
pareamento e cópia de informações do texto, desconsiderando-se “a
língua em sua integridade concreta e viva” (BAKHTIN, 2008, p.207),
ou seja, a língua em suas relações com os sujeitos, situados sóciohistoricamente.
A partir dessas primeiras interações, que objetivaram o
diagnóstico inicial, realizou-se a busca de materiais teórico-práticos
que viessem a colaborar com a discussão e a reﬂexão sobre as práticas
pedagógicas junto ao aluno com TFE, tanto no ensino regular como
em SRM. Ao perceber, nas interações iniciais, a falta de conhecimento
sobre a legislação que orienta a respeito das SRM, o primeiro texto
levado à discussão foram excertos do documento “A educação especial
na perspectiva da inclusão escolar” (BRASIL, 2010), cujo conteúdo
visa à compreensão da função do professor do Atendimento Escolar
Especializado - AEE nos diferentes contextos de ensino. Não somente
o professor especialista, mas também muitos dos proﬁssionais que
atuam nas escolas, desconhecem as funções do AEE que, apesar de ser
oferecido, não desempenha o papel de mediação entre os alunos que
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apresentam deﬁciências ou TFE com problemas de aprendizagem e o
contexto escolar.
Pesquisas realizadas por Salomão (2013), Zuqui (2013) e Rios
(2014) evidenciam a constante falta de conhecimento demonstrada
por toda a comunidade escolar quanto ao trabalho a ser desenvolvido
em SRM. Rios (2014) aponta a ﬁgura do professor do AEE tida
erroneamente como um ‘herói’, capaz de reverter qualquer situação,
único responsável pela inclusão e pela aprendizagem do aluno.
As marcas do discurso contido na política nacional
aparecem nas referências ao trabalho na SRM quando
apresentado como uma espécie de contraponto ao
currículo escolar, cujo ensino é atribuído como função
da classe comum, e ao reforço escolar, entendido como
responsabilidade da escola e não da SRM que deve ser
exclusiva para os estudantes PAEE (RIOS, 2014, p. 109).

Segundo a legislação (PARANÁ, 2018; BRASIL, 2009) a SRM
atua como complementar ou suplementar ao trabalho desenvolvido
em classe comum, devendo conﬁgurar-se, portanto, como um
ponto de ligação entre o aluno e os proﬁssionais responsáveis por
sua aprendizagem. Sendo assim, é imprescindível que o professor
do AEE conheça profundamente o aluno para poder mediar seu
desenvolvimento.
Na sequência, as ações colaborativas se deram a partir de práticas
vivenciadas em sala de aula e das reﬂexões sobre leituras orientadas,
sempre buscando a conscientização do professor em relação às
práticas do ensino de leitura e de escrita nos diferentes contextos, ou
seja, na sala regular e na SRM. Sugeriu-se um trabalho pautado na
produção escrita, contextualizada, com funcionalidade, objetivando o
desenvolvimento do aluno a partir daquilo que ele já domina.
Em uma das primeiras sessões reﬂexivas, a professora menciona
as diﬁculdades que encontra no ensino da Língua Portuguesa, referindose às produções de texto que havia realizado recentemente:
Cena 1
Prof.ª: Não tem ponto, não tem letra maiúscula, não tem...
nem título dá pra aproveitar... como é que você vai falar?
Pesq.: Nesse momento você acaba tendo que valorizar
mais o conteúdo do que a perfeição escrita. Procura fazer
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questionamentos, elogios, porque é aquilo que eles já
conseguem fazer.
Prof.ª: Tem uns que escrevem um monte, num instantinho
parece que ideia têm e os outros não escrevem nada...
Como você não vai corrigir? Vai ter mãe que vai questionar,
mas escute, né, meu ﬁlho escreveu e você deixou errado?
Pesq.: Mas faz parte do aprendizado. Você pode esclarecer
para as mães que nem sempre vai corrigir a ortograﬁa. Pode
trabalhar só pontuação e deixar erros ortográﬁcos de lado.
É preciso combinar, fazer acordos...
Prof.ª: Ontem eu tentei ditar um texto, você viu a diferença.
Troquei os cadernos pedi pra eles corrigir pra ver a
diferença. Aí eles tomam mais cuidado pra não escrever
errado...

Pesq.: O erro faz parte da aprendizagem. É importante sempre
dar liberdade pra eles perguntarem, não ﬁcarem com dúvidas.

As reﬂexões ocasionadas por essa discussão levaram à sugestão da
leitura do texto “A escrita como trabalho na sala de aula” (MENEGASSI,
2016), o qual pressupõe um desenvolvimento processual da escrita,
seja qual for o nível de escolarização do aluno. O texto fundamenta-se
na obra “O texto na sala de aula”, de João Wanderley Geraldi (1997),
cujas bases teóricas encontram-se no dialogismo de Bakhtin.
Para mantermos uma coerência entre concepção
de linguagem como interação e uma concepção de
educação, esta nos conduz a uma mudança de atitude
– enquanto professores – ante o aluno. Dele precisamos
nos tornar interlocutores para, respeitando-lhe a palavra,
agirmos como reais parceiros concordando, discordando,
acrescentando, questionando (...) agora a avaliação está se
aproximando de outro sentido: aquele que apontamos em
relação ao uso que efetivamente, fora da escola, se faz da
modalidade escrita (GERALDI, 1997, p.28-29).

Com suporte no dialogismo de Bakhtin (2008) e no conceito
de ZDP, de Vygotsky (1994), elaboramos e acompanhamos o
desenvolvimento de um plano de ação para o 4º ano do ensino
regular, objetivando a leitura e a produção textual escrita de forma
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interativa. O foco do trabalho foi centrado nas partes do texto (título,
introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão), e no uso dos sinais
de pontuação, recentemente trabalhados pela professora regente. A
leitura culminou na produção de um texto do gênero carta pessoal que
teve como interlocutor um dos personagens do texto lido.
A atividade foi iniciada com um exercício de pré-leitura com
o título escrito na lousa - “O rato do campo e o rato da cidade”. A
professora questionou os alunos se já conheciam a história, quais as
características poderiam ter o rato do campo, e o rato da cidade, o
que eles imaginavam que pudesse ter acontecido: “Quais diferenças
vocês acham que há entre os dois ratos? Como ele se vestem? Onde
moram? De que se alimentam? Será que exercem algum trabalho?
Como se divertem?”. Na sequência, fê-los relembrar as partes que
um texto normalmente contém, atendo-se ao ‘clímax’ que ainda não
era uma nomenclatura conhecida. Dividiu os alunos em grupos e
distribuiu excertos do texto, um para cada aluno, a ﬁm de que lessem e
contassem para os colegas do grupo as ações ocorridas e organizassem
a sequência lógica da história. A professora deu um tempo para que
realizassem a tarefa proposta, auxiliando aos alunos sempre que
necessário.
A atividade em grupo, quando bem orientada, subsidia o
desenvolvimento de crianças com potencialidades diferentes e, em
especial de crianças que possuem diﬁculdades ou transtornos de
aprendizagem. Segundo Vygotsky (1994, p.59), “distinguem-se dois
grupos de funções: aquelas que as crianças já dominam, e aquelas
que elas só podem pôr em ação sob orientação, em grupos, e em
colaboração umas com as outras, ou seja, que elas não dominaram
de forma independente”. Dessa forma, os alunos que apresentaram
diﬁculdades na compreensão do texto foram auxiliados pelos colegas
de forma espontânea, visto que o objetivo era o grupo ﬁnalizar a
atividade. Todos motivaram-se à leitura, a ﬁm de conﬁrmar ou refutar
as suposições feitas na pré-leitura.
O aluno Davi leu com diﬁculdade, necessitando do auxílio da
professora para compreender na íntegra o conteúdo que lhe coube.
No entanto, interagiu com seu grupo, ouviu o enredo das partes lidas
pelos colegas e colaborou na organização sequencial. Foi auxiliado
pelos colegas e, juntos, ﬁnalizaram a proposta.
O ensino que atenda todos os alunos não pode abrir mão das
inúmeras parcerias que se desenvolvem no cotidiano escolar: a leitura
compartilhada, colaborativa, o auxílio de colegas mais experientes com
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as mais diversas atividades, etc. O respeito pelo ritmo, potencialidades
e diﬁculdades do outro se constrói como elemento imprescindível ao
cidadão.
Após as atividades de leitura, a professora trabalhou a estrutura
do gênero textual ‘carta pessoal’ e os alunos foram convidados a
escrever para o rato da cidade convencendo-o a vir morar no campo.
Imbuídos do conhecimento sobre as diferentes características dos
dois ambientes, amplamente trabalhados durante a leitura da fábula,
todos os alunos realizaram a produção escrita, pois foram, a partir
das atividades desenvolvidas em sala de aula, preparados com os
elementos das condições de produção textual: ter o que dizer, a quem
dizer, por que dizer e como dizer (GERALDI, 1997).
Para o aluno Davi, cujas produções escritas eram restritas a
palavras soltas ou cópias pontuais, a produção da carta se deu de
maneira natural, sem que se observasse preocupação com a correção
ortográﬁca ou a escolha de palavras que poderia usar. De acordo com
a orientação dada pela professora, Davi utilizou elementos estruturais
da carta, embora tenha misturado uma síntese da fábula em vez de
usar os argumentos necessários à atividade requerida, mas produziu
um texto coerente que oportuniza ao professor o desenvolvimento
de estratégias pontuais, a ﬁm de auxiliá-lo na reescrita, valorizando
aquilo que ele é capaz de produzir.
Texto do aluno:
Querido primo de cidade
venho aqui na citade vose venho come
de queizo da cidade mais gostoso da cidade. o rato do campo
foi para la ele tinha quizo da uma meza seia de queizo e é dinha
radoseira e veneno no queizo logo o qeu lenpava a casa viu o rato e
deu uma fasorata e quase aseor um rata. eles corem muito ade não
pote mais o, rato do campo voi na foi enpora e ele pesivirio o campo
A releitura e a revisão foram realizadas junto com o aluno e a
produção escrita foi ﬁnalizada em SRM. O diálogo seguinte demonstra
a atuação do professor junto ao aluno:
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Cena 2
Profª: Olha, Davi, você começou a carta certinho, porque
é como se estivesse conversando com o rato. Convidou ele
pra vir experimentar os queijos. Mas depois você só conta
coisas que aconteceram na história que lemos. O que é
que vocês tinham que fazer na carta?
Davi: Chamar o rato pra vim na nossa casa...
Profª: Isso. E o que é preciso fazer para convencer ele?
Davi: Não sei...
Profª: O que você diria para um amigo se quisesse
convencê-lo a ir passear na tua casa?
Davi: Ah... mas eu só vou contar pra ele que tem queijo
que ele gosta.
Profª: Tá certo... Vamos organizar a sua cartinha?

Figura 1 - Texto do aluno Davi após revisão e reescrita

Fonte: portfólio do aluno.
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Percebe-se, a partir do diálogo entre a professora e o aluno Davi,
uma tentativa de o docente motivar o aluno a utilizar argumentos capazes
de convencer o interlocutor, a ﬁm de complementar sua carta, atitudes
que não eram observadas antes das ações colaborativas. Para Geraldi
(1997, p. 128), é necessária uma mudança de atitude do professor
perante o aluno. “Dele precisamos nos tornar interlocutores para,
respeitando-lhe a palavra, agirmos como reais parceiros: concordando,
discordando, acrescentando, questionando, perguntando, etc.”. As
diferenças observadas pela professora, como ao aﬁrmar que “Tem uns
que escrevem um monte, num instantinho parece que ideia têm e os
outros não escrevem nada... Como você não vai corrigir?”, passam a
ser compreendidas, com as ações colaborativas, pelo viés de que se
deve partir daquilo que o aluno é capaz e, sem fornecer respostas
prontas, auxiliá-lo a construir conhecimento, compreendendo que a
leitura e a escrita, na sua mais ampla acepção, fazem parte de nosso
cotidiano.
Em outra sessão reﬂexiva após a aplicação da atividade, a
professora comenta que trabalhou com outras produções textuais no
mesmo modelo e observou que os alunos vão se mostrando cada vez
mais habituados a receber os textos com apontamentos do professor:
Cena 3
Prof.ª: É bom de trabalhar desse jeito, porque eu tinha
muita dúvida de como trabalhar um texto, como corrigir...
É trabalhoso, mas facilita na sala de aula.
Pesq.: É muito fácil você corrigir com uma caneta vermelha
e colar no caderno do aluno. Mas aí ele não reﬂetiu sobre
o que escreveu. E não há aprendizagem.
Prof.ª: Você sabe como a turma é. Tem alunos com muitas
diﬁculdades. Agora eu corrijo como você me ensinou e
enquanto os alunos vão passando a limpo, organizando,
o Davi lê pra mim e vou organizando junto com ele. Do
mesmo jeito faço com os outros que não conseguem
sozinhos. Mas a cada vez é mais fácil, a gente vai pegando
o jeito.
Pesq.: Às vezes a gente se preocupa muito em ensinar
gramática, e os nomes ‘adjetivo’, ‘substantivo’, ‘verbo’,
mas o que importa, na verdade, é que eles saibam usar
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adequadamente essas classes de palavras através da escrita,
da oralidade.
Prof.ª: A gente falha, porque a experiência da gente é bem
pouca, mas a gente vai aprendendo...

A partir do trabalho conjunto professor/pesquisador em sala
de aula, fundamentado por leituras e reﬂexões acerca das práticas
escolares, percebe-se o novo olhar do professor sobre as atividades de
leitura e de escrita e, também, a efetivação de práticas irrestritas que
possibilitam o desenvolvimento de todos os alunos inseridos.
Percebe-se que o papel do interlocutor, tomado aqui ora
pela ﬁgura do pesquisador mediante o professor, ora pelo professor
mediante o aluno, ora pelos próprios alunos mediante si próprios ou
seus pares, se faz fundamental no ensino signiﬁcativo, partindo das
necessidades individuais, das demandas sociais, passando por uma
elaboração interna do sujeito, por meio da mediação do outro e da
atividade em situações efetivas. É o que propõe Vygotsky (1994, p.
156), ao aﬁrmar que “a escrita deve ter signiﬁcado para as crianças, de
que uma necessidade intrínseca deve ser despertada nelas e a escrita
deve ser incorporada a uma tarefa necessária e relevante para a vida”.
De acordo com a professora, os alunos “já esperam ansiosos
pelos textos corrigidos. E se a gente dá parabéns eles ficam orgulhosos.
E quando um fez bem, os outros querem fazer também, um quer fazer
melhor que o outro”.
Muito antes de se olhar para o texto ‘pronto’, produzido
por um aluno, debruça-se sobre o percurso que o fez
chegar a esse produto, pois não há como olhar para o
texto produzido sem considerá-lo uma resposta, no sentido
bakhtiniano, às práticas anteriores que culminaram em
tal produção, efetivadas pelo professor e pelo material
didático em sala de aula (MENEGASSI; GASPAROTTO,
2016, p.1021)

Orientando-se pela prática da escrita como trabalho em sala
de aula, e amparados nos conceitos do dialogismo bakthiniano, a
ideia de que alguns alunos não são capazes de escrever é afastada.
Fundamentados em suas próprias experiências de aprendizagem, cada
aluno é capaz de realizar produções escritas que serão colocadas em
reﬂexão e motivadas ao desenvolvimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nenhum indivíduo é capaz de se desenvolver sozinho. Toda a
aprendizagem, seja ela do âmbito que for, é permeada pela interação
com o outro. Quanto mais pertinentes se fazem tais interações, maiores
são as respostas obtidas.
A partir da troca de experiências de modo colaborativo entre os
envolvidos na pesquisa, a construção do conhecimento, tanto em nível
docente quanto discente, se faz visível e eﬁcaz. O compartilhamento
de informações acaba por engrandecer ricamente o cômputo de
estratégias a serem desenvolvidas, bem como se amplia o campo de
experiências que passam a ser oferecidas ao aluno.
É possível perceber-se no cotidiano escolar, seja em SRM, seja
no ensino regular, que as práticas pedagógicas foram transformadas
veementemente. A preocupação com as diferenças de ritmo e acepção
da aprendizagem de cada aluno de modo individual, a escolha de
atividades de leitura e escrita consistentes, contextualizadas, pouco
a pouco evidenciam o desenvolvimento das habilidades dos alunos
e o gosto pela leitura e escrita. O aluno com TFE, bem como outros
que também apresentam diﬁculdades de aprendizagem, não ﬁcam
à margem do que é realizado em sala de aula, tampouco recebem
exercícios diferenciados que objetivam apenas preencher o tempo.
Os conteúdos passaram a ser trabalhados de maneira abrangente, a
partir de aulas planejadas para os diferentes sujeitos que interagem no
cotidiano escolar.
A partir da pesquisa, constatou-se que a mediação colaborativa
no âmbito do AEE pode contribuir para o processo de ensino e de
aprendizagem, orientando as ações docentes, auxiliando o professor
a repensar suas práticas no que se refere ao ensino dos processos de
leitura e de escrita junto a alunos que apresentam TFE com problemas
de aprendizagem.
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RESUMO

Com base na Sociolinguística Variacionista (LABOV, 2008
[1972]), e na perspectiva do contato, este estudo apresenta a ordem da
colocação dos pronomes clíticos em lexias verbais simples na norma
culta e popular do português falado em Luanda, capital de Angola. Para
isso, utilizamos o corpus formado por 24 entrevistas sociolinguísticas
do projeto “Em busca das raízes do português brasileiro”, sediado
na Universidade Estadual de Feira de Santana. A ﬁm de testar a
correlação das variáveis independentes com a variável dependente,
utilizamos, para esse ﬁm, o programa computacional GoldvarbX
(SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005). Assim, os dados de
Luanda, devidamente levantados e analisados, serviram de base para
investigar as aproximações e os distanciamentos dessa variedade
com o português brasileiro (PB). Desse modo, esta pesquisa buscou
contribuir com o debate sobre a relevância do contato entre línguas na
formação sócio-histórica do PB, no sentido que busca investigar um
fenômeno variável na língua portuguesa falada em uma ex-colônia de
Portugal. Os resultados obtidos mostram que a colocação pré-verbal
apresentou uma maior frequência, perfazendo uma frequência de 75%
de um total de 507 ocorrências, não havendo registros de mesóclise
no corpus. Nesse sentido, no que tange ao fenômeno em foco, nota-se
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uma aproximação entre o PB e o português angolano (PA). O programa
Goldvarb X selecionou como favorecedora da implementação da
próclise as variáveis linguísticas “tipo de oração”, “clítico” e “elemento
que antecede o verbo”. E, em relação às variáveis extralinguísticas,
foram selecionadas como estatisticamente relevantes “escolaridade” e
“local de nascimento”.

Palavras-chave: clíticos; português angolano; português brasileiro.
ABSTRACT

Based on Variationist Sociolinguistics (LABOV, 2008 [1972]),
and in the perspective of contact, this research presents the order of
placement of clitic pronouns in simple verbal lexias in the cultured
and popular norm of Portuguese spoken in Luanda, capital of Angola.
For that, we used a corpus formed by 24 sociolinguistic interviews of
the project "Em busca das raízes do português brasileiro", based in the
State University of Feira de Santana. In order to test the correlation
of the independent variables with the dependent variable, we used
the Goldvarb X computational program (SANKOFF; TAGLIAMONTE;
SMITH, 2005). Thus, Luanda data, duly analyzed, served as a basis to
highlight the approaches and distances of this variety with Brazilian
Portuguese (BP). Thus, this research sought to contribute to the debate
on the relevance of the contact between languages in the sociohistorical formation of PB, in the sense that it seeks to investigate a
variable phenomenon in the Portuguese language spoken in a former
colony of Portugal. The results show that the pre-verbal placement had a
higher frequency, with a percentage 75% of a total of 507 occurrences,
and there were no records of mesoclisis in this corpus. In this sense,
regarding the phenomenon in focus, an approximation between BP
(Brazilian portuguese) and Angolan Portuguese (AP). The Goldvarb X
program selected thelinguistic variables "type of sentence", "clitic" and
"element that precedes the verb" as favoring the implementation of the
proclisis. And, in relation to the extra linguistic variables, "schooling"
and "place of birth" were selected.

Keywords: Clitics; Portuguese Angolan; Brazilian Portuguese.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A sócio-história do Brasil foi marcada por sucessivos contatos
linguísticos, inicialmente entre os portugueses e os falantes das línguas
autóctones de diversas etnias, e, de forma mais expressiva, com os
negros escravizados que adquiriram o português como segunda língua
de uma forma assistemática, por meio de oitiva. (MATTOS E SILVA,
2004)
Em situações de contato entre línguas pode formar-se uma nova
língua, como é o caso dos pidgins e das línguas crioulas, ou apenas
uma nova variedade de uma das línguas da situação em contato, mas
com alterações em sua gramática, como ressalta Araujo (2017, p. 51),
com base em Lucchesi (2001) “[...] o intenso contato entre línguas
diversas e ininteligíveis na sócio-história do português brasileiro não
chegou a acarretar a formação de um crioulo prototípico, e sim um
processo de transmissão linguística irregular”.
Embora tenha havido o intenso contato entre línguas na sóciohistória do PB, comcontextos favoráveis à formação de uma língua
pidgin ou crioula, encontra-se desacredita a hipótese de que a
variedade brasileira é o resultado de uma crioulização, mas “isso não
signiﬁca que o contato entre línguas não esteja na base da notável
diferenciação da língua portuguesa no Brasil frente a sua congênere de
Portugal”(LUCCHESI, 2012, p. 45).
Desse modo, para uma compreensão da realidade linguística
brasileira, é importante a realização de estudos comparativos entre o
PB e o “português de Camões”, mas também é necessária a realização
de estudos contrastivos entre o PB e a língua portuguesa falada em
países africanos, a exemplo de Angola, bem como em comunidades
brasileiras marcadas etnicamente, para que assim, possamos buscar
elementos que possibilitem aferir as consequências do contato
linguístico na constituição da heterogeneidade linguística do Brasil.
Para a pesquisa aqui delineada, foi escolhido o tema que a
gramática tradicional (GT) chama de pronomes átonos, embora esse
termo seja inadequado do ponto de vista linguístico.Cagliari (1992, p.
54 apud SCHEI 2003, p. 23), sobre essa questão, aﬁrma que o vocábulo
“átono” é impróprio ao se tratar dos pronomes no PB, aﬁnal “a posição
de próclise permite que o pronome receba um acento tônico (o que
torna ridículo chamar esses pronomes de ‘átonos’ de antemão)”. Por
isso, no presente trabalho, chamaremos de colocação dos pronomes
clíticos.
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A literatura tem mostrado que a língua portuguesa do Brasil é
caracterizada pela anteposição do pronome clítico (CARNEIRO, 2003;
FERREIRA, ALKMIM, 2003; LOBO, 1992). Sabemos que o PA e o PB
são variedades históricas formadas por meio de sucessivos contatos
linguísticos, e, assim, aventamos a hipótese de que a colocação com
maior frequência no PA seja a próclise, havendo, dessa forma, uma
aproximação com o PB. Assim, temos como objetivo analisar como
se realiza esse fenômeno no português falado em Luanda, capital
de Angola, investigando os contextos sintáticos e os fatores sociais
que atuam nesse uso linguístico variável. Além disso, objetivamos
desenvolver um estudo comparativo entre pesquisas já realizadas que
analisaram esse fenômeno na realidade sociolinguística brasileira,
averiguando as semelhanças ou diferenças entre ambas as variedades
de matriz portuguesa, nos que diz respeito aos contextos aqui
investigados.
Este artigo está estruturado da seguinte forma, além desta
seção introdutória, na seção dois, procuramos sistematizar estudos
já realizados sobre o objeto de estudo em discussão, na terceira,
destacamos a teoria e os procedimentos metodológicos e logo em
seguida, na seção 04, a socialização dos resultados alcançados e
ﬁndamos com as referências utilizadas neste trabalho.
1 REVISÃO DE LITERATURA: A COLOCAÇÃO DOS CLÍTICOS NO
PB E NO PE

Desde o século XIII (período em que começa a escrita em línguas
românicas) predominava a ênclise no PE, semelhantemente ao que
ocorre nos dias, como aﬁrma Schei (2003, p.42): “Se compararmos
o sistema de colocação do século XIII descrito por Ramsden com o
sistema atual do PE vemos que são muito parecidos [...]”.

A partir do século XVI1,no PE, houve uma forte tendência à
próclise, como observam Galves e Lobo (2009, p.176):
Os séculos XVI e XVII são fortemente proclíticos, mas, a
partir do século XVIII, assiste-se a um retorno da ênclise,
que se torna majoritária entre os autores nascidos na
segunda metade do século (cf. GALVES; BRITO; PAIXÃO
DE SOUSA, 2006; doravante, GPBS, 2006), e passa a ser a
única possibilidade no português europeu moderno.
1. Para uma análise sobre a colocação dos clíticos no século XVI, ver. Lobo (1992)
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Carneiro (2016), ao estudar a colocação dos clíticos no português
falado na cidade de Feira de Santana-BA, propõe-se a investigar se
há variação na fala dos informantes feirenses no que concerne a esse
fenômeno. Para esse ﬁm, a pesquisadora utiliza a amostra de fala do
projeto “A língua portuguesa no semiárido baiano-Fase III”. Analisa
as duas vertentes formadoras do PB- a norma culta e a popularinvestigando somente os contextos sintáticos com verbos na forma
ﬁnita e chega a seguinte conclusão “[...] em todos os contextos
sintáticos, sem exceção, na fala oral culta e não culta, a colocação
dos clíticos ocorre em posição de próclise” (CARNEIRO, 2016, 146).
Portanto, podemos concluir que, em relação a esse fenômeno sintático
na realidade linguística brasileira predomina a generalização da
variante proclítica, havendo uma aproximação entre a norma culta e a
popular do português feirense.
Ferreira e Alckmin (2011) estudaram a colocação dos clíticos no
dialeto mineiro, realizando um estudo contrastivo entre a prescrição
gramatical e o uso. Para isso, utilizaram corpora formados por
entrevistas sociolinguísticas de falantes nascidos nos municípios
mineiros de Mariana,Ouro Preto e Belo Horizonte e notaram que há
uma grande diferença entre o uso efetivo da língua e a prescrição
gramatical: “Das estruturas utilizadas pelos falantes contendo clíticos,
75% não estavam de acordo com a GT”(FERREIRA; ALKMIM, 2011,
p.03). Desse modo,os resultados alcançados convergem com o estudo
de Carneiro (2016), no sentido de conﬁrmar que, no Brasil, há uma
ampla preferência pela posição pré-verbal:
Concluímos, a partir da análise dos dados aqui utilizados,
que a diferença entre a prescrição da regra e o uso é mais
significativa quando a gramática tradicional prescreve
o uso da ênclise, o que atesta a preferência do PB pela
próclise (FERREIRA; ALKMIN 2011, p.04).

Desse modo, percebemos que o PB é marcado por uma
tendência à próclise sem restrição de contexto sintático, fato que pode
ser entendido, por uma explicação diacrônica:
O português do século XVI foi, por assim dizer, o ponto
de partida do PB, dado que é neste século que começa a
colonização, mas o PB não só manteve a preferência pela
próclise nos contextos que tinham próclise no Século XVI;
a próclise predominante chegou até a abranger a posição
inicial (SCHEI, 2013, p. 47).
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Portanto, a colocação dos clíticos é um dos fenômenos sintáticos
que distancia as duas variedades da língua portuguesa (o PB do PE).
Como bem colocam Galves e Lobo (2009), no século XVI e XVII, o PE
é caracterizado como um período de incremento da próclise, sendo
o século XVI o início da colonização portuguesa no Brasil, fato que
explica o porquê de o PB dar preferência à próclise sem restrição de
contexto. As pesquisas de Carneiro (2016) e Ferreirae Alkmin (2011)
são, pois, representativas sobre a colocação mais frequente no PB
falado.
2 QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO

Adota-se o arcabouço teórico-metodológico da Sociolinguística
Variacionista (LABOV, (2008[1972]), também rotulada de
Sociolinguística Quantitativa, por operar com números e tratamento
estatístico dos dados coletados, ou ainda, denominada de Teoria da
Variação e da Mudança Linguística, já que, a partir da consideração
de variáveis explanatórias, pode se constatar se a variação caminha,
ou não, para uma mudança. Essa é a linha adotada em função de ser
considerada teoricamente coerente e metodologicamente eﬁcaz para a
descrição da língua em uso numa perspectiva variacionista.
Os dados utilizados nesta pesquisa foram levantados a partir do
corpus do banco de dados pertencentes ao projeto “Em busca das raízes
do português brasileiro”, sediado no Núcleo de Estudos da Língua
Portuguesa (NELP) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS),
constituído por entrevistas sociolinguísticas do tipo DID (Diálogo entre
Informante e Documentador) que foram gravadas entre o ano de 2008
e 2013 na provínciade Luanda. A amostra encontra-se estratiﬁcada da
seguinte forma: Sexo (masculino, feminino), Faixa etária (I- 20 a 30
anos/II- 36 a 50 anos/ III- acima de 52 anos), Escolaridade (baixa ou
nula/ superior), Língua Materna (Português/ línguas africanas) e Local
de Nascimento (Capital/ Interior).
Controlaram-se as variáveis extralinguísticas anteriormente
citadas e as variáveis linguísticas: tipo de oração, clítico, elemento
que antecede o verbo e oração coordenada sindética. Para obtenção
dos pesos relativos e valores percentuais, utilizou-se o programa
computacional Goldvarb X.
Para descrever a ordem de colocação dos pronomes clíticos,
consideram-se apenas ocorrências em lexias verbais simples, ou seja,
estrutura oracional formada com apenas um verbo, a exemplo de usos
como (i) “Me chamo A. V. M.” (Faixa III, M, NC), com verbo na forma
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ﬁnita, não fazendo parte desta pesquisa os clíticos que se ﬁguram em
orações na forma inﬁnita e em complexos verbais, como se observa,
por exemplo, em (ii) “me arrependo porque agora já sou mulher sei
me virar, sei viver a vida aqui em Luanda normalmente, estamos indo”
(A.E, Faixa I, F, NP).
3 OS CLÍTICOS NO PORTUGUÊS FALADO EM LUANDA: UMA
ANÁLISE VARIACIONISTA

Na literatura linguística, muitas pesquisas têm procurado
descrever a ordem de colocação dos clíticos na variedade brasileira
em sua sincrônica e diacrônica seja no PB falado (FERREIRA, ALKMIN,
2011; LOBO, 1992; VIEIRA, 2003, entre outros), seja no PB escrito
(SCHEI, 2003; SANTOS, 2007-09; GALVES, LOBO, 2009; ANDRADE,
CARNEIRO, 2014; VIEIRA, 2003). Este trabalho procura não realizar um
estudo contrastivo entre o PB face ao PE sobre o fenômeno variável em
análise, mas lançar um novo olhar, fazendo uma descrição das variáveis
linguísticas e extralinguísticas responsáveis pelo condicionamento da
ordem dos clíticos no português falado em Luanda na sua norma culta
e não culta.
3.1 A variável dependente

Antes de apresentar a descrição das variáveis linguísticas e
extralinguísticas, reitera-se que a base de dados desta pesquisa perfaz
um total de 507 ocorrências encontradas na variedade angolana. Os
resultados alcançados estão expostos na Tabela 01:

Tabela 1: Distribuição da colocação dos clíticos em lexias verbais
simples no português falado em Luanda

Posição do clítico Número de ocorrências/Total
Pré-verbal
380/507
Pós-verbal
127/507

Percentual
75%
25%

Os resultados acima descritos mostram que a colocação mais
recorrente na fala luandense é a pré-verbal, com o índice de 75%
(380 ocorrências), não havendo registro no corpus de mesóclise,
apresentando, portanto, uma semelhança com os resultados alcançados
por Vieira (2003, p.05) ao estudar a variedade brasileira, moçambicana
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e europeia: “A colocação intraverbal está em ﬂagrante desuso na
modalidade oral da Língua Portuguesa”.De acordo com Lobo (1992,
p.131),“Mesmo em sua norma culta, o português do Brasil apresenta
uma preferência pela anteposição do clítico”. Assim, notamos que
há uma aproximação entre a variedade brasileira e a angolana e, um
distanciamento dessas face à europeia e a moçambicana (VIEIRA,
2003). Com base nos dados encontrados no corpus aqui examinado
e em estudos já realizados sob o fenômeno variável em debate, é
possível concluir que a próclise é a posição que prevalece na realidade
sociolinguística destas duas ex-colônias portuguesas, a brasileira e a
angolana.
3.2 As variáveis selecionadas

Nesta seção, procura-se sistematizar as variáveis independentes
selecionadas como favorecedoras à aplicação da variante proclítica
em estruturas formadas por um único verbo. As variáveis eleitas pelo
Goldvarb X, em ordem de relevância estatística foram as seguintes:
“Escolaridade”, “Elemento que antecede o verbo”, “Naturalidade do
falante”, “Tipo de oração” e “Clítico”.Foram descartadas as variáveis
“Faixa etária”, “Sexo”, “Oração coordenada sindética” e “Língua
materna”.
3.2.1 As variáveis linguísticas

Encontra-se, na tabela a seguir, a descrição do comportamento
da variável tipo de clítico:
Tabela 2: Atuação do fator tipo de clítico na aplicação da próclise em
estrutura com lexias verbais simples no Português de Luanda

Tipo de Clítico Apl./ Ocorrências Porcentagem Pesos Relativos
.53
Me
206/252
81%
.57
Nos
34/43
79%
.73
Te
20/21
95%
Se
79/136
58%
.35
.64
Lhe
37/44
84%
A(s)/ O(s)
3/10
30%
.17
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Como pode ser observado na tabela acima, não foi encontrada
nenhuma ocorrência da forma “vos” na variedade angolana. Os
resultados encontrados assemelham-se aos de Lobo (1992, p.172), em
que a pesquisadora, ao estudar o PB culto contemporâneo, concluiu
que o clítico “vos” pode ser considerado um arcaísmo linguístico,
sendo que essa forma não faz parte do comportamento linguístico
dos brasileiros: “[...] podendo-se aﬁrmar, de resto, ser essa uma
forma totalmente extinta do português brasileiro contemporâneo, em
qualquer das suas variantes diatópicas, diafásicas ou diastráticas”.
Nota-se que os clíticos exercem interferência em sua própria
colocação na estrutura oracional, havendo uma forte tendência à
próclise. Os pronomes de primeira e segunda pessoa do singular (me,
te) e do plural (nos) e o de terceira (lhe) apresentam um padrão de
comportamento majoritariamente proclítico.
Desse modo, o clítico acusativo de terceira pessoa o(s), a(s)
desfavorece a aplicação da próclise, obtendo peso relativo de (.17).
Pelo baixo número de ocorrências no corpus, não podemos aﬁrmar
que esse pronome está desaparecendo da fala vernácula do português
falado em Luanda. Contudo, os resultados aqui obtidos convergem
com os alcançados por Peterson (2010, p.112) na modalidade escrita
do português brasileiro. Segundo o pesquisador, “os clíticos o (s)/a(s)
apresentaram .03 de peso relativo na aplicação da próclise, constituindo
elemento fortemente desfavorecedor dessa variante”.
Nesse sentido, esses resultados apontam para uma tendência a
substituição do clítico acusativo nas variedades da língua portuguesa
(BRITO, 2004; CYRINO, 1993; NUNES, 1993, entre outros). Assim, o
mesmo se veriﬁca com o clítico “se”, pois esse também foge ao padrão
de colocação identiﬁcado pelos demais clíticos, obtendo peso relativo
de .35, no favorecimento da implementação da próclise, apresentando,
pois, uma semelhança com o PB (PETERSON, 2010).
A variável “tipo de oração” foi selecionada como estatisticamente
favorecedora da anteposição do clítico. Antes de apresentar os
resultados, destaca-se que dentre os contextos controlados, “Oração
intercalada” e “Oração exclamativa”, nesses contextos o uso da
próclise foi categórico. Os resultados encontrados para esse grupo de
fator são apresentados na tabela seguinte:
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Tabela 3: Uso da próclise segundo a variável tipo de oração em
estrutura com um único verbo no Português de Luanda

Tipo de Oração Apl./ Ocorrências Porcentagem
Verbo em Posi22/31
71%
ção Inicial (V1)
Sujeito sem fa79/110
71%
tor de próclise
Oração Coorde72/104
69%
nada Sindética
Oração Subor123/136
90%
dinada Desenvolvida
Depois de pausa
54/94
57%
Oração Princi11/13
84%
pal

Pesos Relativos
.59
.39
.26
.74

.48
.47

Há uma convergência entre os compêndios gramaticais em
prescreverem que não pode iniciar período ou oração com pronome
oblíquo átono (ROCHA LIMA, 2001; BECHARA, 2009), contudo, “[n]
o PB contemporâneo, prevalece a próclise em orações com verbo
em posição inicial (V1), um contexto exclusivamente enclítico (V-cl)
ao longo da história da língua portuguesa em Portugal” (CARNEIRO,
2016, p. 141). Assim, ﬁca evidente que se trata de uma inovação
do PB, pois até os falantes não escolarizados de Portugal preferem
categoricamente a ênclise no referido contexto (VIEIRA, 2012).
Veriﬁca-se que, assim como no português do Brasil, a variedade
angolana, nesse contexto sintático, é estatisticamente favorecedora
da variante proclítica (.59) Os exemplos a seguir, extraídos do corpus
examinado, servem para ilustrar o que foi supracitado:
(1)
INF: “Com a família, ah... é... isso tem acontecido principalmente
visitar os irmãos, sobrinhos, os primos, enﬁm...já... isso acontece.
Nos encontramos, às vezes, entre amigos, hoje agora já não tenho, as
amizades aqui, todos eles têm outros rumos, né?” [...] (A., Faixa II, H,
NC)2
2. Legenda: Faixa Etária: Faixa I (20 a 30 anos), Faixa II (36 a 50 anos), Faixa III (acima de 52 anos), Sexo: M (Masculino),
F (Feminino), NC (Falante da Norma Culta), NP (Falante da Norma Popular).
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(2)
INF: “[...] depois 2010 caiu mais de novo, todo ano até 2011
assim que tentou se recuperar um bocado e tava na faculdade de
Direito...”
DOC: Sim... pública ou privada?
INF:“..pública. E tinha que desistir, desistiu mesmo. E sofreu mais
a parte da cabeça. Me prejudicou muito, ainda está assim” (L., Faixa
II, M,NC)
(3)
DOC: Podia me dizer seu nome completo?
INF: Me chamo A. V. M. (Faixa III, M, NC)
(4)
DOC:E onde é que a tia conheceu o seu marido?
INF:“Se conhecemos mesmo aqui em Luanda” (P.A.B, Faixa II,
F, NP)
De acordo com Rocha Lima (2011), o uso da próclise é obrigatório
nas orações subordinadas. Em consonância com o que é prescrito pela
tradição gramatical, na língua portuguesa do Brasil, esse contexto é
essencialmente proclítico, seja na modalidade oral (LOBO,1992), seja
na escrita (SHEI,2003). O mesmo se atesta no PA, sendo esse contexto
fortemente favorecedor da variante proclítica (.74). Dessa forma, há
uma conﬂuência sociolinguística entre ambas as variedades da língua
portuguesa. Apresentam-se alguns exemplos das orações subordinadas
(substantiva, adverbial e relativa) encontradas no corpus:
(1)
DOC: Como é o comportamento dos taxistas? O que é que acha?
INF: Os taxistas se comportam muito mal, quando chove, porque
querem encurtar as distâncias, aumentar o preçário, isso é que nos
complica tanto (L., Faixa I, F, NC).
(2)
DOC: Entendi, então você veio sozinha?
INF: Eu vim sozinha, depois de eu fazer os, os quinze, dezesseis
anos, é... quando eu me encontrei com primo do meu pai, na rua na
praça do São Paulo e pronto (J., Faixa II, F, NP)
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(3)
“[...] eu apanhei uma fraqueza que me parece que o mundo pra
mim acabô, que o mundo pra mim acabô porque eu ﬁquei sem nada,
ﬁquei sem dinheiro não tinha nada para mim comer na minha casa,
não tinha, não tinha nada para passar as festa [...]” (A.E, Faixa I, F, NP)
Os pesos relativos das variantes “Sujeito sem fator de próclise
(.39) e “Oração coordenada sindética” (.26), veriﬁca-se que esses
contextos são desfavorecedores do uso da próclise. Por outro lado,
“Depois de pausa” (.48) e em “Oração principal” (.47) consideram-se
como contextos neutros.
Na sequência, encontram-se os resultados da variável “Elemento
que antecedente o verbo”

Tabela 04: Favorecimento da variante proclítica segundo a variável
elemento que antecede imediatamente o verbo:
Elemento antecedente ao verbo
Nenhum elemento
SN- Sujeito Nominal
SN- Sujeito Pronome Pessoal
SN –SujeitoIndefinido
SN- Sujeito demonstrativo
Sintagma adverbial de negação
Outros sintagmas
adverbiais
Vocativo
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Valor de aplica- Porcentagem Pesos Relatição/ ocorrências
vos
67/117
57%
.16
36/61
59%
.34
64/71

90%

.60

9/10

90%

.69

1/ 2

50%

.16

59/60

98%

.96

42/52

80%

.52

1/2

50%

.07
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Considerando-se o elemento que precede o verbo, pode-se
aﬁrmar que, quando a lexia verbal vem precedida na estrutura frasal por
“Sintagma Nominal (SN) pronome pessoal”, “SN- Sujeito Indeﬁnido”,
“Sintagma adverbial de negação” e “Outros sintagmas adverbiais”
favorecem a implementação da próclise.
Nesse sentido, os resultados obtidos assemelham-se com os de
Lobo (1992) para o contexto em que o verbo está precedido por um SN
pronome pessoal. A pesquisadora encontra um total de 55 ocorrências
para essa estrutura oracional e conclui: “Nesse contexto, a posição do
clítico não se mostra variável, mas sim categoricamente pré-verbal”
(LOBO, 1992, p.139). Os resultados alcançados nesta pesquisa não
apontam para uma regra categórica, mas para um contexto variável,
sendo esse favorecedor da anteposição, mostrando um peso relativo
de .60. Vejamos alguns exemplos a seguir:

(1):
DOC: Há algo que marcou durante infância, algo que não
consegues esqueceres que guardou no coração [ININT]?
INFO: “Que eu me lembro, eu [ININT] a minha pressa e agora
ﬁcou a dizer [ININT]. Uma história também com meus ﬁlho né?
quando eles estão sentados eu converso com eles, eu gostava muito de
dançar, gostava muito de ir a discoteca e ele me perguntava Antônica
a discoteca é o quê? Donde tem música tipo assim uma festa a pessoa
ﬁca a vontade aí vai dançar vê o tempo passar [...]” (A.E, Faixa I, F, NP).
(2)
DOC: Está satisfeito com o sistema de transporte atualmente na
nossa cidade?
INF: “Se quiser que eu lhe diga com alguma frontalidade, Eu
acredito que se passe nessa edição, mas ainda tem … eu acho que
devíamos… o Ministro dos Transportes já merece um cartão vermelho
há muito tempo. É evidente que o sistema de transporte em Angola
não funciona, nõ preenche nem um bocadinho as expectativas dos
populares [...]” (C.A.R, Faixa I, M, NC).
Embora o programa computacional tenha selecionado a oração
cujo verbo vem antecedido por “SN -Sujeito indeﬁnido”, como pode
ser veriﬁcado no exemplo 03, como proporcionador da anteposição
do pronome clítico (.69), o baixo número de dados encontrados no
corpus impossibilita-nos a aﬁrmar com segurança que esse contexto é
fortemente favorecedor da próclise.
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(03)
DOC: Praticas algum esporte, senhor A.?
INF:“Epa... eu pratiquei muito tempo, mas há coisa de quine anos
que já não faço isso, não faço isso, não sem fazer minhas caminhada,
fazer minha ginástica de casa, que eu faço quase sempre de manhã,
porque que eu, às vezes, não sei se é o hábito da tropa, mas por vezes,
três da manhã não dá sono, só volto a dormir, às vezes, às cinco menos
pouco às seis horas, então é obrigado, quer dizer, se num... se... se...
se... se alguém não me tocare, então volto mesmo a dormir, mas, se
ningúem, se alguém me tocare, eu já não durmo bem, então tem
que fazer ginástica é na base disso, mas eu ﬁz Instituto Médico de
Educação Física.” (A. Faixa II, M, NC).
Bechara (2009) considera os advérbios como fator de próclise
obrigatória. A literatura tem mostrado que esse contexto é favorecedor
da variante proclítica (SCHEI, 2003; VIEIRA, 2012; LOBO, 1992;
PETERSON, 2010). Contudo, de acordo com Torres de Morais (1995,
p.125 apud SCHEI, 2003, p.179, grifo nosso) há advérbios que
favorecem a ênclise:
De maneira semelhante ao que ocorre no caso dos quantiﬁcadores,
existe um grupo de advérbios que sempre condiciona a próclise
do pronome clítico. Entre esses, destacam-se os advérbios como já,
bem, ainda sempre, os advérbios negativos como nunca, jamais,
raramente e os operadores de foco como só, apenas, até, também,
mesmo. Entretanto, ao contrário do que acontece com esse conjunto
de “advérbios de próclise”, os advérbios de tempo, assim como os
advérbios sentenciais co-ocorrem com ênclise.
Assim, com a ﬁnalidade de averiguar a hipótese aventada por
Torres de Morais (1995), separam-se os advérbios de negação e outros
sintagmas adverbiais. Os resultados apontam que, quando antes do
verbo vem um “sintagma adverbial de negação” (no corpus foi registrado
de forma expressiva o não), a anteposição do clítico é signiﬁcativa
(.96), sendo o uso quase categórico, enquanto que, outros sintagmas
adverbiais apresentam um amplo quadro de variação, apresentando
.52. Desse modo, coaduna-se com a ideia de Torres de Morais (1995).
Os exemplos que seguem ilustram esses contextos:
(1)
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DOC: Quando volta a regressa?
INF: “Eu, quando vim pra aqui, pra Luanda, vim visitar a família
e encontro então essa situação. Eu, com relação à lei, não poderia ter
uma nova chance, então fui, organizei a documentação e pronto. Só
que infelizmente, isso também não me levou muito tempo, né? Não
me levou muito tempo, porque depois eu trabalhei como professore,
o tempo em que me formei no ensino médio, mas depois levou mais
seis meses e voltamo imediatamente pra tropa” (A.FaixaII, M, NC).
(2)
DOC: Nessa fase não lembra-se de uma música ou uma história
que os seus pais contavam ou os seus avós?
INF: “História já nãome recordo” (M.J.L, Faixa II, F, NP)
(3)
DOC: Do jeito que obedeciam antigamente?
A desobediência aqui dá-se, porque o país está a se desenvolver,
os pais... com essa correria, acredito que não é só em Luanda, é...
mesmo nos países mais desenvolvidos, Europa, Ásia, os pais hoje não
tem tempo para os ﬁlhos e tentam cobrir esse tempo com o quê? Dando
automóveis, iPads, é... tecnologias, não é? (J.P.T, Faixa I, F, NC).
(4)
DOC: Eu já sabia, porque a maior parte dos pescadores gosta de
cozinhar. E qual é a sua especialidade na cozinha?
INF:“Bom, mas é… sendo aqui na praia, é mufete. Tá a ver o
mufete, quando chama-se o peixe grelhado” (S.D, Faixa II, H, NP)
O programa mostrou como desfavorecedor contextos cuja lexia
verbal vem precedida por “nenhum elemento (.16), “SN- sujeito
nominal (.34), SN- demonstrativo (.16) e vocativo (.07). Contudo, chama
atenção o número de ocorrências quando o verbo vem anteposto por
“Nenhum elemento” e “SN- Sujeito”.
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3.2.2 As variáveis sociais
O controle da variável extralinguística escolaridade tem-se
mostrado altamente produtiva nas pesquisas variacionistas. Isso porque
o processo de escolarização exerce inﬂuência sobre o comportamento
linguístico do indivíduo, pois lhe possibilita adquirir hábitos linguísticos
que gozam de prestígio socialmente e evitar as formas que são objetos
de julgamento negativo. Nesse sentido, de acordo com Pimpão (1999,
p.90 apud FREITAG, 2011, p. 52), “O efeito da escolaridade a variáveis
linguísticas prevê o uso mais próximo à norma gramatical para os
níveis escolares mais elevados”. Porém, fenômenos que são imunes
à estigmatização social tendem a não indicar uma bipolarização de
normas, como, por exemplo, o fenômeno em foco nesta pesquisa e
estudado por Carneiro (2017, p.169) na língua brasileira, chegando às
seguintes conclusões: “O confronto das amostras de fala feirense, culta
e não culta, demonstrou que não há diferenças entre as vertentes. A
próclise é a opção dos falantes em todos os contextos”.
Os resultados da variável escolaridade podem ser observados na
tabela a seguir:
Tabela 05: Atuação da variável escolaridade no favorecimento
da próclise em lexias verbais simples no Português falado em Luanda
centralizar tabela e o título dela? Ver normas da revista

Escolaridade
Baixa/ Nula
Superior

Apl./Ocorrências
219/250
161/257

Percentual
88%
63%

Pesos Relativos
.69
.31

De acordo com Rocha Lima (2011, p. 543), “A posição normal
dos pronomes átonos é depois do verbo (ênclise)”. Sabe-se que a
prescrição gramatical é adquirida no ambiente escolar, por isso a
hipótese aventada inicialmente era que a ênclise fosse encontrada
no desempenho linguístico dos indivíduos cultos. Como pode ser
observado na tabela 2, os informantes com baixa ou nula escolaridade
preferem a próclise, apresentando um peso relativo de (.69) enquanto
os que possuem nível superior nota-se uma queda da posição préverbal, com peso relativo de (.31).
Os resultados aqui alcançados sugerem que a hipótese levantada
de que a ênclise seria encontrada com uma maior frequência na
fala dos sujeitos usuários da norma culta, coadunando assim com
Pimpão (1999), pois os escolarizados apresentam em seu repertório
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linguístico “A posição normal dos pronomes átonos”. Dessa forma,
diferentemente das conclusões obtidas por Carneiro (2017)3, a variável
nível de escolaridade, na comunidade de fala angolana, aponta para
uma bipolarização de normas no que concerne ao objeto estudado,
entretanto, ressaltamos que essa hipótese carece de outros estudos
que analisem outros contextos sintáticos e variáveis independentes
do fenômeno em estudo no português luandense para uma melhor
veriﬁcação da ideia aqui defendida.
A segunda variável extralinguística selecionada pelo programa
foi o Local de Nascimento dos informantes. A seguir, apresentam-se os
resultados alcançados nessa rodada:
Tabela 06: Atuação da variável local de nascimento no uso da
colocação pronominal no português falado em Luanda

Local de Nascimento
Luanda
Interior

Apl./Ocorrências

Percentual

Pesos Relativos

125/201
225/306

62%
83%

.35
.59

Como pode ser observado na tabela acima, o local de nascimento
do falante mostrou-se um grupo de fator que favorece a colocação préverbal, sendo os informantes oriundos do interior os que mais usam a
próclise (peso relativo .59) em comparação àqueles que nasceram na
capital (peso relativo .35).
Esses dados precisam ser compreendidos não apenas
quantitativamente, mas também à luz da sócio-história dessa
comunidade de fala, pois como adverte Lucchesi (2015, p.57, grifo
nosso):
Ao circunscrever a análise do encaixamento social
dos processos de variação e mudança à descrição dos
resultados quantitativos dos fatores sociais considerados
isoladamente, o resultado da grande maioria das
análises sociolinguísticas que se tem feito até então é o
estabelecimento de relações mecanicistas e a-históricas
entre a variável em foco e os fatores sociais.

Luanda é uma cidade marcada não apenas por um multilinguismo,
coabitando cerca de 40 línguas africanas, como também por um
3. Vale ressaltar que este estudo não é de cunho quantitativo e sim descritivo.
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multidialetalismo. Essa realidade linguística começa a ser formada
a partir da segunda metade do século XIX, pois muitos indivíduos
sofrendo as consequências da guerra civil que durou 27 anos (19752002) migraram para Luanda com a esperança de uma vida melhor.
Esses migrantes tiveram que aprender a língua portuguesa através da
oralidade, sem terem a oportunidade de passarem pelo processo de
escolarização.
Nesse sentido, mesmo que estatisticamente o Goldvarb X não
tenha selecionado a variável “Língua Materna”, mas com a ﬁnalidade
de aclarar os resultados aqui sistematizados, procura-se estabelecer
uma correlação entre essa variável e a discutida nessa seção. Os
ﬁlhos dos migrantes que nasciam em Luanda, diferentemente dos seus
pais, já tinham o português como língua nativa. Assim, os resultados
percentuais alcançados mostram que os informantes que têm as línguas
africanas como materna usam expressivamente a próclise, perfazendo
um total de 83% (226 de um total 272 ocorrências), e, em relação
aos luandenses que possuem o português como língua materna, foi
encontrado uma porcentagem menor, cerca de 65% de um total de
235 ocorrências, dessas, 157 foram a colocação pré-verbal. Portanto,
a relação entre ambas as variáveis extralinguísticas mostra que os
indivíduos do interior e os que possuem o português como segunda
língua preferem majoritariamente a próclise em detrimento da forma
canônica ensinada na escola, a ênclise.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Defende-se a ideia de que, para uma melhor compreensão
da formação sócio-histórica da heterogeneidade linguística do PB,
necessita-se não apenas contrastar essa variedade a europeia, mas
compará-la as outras ex-colônias portuguesas, a exemplo de Angola,
pois esse cotejo pode trazer elementos que contribuam com as
discussões sobre as consequências do contato linguístico do PB com
as línguas africanas na constituição dessa variedade (PETTER, 2008).
Assim, inicialmente, procurou-se realizar uma revisão de
literatura da colocação dos pronomes clíticos no Português do Brasil.
Os estudos apontam que a anteposição do pronome é peculiar da
realidade linguística da variedade brasileira (CARNEIRO, 2003;
FERREIRA, ALKMIM, 2003). Nesse sentido, esses resultados serviram
de base para destacar as conﬂuências sociolinguísticas entre ambas as
nações.
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Este trabalho teve o objetivo de investigar a colocação dos
pronomes clíticos em estruturas com lexias verbais simples, ou seja,
com um único verbo e os resultados alcançados apontam para uma
aproximação entre o PB e o PA, conﬁrmando a hipótese levantada,
sendo a variante proclítica a preferida dos angolanos, perfazendo um
total de 75% de 507 ocorrências. Nesse sentido, o programa Goldvarb
X selecionou como favorecedora da implementação da próclise
as variáveis linguísticas “tipo de oração”, “clítico” e “elemento que
antecede o verbo”. E, em relação às variáveis extralinguísticas formam
eleitas “escolaridade” e “local de nascimento”.
Quando o verbo está em posição inicial absoluta, a norma
padrão condena a anteposição do clítico. Porém, a literatura tem
mostrado que esse contexto é fortemente favorecedor da próclise na
língua portuguesa brasileira, o que não se observa nem na norma
vernacular de Portugal em que a ênclise é categórica (VIEIRA, 2012).
Esse contexto, na variedade luandense,assim como PB, favorece a
próclise.
Portanto, essas semelhanças sintáticas podem ser compreendidas
como uma forma dos angolanos estarem ﬁrmando a sua identidade
linguística, pois como defende Teixeira (2008, 2013), o português
falado nessa comunidade de fala está em processo de formação.
E, dessa forma, “[...] o caminho angolano parece, mais uma vez,
desembocar em terras brasileiras como ﬁzeram milhares de africanos
séculos atrás” (SANTOS, 2007, p.168). Assim, este estudo contribuiu
para a descrição da variedade angolana, apresentando as semelhanças
existentes entre essas duas ex-colônias de Portugal.
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RESUMO

Quando falamos acerca escrita nas redes sociais diﬁcilmente
se torna separá-la da oralidade. A escrita e a oraldade se fundem
nas redes sociais quebrando o conceito tradicional de escrita. As
redes sociais tornaram-se espaços para exposição de novos gêneros,
de multiletramentos, principalmente quando se fala de sociedades
multilingues, onde há inﬂuência de uma língua na outra por causa do
contato. O objetivo deste trabalho é analisar os casos de letramento
digital a partir de dados extraídos do facebook e discutir como a escola
deve tratar os casos de letramento digital em sala de aula. O estudo
foi feito a partir de conversas do facebook feitas pelos residentes de
Quelimane, em Moçambique, que falam a língua local, o echúwabo,
e a língua portuguesa.

Palavras-chave: fala e escrita, redes sociais, multiletramentos.
ABSTRACT

When we talk about writing on social networks it hardly becomes
separates it from orality. Writing and orality merge into social networks
breaking the traditional concept of writing. Social networks have
become spaces for exposing new genres, of multiletramentos, especially

168

v. 14 • n. 2 • p. 168-183 • jul./dez. 2018

when speaking of multilingual societies, where there is inﬂuence of one
language in the other because of the contact. The objective of this work
is to analyze digital literacy cases from data extracted from facebook
and discuss how the school should handle digital literacy cases in the
classroom. The study was based on conversations of facebook made
by the residents of Quelimane, in Mozambique, who speak the local
language, echúwabo, and the Portuguese language.

Keywords: speech and writing, social networks, multiliteracies.
INTRODUÇÃO

A fala e a escrita são os dois principais vetores da comunicação
humana. Os conhecimentos que adquirimos e caminhos que usamos
para a sua transmissão passam, necessariamente, pelo envolvimento
destes dois tipos de comunicação. Isso signiﬁca dizer que, a maior
parte do conhecimento que temos, adquirimos ouvindo os outros ou
lendo, e, passamos aos outros falando ou escrevendo. A fala é mais
antiga que a escrita, por isso, encontramos estudos que dão conta da
invenção da escrita, com descrições do século, lugar, tipo de escrita
e todo o processo evolutivo que levou até à escrita que temos hoje.
No entanto, o mesmo não acontece com a fala, o único registro que
podemos ter é o dia em que uma criança começou a falar. Apesar da
fala e da escrita estarem presente na vida diária do ser humano e serem
os principais caminhos pelos quais a comunicação é feita, cada uma
tem a sua particularidade, o que faz com que não escrevamos como
falamos e não falemos como escrevemos. Neste artigo não procuramos
discutir com as características de cada uma delas, queremos apenas
reﬂetir como elas hoje com o desenvolvimento das tecnologias digitais
se cruzam na função mesmo espaço.
A escola é o espaço onde normalmente se dá o ensino da escrita
e da leitura, porém, a fala é anterior a escola, ou seja, o aluno tem o
seu primeiro contato com a escola falando alguma língua que, em
certos casos, para o caso de Moçambique, não é a língua de ensino. A
escola procura tratar a fala e a escrita em campos diferentes, todavia,
com o advento das tecnologias digitais, sobretudo as redes sociais, a
oralidade e a escrita se fundem criando um novo fenômeno na escrita
e que, a escola deve saber lidar com ele principalmente quando se
trata de contexto multilingue como Moçambique, onde, para além do
contato ser entre a oralidade e a escrita, é, também, entre duas ou mais
línguas.
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O objetivo deste artigo é (i) analisar os casos de letramento digital
a partir de dados extraídos do facebook e (ii) discutir como a escola
deve tratar os casos de letramento digital em sala de aula.
Como metodologia, o corpus da pesquisa foi obtido atráves de
conversas do facebook feitas em português por usuários residentes em
Quelimane - Moçambique, que falam o português como língua oﬁcial
e o echuwabo como língua local. Portanto, o critério de seleção dos
textos foram: (1) serem textos em português, (2) produzidos por naturais
e residente em Quelimane, e (2) que sejam falantes do português e do
echuwabo.
Em termos de estrutura, o trabalho começa falando em primeiro
lugar da relação fala-escrita, de seguida, letramento e alfabetização,
letramento digital, redes sociais, facebook, chat e escrita, o ensino
na era digital e, por último, as considerações ﬁnais e as referências
bibliográﬁcas.
RELAÇÃO FALA - ESCRITA

A escrita é muito recente comparativamente à existência do
homem, é resultado das diversas descobertas que o homem vem
fazendo desde os primórdios das civilizações, tendo em vista a
preencher as suas necessidades e facilitar o seu desempenho no
relacionamento com o outro, e na dinamização do seu processo de
desenvolvimento. A língua escrita não pode ser entendida como mera
transcrição ou reprodução da fala feita graﬁcamente, o que signiﬁca
dizer que não escrevemos exatamente como falamos e não falamos
do mesmo jeito como escrevemos. A escrita possui regras próprias
previamente estabelecidas e jamais substitui a fala, mas as duas formas
se complementam.
Na fala temos a presença do interlocutor, permitindo a utilização
de recursos não verbais (paralinguísticos), como a linguagem corporal,
facial, entonações diferenciadas e a prosódia. Por outro lado, na
escrita, não temos a presença do interlocutor, temos o destinatário do
texto que pode ser imaginário. Para a compreensão do conteúdo são
usados outros recursos como a pontuação e acentuação gráﬁca, além
de outros recursos gráﬁcos e linguísticos.
Ong (1998) faz distinção entre dois conceitos relacionados
com a oralidade; o primeiro ele chama de “oralidade primária” e o
segundo de “oralidade secundária”. O primeiro está relacionado com
a oralidade das culturas intocadas pelo letramento ou por qualquer
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conhecimento da escrita ou da imprensa, inclui também neste grupo
as pessoas totalmente não familiarizadas com a escrita. O segundo
está relacionado com a atual cultura ligada ao desenvolvimento de alta
tecnologia, acesso à comunicação por via de telefone, rádio, televisão,
internet e todos aqueles meios eletrônicos cujo funcionamento
depende da escrita e da imprensa. O ponto de vista de Ong é que na
atualidade não existe cultura de oralidade primária no sentido estrito,
na medida em que todas as culturas conhecem a escrita e têm alguma
experiência de seus efeitos.
Concordamos com o posicionamento de Ong, porque, na
primeira oralidade que é a oralidade primária, a interação é feita
ﬁsicamente, é necessário que dois interlocutores ou mais estejam em
contato físico para que ela possa ocorrer. Nas sociedades em que a
escrita não foi ainda desenvolvida, tudo tende a ser feito oralmente; a
transmissão de conhecimentos, informação, valores é feita oralmente
e isso passa de geração para geração; a palavra é um grande tesouro, é
um bem conﬁável e que não pode ser traído para não correr o risco de
perder toda informação ou conhecimento que a sociedade desenvolveu
e precisa ser preservada para que os outros possam ter acesso a ela. A
segunda oralidade, que ele denomina de oralidade secundária, é a que
se veriﬁca nas sociedades modernas hoje, principalmente nas pessoas
que se encontram em centros urbanos em que a própria dinâmica
da vida e a necessidade de estar sempre ligados aos acontecimentos
propiciam o uso destes instrumentos, fazendo com que as pessoas
possam realizar diversas atividades e monitorar o seu andamento sem
que seja necessária a presença física.
Contudo, o que nos parece questionável é quando Ong aﬁrma
que, atualmente, não exista oralidade primária, ou seja, o nível de
desenvolvimento tecnológico que o mundo atingiu cria condições
para que assim se aﬁrme; pelo menos é o que tenta transparecer.
Mas ao aﬁrmar assim não estaria levar em conta as várias sociedades
no mundo que ainda não dispõem destes meios em que todo o seu
processo de transmissão de informação é feito por via da oralidade, e
que não têm nenhum contato com a escrita. Como devem ser vistos,
por exemplo, os grupos tribais que se encontram no interior da África
como os Massai1 e diferentes outros grupos que não têm acesso à
escrita, e que usam outros meios de transmissão de conhecimentos e
de valores sociais como o conto, adágios, os ritos de iniciação e toda
a estrutura subjacente a uma sociedade oral? Este posicionamento de
1. Os Massai são uma população africana seminômade localizada no Quênia e no norte da Tanzânia. Sua origem remonta
ao baixo vale do Nilo, ao norte do Lago Turkana (no Noroeste do Quênia). Seu idioma é o Maa e o Suaíli, mas também
são educados em Inglês. Estima-se que sua população seja de cerca de 800.000 pessoas. Cf. África Tradicional. Disponível
em: http://colecaoitan.org/conteudo/pranchas/trajes/Massai.pdf. Acesso: 30 de Jul 2018.
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Ong parece-nos mais generalizado em função das características de
uma sociedade urbana em que o cotidiano das pessoas está associada
ao uso das tecnologias para a interação. Com isso não se quer dizer que
a tecnologia não tenha chegado às zonas rurais, e nem dizer que todas
as pessoas deste meio não são capazes de usá-la com conhecimento
como qualquer outra pessoa do meio urbano; há sim uma tendência
crescente de acesso à tecnologia, porém, abrange um número pequeno
de pessoas. O acesso à escrita não é ainda comum para todas as
sociedades, e o seu processo histórico leva-nos a compreender que
“o acesso à palavra escrita é cultural e dependente do valor associado
às práticas de leitura e escrita ao longo da socialização dos falantes”
(MATENCIO, 1994, p. 43).
A partir deste ponto de vista, pode se aﬁrmar que a questão da
escrita está ligada à história, ao modo de vida e ao valor simbólico
que ela representa nos diferentes povos. De acordo com Marcuschi
(2003, p. 31), o “... estudo do letramento deve ser vinculado a aspectos
etnográﬁcos, pois ele se dá numa estreita relação com a cultura”. Diz
ainda que “...todos os povos, indistintamente têm ou tiveram uma
tradição oral, mas relativamente poucos tiveram ou têm uma tradição
escrita” (MARCUSCHI, 1997, p. 2).
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

A alfabetização e o letramento são conceitos que muitas vezes se
confundem devido à imagem com a qual os dois estão relacionados.
Contudo, existem diferenças que fazem com que estes dois conceitos
sejam tratados de maneiras diferentes, o que podemos ver ao se fazer
uma abordagem separada.
Alfabetização

Sempre que se fala em alfabetização associa-se à escola, o que
leva a entender que este processo é exercido neste espaço, ou então
é lá onde a sua prática é mais acentuada. Segundo Soares (2007), o
termo “alfabetização” etimologicamente, signiﬁca: levar à aquisição
do alfabeto, ou por outra, ensinar a ler e a escrever. Sendo assim,
a essência da alfabetização é a aquisição do código alfabético e
ortográﬁco através do desenvolvimento das habilidades de leitura e
de escrita. Para Freire (1985, p. 14) “a alfabetização não é um jogo de
palavras; é a consciência reﬂexiva da cultura, a reconstrução crítica do
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mundo humano, a abertura de novos caminhos (...). A alfabetização,
portanto, é toda a pedagogia: aprender a ler é aprender a dizer a sua
palavra”.
Letramento

O termo “letramento” é recente na Linguística e na educação, e
tem sido utilizado para dar referência ao conceito que diz respeito a
capacidades de leitura e de escrita. Com isso pretende-se distingui-lo
de alfabetização por não ter em conta o grau de escolaridade a que esta,
tradicionalmente, estava ligada. De acordo com Soares (1998), este
termo surgiu a partir da necessidade de se observar o estado de quem
sabe ler e escrever, em contraposição a uma preocupação anterior, que
se voltava apenas para o estado ou condição de analfabetismo. Querse com isso fazer entender que o letramento não se resume apenas em
aprender a ler e a escrever, mas, sim, em fazer o uso efetivo da leitura e
da escrita adequando-se às necessidades sociais. O letramento não só
se restringe ao ambiente formal, mas pode também ser desenvolvido
em ambiente informal desde que o indivíduo tenha contacto com
práticas; como aﬁrma Marcuchi, “é um processo de aprendizagem
social e histórico da leitura e da escrita em contextos informais e para
usos utilitários [...] um conjunto de práticas” (MARCUCHI, 2003, p.
22). Kleiman (1995, p. 19) diz que “Podemos deﬁnir hoje o letramento
como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto
sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos especíﬁcos,
para objetivos especíﬁcos”. Segundo Soares,
os conceitos de letramento que enfatizam sua dimensão
social fundamentam-se ou em seu valor pragmático,
isto é, na necessidade de letramento para o efetivo
funcionamento da sociedade (a versão “fraca”), ou em seu
poder “revolucionário”, ou seja, em seu potencial para
transformar relações e práticas sociais injustas (a versão
“forte”) (SOARES, 2002 p.78).

Vê-se, todavia, que o letramento não se resume à mera capacidade
de conhecimento gramatical ou à capacidade de escrever seu nome,
fazer uma cópia ou escrever bilhete; é preciso ter em conta o contexto
no qual se escreve, o que se pretende alcançar com o que se escreve e
quem são os destinatários do que se escreve. Podemos assim dizer que
o letramento não só se consubstancia no uso da sintaxe, mas, acima de
tudo, requer o uso da pragmática.
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Analisados os dois conceitos – alfabetização e letramento,
podemos, nas palavras de Soares concluir que,
alfabetização é a ação de ensinar/aprender a ler e a escrever
(...) o Letramento é o estado ou condição que adquire um
grupo social ou um indivíduo como conseqüência de ter-se
apropriado da escrita e de suas práticas sociais (SOARES,
2002a, p.39-47).

LETRAMENTO DIGITAL

A prática do letramento nos dias de hoje ganhou outra feição
como resultado do desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico. Se o
letramento já era associado à escrita, hoje não só é visto nesse sentido,
mas também no espaço onde ele ocorre; ou seja, é entendida como o
processo que envolve a escrita em estreita relação com o meio social
onde ela é desenvolvida. O acesso à internet e às redes sociais cria
condições para que esta prática possa ser exercida em função deste
novo espaço que é o ciberespaço. O facebook, por exemplo, é um
desses lugares onde o letramento é exercido.
Para melhor compreensão deste fenômeno, é relevante conhecer
o que são redes sociais e como elas funcionam. É sobre isso que nos
propomos a tratar a seguir.
Redes sociais

O mundo tende cada vez mais a se desenvolver tecnologicamente,
e esse desenvolvimento tem impacto direto nas vidas das pessoas. O
nível de desenvolvimento tecnológico que se atingiu era difícil de se
imaginar há 30, 20 anos atrás tendo em conta a velocidade com que as
coisas acontecem. Esse desenvolvimento permitiu que a dinâmica dos
serviços fosse acrescida, trazendo ganhos signiﬁcativos em termos de
tramitação de documentos e de redução da burocracia, por exemplo;
mas também, permitiu o encurtamento de distância entre pessoas que
se encontram em espaços geográﬁcos distantes, principalmente com o
advento das redes sociais. Para Aguiar,
Redes Sociais são, antes de tudo, relações entre pessoas,
estejam elas interagindo em causa própria, em defesa de
outrem ou em nome de uma organização, mediadas ou não
por sistemas informatizados; são métodos de interação que
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sempre visam algum tipo de mudança concreta na vida das
pessoas, no coletivo e/ou nas organizações participantes
(AGUIAR, 2007, p.2).

Atualmente vários outros espaços têm surgido dentro das redes
sociais, que vêm facilitar ainda mais a comunicação entre as pessoas,
como é o caso do facebook. Essas ferramentas emergentes, como diz
Recuero (2009), são marcadas pela existência de atores, que são as
pessoas individualmente que interagem mutuamente, e os grupos que
são criados dentro desses espaços e que os indivíduos fazem parte e,
toda a opinião ou conteúdo das mensagens devem estar de acordo
com as regras do grupo que são previamente deﬁnidas.
Segundo Recuero (2009), as redes sociais que são desenvolvidas
na atualidade são aquelas expressas a partir das interações entre os
atores sociais. São redes cujas conexões entre os nós emergem através
das trocas sociais realizadas pela interação social e pela conversação
através da mediação do computador. Nas redes de ﬁliação, há apenas
um conjunto de atores, mas são redes de dois modos, porque é estudado
um conjunto de eventos aos quais um determinado ator pertence. Para
Recuero (2009), chama-se rede de dois modos porque são medidas
duas variáveis: além dos atores-indivíduos, são observados os eventos.
Cada um desses eventos é, ainda, um elemento de conexão de um
conjunto de atores. As redes de ﬁliação seriam, assim, constituídas de
dois tipos de nós: os atores e os grupos.
As redes sociais possibilitam que as informações cheguem
simultaneamente para todos os que se encontrem ligados ou que
pertençam ao grupo e que estejam conectados à internet. Para Santaella
(2003), “uma rede acontece quando os agentes, suas ligações e trocas
constituem os nós e elos de redes caracterizadas pelo paralelismo
e simultaneidade das múltiplas operações que aí se desenrolam”
(SANTAELLA, 2003, p.89). Muitas vezes elas permitem que reuniões ou
conferências possam ser realizadas mesmo que as pessoas não estejam
presentes ﬁsicamente; é o mundo virtual, um mundo que procura ter
as pessoas mais próximas uma das outras através da conexão por via
de um computador ou mesmo telefone celular ligado à internet.
Sempre que o computador estiver ligado às redes digitais cria-se
a possibilidade para que se troquem mensagens entre duas ou mais
pessoas, ou para que participem nas conversas dentro de grupos,
participem de conferências sobre os mais diversos temas, tenham
acesso às informações partilhadas, construam juntos mundos virtuais
puramente lúdicos – ou mais sérios -, constituam uns para os outros
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uma imensa enciclopédia viva, desenvolvam projetos políticos,
amizades, cooperações.
Um dos espaços que muita gente tem em mente quando se
fala de redes sociais é o facebook. Novo em termos de criação, mas
que ganhou um grande número de usuários em pouco tempo e é
considerada a maior rede social. Vejamos então como o facebook
apareceu e se tornou um lugar de acesso de massas.
Facebook

O facebook é um instrumento de interação indispensável
para a maioria das pessoas de hoje, principalmente os jovens. Este
instrumento foi criado em 2004, pelo americano Mark Zuckerberg,
ainda na fase em que era estudante da Universidade de Harvard. Ele
criou o facebook com objetivo inicial de facilitar a interação entre os
alunos da faculdade, como um meio de estreitar as relações entre os
membros desta classe, como explica Recuero:
O foco inicial do Facebook era criar uma rede de
contatos em um momento crucial da vida de um jovem
universitário: o momento em que este sai da escola e vai
para a universidade, o que, nos Estados Unidos, quase
sempre representa uma mudança de cidade e um espectro
novo de relações sociais. O sistema, no entanto, era focado
em escolas e colégios e, para entrar nele, era preciso
ser membro de alguma das instituições reconhecidas
(RECUERO, 2009, p.171).

Atualmente o facebook não é apenas um instrumento para os
jovens estudantes das universidades dos Estados Unidos, das escolas
e dos colégios; é um instrumento para todas as universidades do
mundo, para as instituições públicas e privadas, para o comércio, para
a política, em suma, para toda a sociedade. Com sua natureza de fácil
acesso e a rapidez que cria para transmissão de mensagens tem vindo
a ganhar cada vez mais adeptos, principalmente porque é possível
acessá-lo por via de telefone celular. Assim, quem se encontra fora
de casa, na rua, na praia ou em qualquer outro lugar, pode acessar e
interagir com as mais diversas pessoas que estiverem conectadas.
Pelo fato de se poder criar vários grupos no facebook, torna-se
ainda maior a presença de pessoas conectadas a todo o momento,
porque, nesses grupos, podem ser compartilhados textos, livros,
eventos, aulas, e também é um bom lugar para se fazer negócios através
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de publicações de artigos à venda. É um instrumento que tem sido
explorado pelos políticos, principalmente em épocas de campanha
eleitoral, fazendo dele um meio para transmissão de mensagens aos
eleitores, para receber opiniões, e fazer chegar com maior rapidez a
sua mensagem a um número grande de pessoas. Uma das formas de
interação no facebook é através do chat, onde a escrita vai ganhar
suas formas peculiares diferenciando-se da escrita tradcional, como
podemos ver a seguir.
O CHAT E A ESCRITA

Se a escrita e a oralidade ocupam espaços diferentes no campo
da sua realização, em salas de bate-papo chat encontramos um
casamento entre eles quase perfeito. Há uma presença signiﬁcativa de
marcas da oralidade na escrita, o que faz com que o texto seja diferente
da tradicional forma da escrita, que passa pela noção e aplicação de
regras pré-estabelecidas de como deve ser um texto escrito; e no chat,
a escrita acaba fugindo a essa regra do texto escrito. Nesse espaço,
as pessoas escrevem como se estivessem falando, como se o seu
interlocutor estivesse à sua frente e precisasse ver e perceber todas as
manifestações existentes em função da conversa que está a decorrer.
Na verdade, o que aparece neste tipo de conversas é a fala que é
materializada em forma de texto, fazendo convergir a fala e a escrita
no mesmo espaço, como se pode entender no parágrafo que se segue:
A “fala virtual” se materializa em um texto escrito, porque
se organiza estruturalmente na forma escrita, utilizando-se
do código alfabético escrito e suas regras de combinação
para formar sequências de signos, que darão origem aos
enunciados, textos e discursos. E é um texto falado porque
se utiliza da estrutura da fala, uma vez que se representam
as palavras da forma coloquial, utilizando-se de gírias,
onomatopeias; porque é marcado pela espontaneidade,
pela sincronia (ALMEIDA, 2011. p. 39).

Dentro deste prisma, não se pode olhar este tipo de texto como
apenas um texto escrito, porque encontramos marcas signiﬁcativas da
oralidade, nem se pode olhar como um texto oral, porque ele aparece
por meio da escrita. Como anteriormente se aﬁrmou, é um casamento
entre as duas modalidades e deve ser tratado como tal, principalmente
porque nos leva a outro tipo de análise. Trata-se de um fenômeno novo,
um fenômeno com que nós devemos nos habituar a conviver, porque
o acesso à tecnologia torna-se cada vez maior, fazendo com que as
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conversas, que geralmente eram feitas por meio da oralidade ou escrita
através de cartas e bilhetes, passem a ser feitas por via da internet,
permitindo que o oral e o coloquial apareçam dentro da escrita.
Este fenômeno, de acordo com Catala, “relançam novos diálogos e
novos espaços que obviamente requerem ser renovados e inovados
como resposta a uma maior velocidade na expressão e agilidade de
comunicação” (CATALA, 2009. p. 15).
Difícil é saber até que ponto este fenômeno de presença do
oral no escrito irá transformar o sistema linguístico, em que há uma
separação entre o escrito e o oral. Parte-se de uma visão dicotomizada
entre o escrito e o oral, como modalidades totalmente desconectadas.
Na verdade, essa visão é fortemente questionada, e hoje defende-se
uma visão gradual, em que manifestações especíﬁcas se localizam
em algum ponto especíﬁco de uma escala que vai de textos com
concepção oral e meio de realização oral a textos com concepção
escrita e meio de realização escrita.
A própria existência de textos híbridos como os que encontramos
no facebook é prova de que não se trata de realidades totalmente
separadas. Com o desenvolvimento tecnológico e a expansão cada vez
maior do acesso à internet mostram claramente que essa convivência
entre o oral e o escrito no mesmo texto tende a enraizar-se e, portanto,
torna-se necessário avançar mecanismos novos para o seu estudo.
OS MULTILETRAMENTOS

Vivemos numa sociedade pluralista com diferentes valores
socioculturais e que esses valores serão reﬂetidos nos textos. Estamos
numa fase em que a escola deve ter em conta conceitos como
multilinguismo, multissemiose e abordagem pluralista da cultura. Os
textos representam diferentes modalidades e gêneros. Sendo assim, não
podemos falar de multiletramentos sem falar de multiculturalidade.
Foi chamado de multiletramentos “para abranger esses dois ‘multi’
– a multiculturalidade característica das sociedades globalizadas e a
multimodalidade - dos textos por meio dos quais a multiculturalidade
se comunica e informa” (ROJO; MOURA, 2012, p. 13).
As diferentes modalidades de textos sempre existiram, mas é,
sobretudo, com o advento das novas tecnologias digitais que mais
se registra a multiplicidade de linguagens o que nos leva a falar em
multiletramentos. Os multiletramentos estão associados ao uso de
tecnologias de comunicação e informação, como aﬁrmam Rojo e
Moura:
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Trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver
(normalmente envolverá) o uso de novas tecnologias de
comunicação e de informação (“novos letramentos”), mas
caracteriza-se como um trabalho que parte das culturas
de referência do alunado (popular, local, de massa) e de
gêneros, mídias e linguagens por eles conhecidos, para
buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e democrático
– que envolva agência – de textos/discursos que ampliem
o repertório cultural, na direção de outros letramentos [...]
(ROJO; MOURA, 2012, p. 08).

Os multiletramentos terão, assim, relação com o meio, ou seja,
envolvem os valores culturais na construção de textos através dos quais
os sujeitos se comunicam e se informam, que são as novas tecnologias
de informação e comunicação. Ao falarmos de tecnologias digitais
e novas modalidades de escritas que surgiram como fruto desse
avanço tecnológico, os multiletramentos terão relação com os novos
hipertextos. De acordo com Rojo e Moura, os multiletramentos e os
novos hipertextos apresentam as seguintes características:
Eles são interativos, mais que isso, colaborativos; (2) eles
fraturam e transgridem as relações de poder estabelecidas,
em especial as relações de propriedade (das máquinas,
das ferramentas, das ideias, dos textos) [...]; (3) eles são
híbridos, fronteiriços, mestiços (de linguagens, modos,
mídias e culturas) (ROJO; MOURA, 2012, p. 23).

No contexto multilingue, os multiletramentos para além
de transportarem marcas culturais, passarão a transportar marcas
linguísticas. Os falantes que têm a língua materna diferente da língua
de ensino terão a tendência de transportar elemenotos da sua língua
materna para a língua de ensino. Esse é o problema que a escola como
espaço social deve ter tendo em conta para que encontre mecanismos
pedagógicos aceitáveis capazes de reforçar o seu papel de espaço de
formação e de socialização. É sobre esse e outros papeis que a escola
deve ter que iremos falar de seguida, tendo como ponto de partida os
dados obtidos do facebook.
O PAPEL DA ESCOLA

Tendo em conta os fenômenos da escrita que ocorrem nas redes
sociais, a questão que se coloca é a seguinte: qual é o papel da escola
e como a escola deve trabalhar esses casos em sala de aula? Qual será
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a reação do professor ao se deparar com as formas de escrita usada
nas redes sociais em um texto do aluno em sala de aula? Sabemos
que o desenvolvimento da tecnologia digital é irreversível e os alunos
encontram nas redes sociais alternativas para a prática da atividade
da escrita. Todavia, como se viu anteriormente, a prática da escrita
nas redes sociais se difere da escrita tradicional, é uma escrita que
incorpora grandes marcas da oralidade. É importante que a disciplina
de língua portuguesa, e não só, faça proveito da escrita feita nas
redes sociais para incentivar o aluno a ganhar o gosto pela escrita
e pelo conhecimento da língua. Para tal, a escola deve valorizar os
multiletramentos, as diferentes formas de escritas que os alunos trazem
inﬂuenciados pelos meio social em que estão inserido, e hoje, esse
meio social engloba também os ciberespaços. É sobre essa questão
que iremos falar a seguir através da análise do material extraído no
facebook e a análise de como o professor de língua portuguesa pode
usar em sala de aula. As conversas foram feitas por falantes da língua
portuguesa e da língua echúwabo residentes em Quelimane.
Vejamos os seguintes exemplo e como o professor de língua
portuguesa pode trabalhá-los em sala de aula:
1. “tentei até nos 300 mt, ele disse que estava a nhamelar da sua boa
vontade”
Nyamelar – do verbo onyamela: seguir escondidamente para,
aproveitar, tirar proveito de.
Nesta frase nyamelar corresponde a ‘aproveitar ou tirar proveito
de’.
2. “... e vi umas sapatilhas, gostei ele fazia por 500 mt tentei loguelar
com o
vendedor”
Loguelar – do verbo ologela: interceder, implorar para, invocar
para, suplicar
para, negociar.
Nesta frase loguelar corresponde a ‘negociar’.
3. “Iaa...vocês zuzumaram , porquê não esperaram um pouco?”
Zuzumar – do verbo ozuzuma: estar preocupado, estar atarefado,
estar atrapalhado, não saber o que fazer ou dizer, estar confuso, estar
em apuros, estar em diﬁculdade.
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Nesta frase, zuzumar tem como correspondente ‘estar atrapalhado
ou estar confuso’.
O professor pode usar as três frases ao falar de verbos e de
formação de palavras, por exemplo. Ele pode explicar aos alunos que
nyamelar, loguelar e zuzumar são verbos da língua echúwabo e que
ao serem usado no português obedeceram à flexão do português; e
são palavras derivadas por sufixação. Isso fará com que o aluno não só
conheça os verbos do português, mas também conheça os verbos da
sua língua materna e o processo que ocorreu ao entrarem em contato
com o português.
O mesmo deve acontecer ao falar dos substantivos, recorrendo
exemplos tais como:
4. “um me parece k ta faltar um ou duas ou 3...gastronomia. Cade a
mucapata e agalinha k so nos sabemx faze –la”
5. “Falta mutxoro, matago, mikathe tha mbuga?”
6. “so espero k nao tenha ﬁcado de fora a mucapata,o frango a
zambeziana,o mucuane de mandioca, a sanana, e pra nao falar do
mucadje k tambem sinto saudade”.
O professor pode usar os exemplos e dizer que mucapata,
mutxoro, matago, mikathe, mbuga, sanana, mucane e mucadje são
substantivos. Ele pode ensinar os seus correspondentes na língua
portuguesa para os casos em que é possível, como são os casos de
mbuga que signifa arroz, mucuane que sigrniﬁca verdura, apenas para
ilustrar alguns.
Ele também pode usar exemplos como os que se seguem ao falar
de interjeições.
7. “ijiiii parabensssss maninho pelo vosso dia”
8. “huuuuu!!!! k alivio. as biras vao xi arepender d xerem feitas. né?”
9.“o dia nem comexou a dia ja existem planos das birras iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ucesssss”.
10. “Ishii bangui... Agora vamos para as Cer...jas. Frt abraço irmão”.
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O professor poderá explicar aos alunos que ijiii, huuuu, iiiiii
e ishiii que geralmente são usados pelos falantes do echúwabo, são
interjeições, e explicar que função elas desempenham nas frases.
Estes e tantos outros exemplos podem ser muito bem explorados
pelo professor em sala de aula e não se limitar apenas em corrigí-los
e condená-los por produzirem estes tipos de frases. É preciso que o
prefessor seja criativo e saiba explorar os diferentes cenários que a
língua portuguesa se expõe ao entrar em contato com outras línguas,
principalmente na era em que nos encontramos, a era das tecnologias
digitais e das redes sociais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho procuramos discutir a questão da escrita nas redes
sociais feitas em contexto multilingue. Ao analisarmos a oralidade e a
escrita vimos que a oralidade é mais antiga que a escrita. A escrita foi
inventada mais tarde e aprimorada para responder às necessidades do
próprio homem; porém, há sociedades que ainda não fazem o uso da
escrita. Quando falamos do mundo digital em que o uso da internet
tem um papel fundamental na relação e interação entre as pessoas, a
questão da oralidade e da escrita ganha outra feição, justiﬁcada pelo
fato de coabitarem o mesmo (ciber) espaço.
Numa sociedade onde coabitam duas ou mais línguas, é frequente
que este fenômeno de presença do oral no escrito se veriﬁque na
interação entre os falantes dessas línguas, o que permite a interferência
de um sistema linguístico no outro. Isso acontece, por exemplo, com
os falantes do português na cidade de Quelimane pelo fato de, para
além de português, serem falantes do echuwabo. Essa inﬂuência é
muito notória nas conversas feitas nas redes sociais como o facabook.
Particularidades como estas e dos multiletramentos em geral devem
ser tratados com especial atenção pelas escolas principalmente na
disciplina de língua portuguesa. O professor não deve condenar os
alunos pela escrita que produzem como as que se veriﬁcam nas redes
socias, pois, elas representam a sua identidade, o conhecimento que
têm sobre a língua. É preciso acolher essas formas diferentes de escrita
e encontrar um melhor direcionamento tendo em conta o cumprimento
dos objetivos que a escola previamente deﬁniu, que passará pela boa
formação do aluno para que possa responder os desaﬁos que o país e
o mundo apresentam.
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