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APRESENTAÇÃO
A revista Diálogos Pertinentes é uma revista científica vinculada
ao curso de Letras e ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da
Universidade de Franca (UNIFRAN). Este primeiro número do décimo
quinto volume contempla nove artigos científicos que exploram a
análise linguística sob o viés de Bakhtin, de Pêcheux, de Foucault e da
Sociolinguítica. Há também estudos sob o olhar da Teoria Literária, das
Práticas de Escrita e de Ensino de Língua Espanhola.
O artigo que abre este volume foi produzido pelas Doutoras
Marilurdes Cruz Borges e Juliana Spirlandeli Batista, editoras desta
revista. Este artigo apresenta um estudo sobre os gêneros comuns à
esfera jornalística para observar como a seção O português é uma figura,
publicada mensalmente na revista Língua Portuguesa, com eles dialoga.
Os pressupostos teóricos que embasam o estudo dos gêneros e do
dialogismo partem dos pensamentos de Bakhtin e do Círculo Bakhtiniano.
No segundo artigo, a Mestranda Cristiane Lilian Ferreira Silva e a
Pós-Doutora Fernanda Correa Silveira Galli traz uma reflexão a respeito
dos efeitos de sentido das seguintes materialidades: um recorte do e-book
intitulado Estratégia brasileira para a transformação digital; e o enunciado
Brasil, país do futuro em diferentes espaços midiáticos. A investigação
acerca dos efeitos de sentido parte da perspectiva da Análise do Discurso
francesa.
O terceiro artigo traz uma investigação dos aspectos (des)
motivacionais que interferem na vida laboral dos professores de Língua
Espanhola do Ensino Médio Regular de escolas pública e privadas na
cidade de João Pessoa, Paraíba. Os pesquisadores, o Especialista Danillo
Silva Guimarães, a Especialista Sydnei Chirol da Silva, o Doutorando
Wilder Kléber Fernandes de Santana e o Doutorando Éderson Luis Silveira,
saíram em pesquisa de campo, apoiados pela teoria de Paulo Freire e os
estudos de Williams e Burden, Callegari e Guimarães, a fim de apresentar
uma pesquisa qualitativa que mostra a relevância do papel do professor.
A mestranda Larissa Bueno dos Santos e a Pós-doutoranda
Marina Célia Mendonça expõem, no quarto artigo, à luz de teorias
sociolinguísticas, uma análise do primeiro vídeo da série online Não
seja burro!, de Marcela Tavares. Este vídeo é veiculado no YouTube e no
Facebook. O artigo discute conceitos teóricos e analisa alguns comentários
de Marcela Tavares presentes no vídeo.
O quinto artigo traz um estudo sobre a construção do espaço

do subúrbio carioca do século XIX e XX e a construção da identidade,
presentes no romance Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Para desenvolver
a análise, o Doutorando Márcio Antônio da Costa Santos e o Pós-Doutor
Ozíris Borges Filho se apoiam da teoria de Osman Lins.
No sexto artigo, a Doutoranda Livya Lea de Oliveira Pereira apresenta
um estudo sobre o diálogo entre as teorias pedagógicas, as teorias
linguísticas e as metodologias expostas em livros didáticos de espanhol,
elaborados para o público infantil. A investigação parte dos estudos de
Mortatti e das abordagens nos Parâmetros Curriculares Nacionais.
A Doutora Assunção Aparecida Laia Cristóvão desenvolve, no
sétimo artigo, uma análise do livro “Marxismo e filosofia da linguagem –
problemas do método sociológico na ciência da linguagem”. O objetivo
deste trabalho é avaliar a visão que o Círculo de Bakhtin expressou a
respeito da corrente linguística denominada “Objetivismo abstrato”, em
que Ferdinand de Saussure é expoente.
O penúltimo artigo problematiza as novas maneiras de descobrir
o sexo do bebê. A Doutoranda Solange Aparecida de Souza Monteiro e
o Doutor Paulo Rennes Marçal Ribeiro apresentam, inicialmente, uma
breve evolução histórica da família brasileira para observar como as
situações em que a relação de poder no seio familiar foi se modificando.
O nono e último artigo traz um levantamento bibliográfico que
reflete sobre a linguagem na contemporaneidade, a linguagem produzida
nos novos meios digitais, especialmente as mensagens de WhatsApp. As
autoras, a mestre Antônia Alexandre Barbosa e a Doutora Maria da Luz
Olegário fundamenta o estudo nas pesquisas de Crystal, Galli, Xavier,
Marcuschi e Hoffnagel, dentre outros. O artigo faz uma breve incursão
pela história da escrita, a fim de observar como esta é produzida nos
meios digitais.
Todos os artigos contemplados neste volume 15, número 1, da
revista Diálogos Pertinentes são relevantes aos estudos linguísticos,
literários e de formação de professores. Os temas tratados, a abordagem
desenvolvida pelos pesquisadores e as materialidades aqui expostas são
atuais e importantes aos estudos científicos que se comprometem com
a melhoria da sociedade. Acredita-se que as pesquisas, aqui expostas,
contribuam com os estudos científicos e proporcionem, aos leitores,
novas perspectivas de leitura, de análise, de práticas pedagógicas e de
pesquisa.
Marilurdes Cruz Borges
Juliana Spirlandeli Batista
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DISCURSIVOS NA ESFERA JORNALÍSTICA
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THE SECTION “PORTUGUESE IS A FIGURE”
IN DIALOGUE WITH DISCURSIVE GENRES
IN JOURNALISM
BORGES, Marilurdes Cruz
Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela UNESP-Araraquara
Docente do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Franca -UNIFRAN
E-mail: marilurdescruz@gmail.com
BATISTA, Juliana Spirlandeli
Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela UNESP-Araraquara
Docente e Coordenador dos cursos de Letras e Pedagogia da Universidade de Franca – UNIFRAN
E-mail: juspirlandeli@hotmail.com

RESUMO:

O presente artigo apresenta um estudo acerca de gêneros
discursivos comuns à esfera jornalística, a fim de observar como
eles se manifestam nessa esfera e como a seção O português é uma
figura, publicada da revista Língua Portuguesa com eles dialoga.
Para desenvolver essa análise, utiliza-se, por pressuposto teóricos,
os pensamentos do Círculo de Bakhtin no que se refere às relações
dialógicas e gêneros discursivos. Expõe-se, inicialmente, as reflexões
sobre esfera de atividade e gêneros do discurso, a fim de compreender
o projeto de dizer próprio da esfera jornalística. Foram selecionados
quatro enunciados publicados na seção em estudo para desenvolver
a análise e observar como os diálogos se constroem na materialidade
linguística e como, discursivamente, eles respondem às intenções
enunciativas da esfera jornalística.
Palavras-chave: diálogo; gêneros discursivos; esfera jornalística.
ABSTRACT:

The article presents an study on the discursive genres which
are common in journalism, with the aim of observing how they act
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in this area e how the section “Portuguese is a figure”, published in
Língua Portuguesa magazine, dialogues. For the development of this
analysis, we are based on the theory of the bakhtinian circle, referring
to the dialogycal relations and discursive genres. Initially, we expose
the reflections on the activities and the discursive genres, in order to
comprehend the project of saying typical of the journalism. We selected
four enunciates published in the section under study to develop the
analysis and observe how the dialogues are built in the linguistic
materiality and how, discursively, they respond to the enunciative
intentions of the journalism.
Keywords: dialogue; dicursive genres, journalism.

O presente artigo é parte da tese de doutorado intitulada
Gêneros do discurso em diálogo na seção o Português é uma figura: o
jornalístico, o científico e o pedagógico, no discurso de Marcílio Godoi,
na revista Língua Portuguesa, defendida em julho de 2015. Neste artigo,
apresentamos um estudo sobre os gêneros discursivos que circulam na
esfera jornalística e como o corpus com eles dialogam.
Os pressupostos teóricos que norteiam nossas investigações
partem dos pensamentos bakhtinianos, os quais consideram ser todo
procedimento discursivo englobado pelo dialogismo. Para Bakhtin
(2000), a linguagem só é dotada de sentido, se houver, no discurso
entre sujeitos, a possiblidade de interação verbal. Em decorrência disso,
o locutor e o interlocutor são de extrema relevância, visto que “toda
enunciação é uma ‘resposta’, uma réplica, a enunciações passadas e a
possíveis enunciações futuras e, ao mesmo tempo, uma ‘pergunta’, uma
‘interpelação’ a outras enunciações” (SOBRAL, 2009, p.33).
O conceito de diálogo, nos estudos do Círculo de Bakhtin, referese à condição de composição de enunciados e discursos, ou seja,
a condição de como e de onde os sujeitos agem e com quem eles se
interagem ao produzirem seus enunciados (SOBRAL, 2009). Não há, pois,
um texto desconectado do contexto, já que o dispositivo enunciativo é a
condição, o motor e o ambiente de toda enunciação.
Partindo desse conhecimento, todo enunciado é, portanto, um
objeto formado por muitas vozes que se entrecruzam e se completam,
por isso, estudá-lo requer compreender as forças vivas das quais ele
surge e nas quais ele atua. O sentido de um enunciado se constrói tanto
pelo ato responsável dos interlocutores quanto pelos valores ideológicos
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instaurados pelas esferas de atividade.
As esferas de atividade são compreendidas como campos de
produção ideológica, ou seja, campos de legitimação, de regularização
e de significação das interações sociais como: ciência, educação, arte,
jornalismo, religião, entre outras.
A noção de esfera de comunicação discursiva (ou da
criatividade ideológica, ou da atividade humana, ou
da comunicação social, ou da utilização da língua, ou
simplesmente ideologia) é compreendida como um nível
específico de coerções que, sem desconsiderar a influência
da instância socioeconômica, constitui as produções
ideológicas segundo a lógica particular de cada esfera/
campo (GRILLO, 2016, p.43).

De acordo com os estudos do Círculo de Bakhtin, compreende-se
que cada esfera de atividade tem sua própria função no conjunto da vida
social, pois os signos ideológicos não apenas refletem a realidade, mas a
refratam através de fragmentos de materiais dessa realidade (BAKHTIN/
VOLOCHÍNOV, 2010, p.33). Cada esfera conhece e reconhece os
gêneros apropriados à sua especificidade e modalidade estilística e
determina concepções de sentido da palavra, tanto para o locutor quanto
para seu interlocutor. Por isso, “cada gênero do discurso, em cada campo
da comunicação discursiva, tem a sua concepção típica do destinatário
que o determina como o gênero” (BAKHTIN, 2000, p. 147).
Para que um enunciado se insira em uma determinada esfera de
atividade, é necessário que haja o conhecimento e a atualização dos
gêneros, pois cada esfera possui “uma linguagem própria que nomeia e
classifica os agentes e produtos, com o intuito de construir hierarquias e
modos de percepção” (OLIVEIRA, 2012, p. 165). Além disso, é preciso
também compreender que o enunciado concreto, para Volochínov/
Bakhtin (1976, p.8), “sempre une os participantes da situação comum
como co-participantes que conhecem, entendem e avaliam a situação
de maneira igual”.
Todo enunciado é um projeto intencional, elaborado por um
sujeito em uma dada situação de enunciação. Desse modo, no projeto
enunciativo, conectam-se tanto o objeto de sentido, o tema e a forma
composicional, quanto as circunstâncias concretas de produção desse
enunciado. Assim, os gêneros do discurso dizem respeito aos atos
de atividade e às relações dialógicas do processo comunicativo. Eles
devem, portanto, serem observados na dimensão do tempo e do espaço
onde as interações se produzem e articulam formas discursivas criadoras
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da linguagem, de visões de mundo e de sistema de valores configurados
por pontos de vista determinados.
Nenhum gênero surge do nada; ele se liga necessariamente
a uma tradição. É essa tradição que permite estudar
qualquer gênero do ponto de vista diacrônico (os gêneros
que o antecedem, aos quais ele se liga e ao mesmo
tempo modifica) e sincrônico (características pertencentes
aos gêneros antecedentes e, ao mesmo tempo, as
novas características que o definem e diferenciam dos
antecessores) (BRAIT; PISTORI, 2012, p.375).

A escolha do gênero depende das necessidades do tema e das
especificidades de determinada esfera da comunicação verbal em que
o enunciado se encontra. Então, ao se analisar o enunciado concreto, é
preciso considerar a esfera da comunicação em que ele está inserido, a
fim de reconhecer o gênero discursivo em sua relação com o contexto
histórico.
O locutor e seu interlocutor devem conhecer as esferas de uso
da linguagem e observar como se constroem as relações dialógicas do
enunciado e como ele se configura em função do sistema de signos que
o realiza. Em algumas situações, o enunciado pode adquirir uma outra
concepção de gênero ou apresentar uma intergenericidade – o diálogo
entre gêneros ou a evidência de diferentes gêneros em um mesmo
enunciado.
Assim, os gêneros do discurso podem apresentar certa estabilidade
enunciativa, mas também podem apresentar novas formas de
estratificação discursiva, seja por meio do aparecimento de um novo
gênero, seja pela intergenericidade. “Ao nascer, um novo gênero nunca
suprime nem substitui quaisquer gêneros já existentes. Qualquer gênero
novo nada mais faz que completar os velhos, apenas amplia o círculo de
gêneros já existentes” (BRAIT; PISTORI, 2012, p. 377).
GÊNEROS DISCURSIVOS NA ESFERA JORNALÍSTICA

Como nossa investigação parte do diálogo da seção O português
é uma figura com a esfera jornalística, faz-se necessário conhecer as
particularidades enunciativas e valorativas dessa esfera, bem como
alguns gêneros comuns a ela, com os quais o corpus de análise também
dialoga.
A esfera jornalística é determinada por cinco coerções: “a
atualidade, a periodicidade, a objetividade, a informatividade e
captação do leitor” (GRILLO, 2006, p.153). Cabe a essa esfera oferecer
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informações reais e relevantes sobre todas as áreas do conhecimento
humano, utilizando-se, por estilo, a clareza e a transparência.
A esfera jornalística propõe oferecer informações ‘verdadeiras’
e mais próximas da realidade vivenciada pelo seu interlocutor, por
meio de diferentes gêneros discursivos como a reportagem, a notícia,
a entrevista, a carta ao leitor, a carta do leitor, a crônica, dentre outros.
Em si, o jornalismo é visto “como uma atividade complexa que envolve
processos de difusão (notícia, informação), interpretação, análise
(reportagem), argumentação (opinião) e reflexão (crônica, comentário)”
(CRISTÓVÃO, 2011, p. 41).
A seção O português é uma figura, produzida por Marcílio Godoi,
passou a integrar a revista Língua Portuguesa a partir da edição n.31, em
maio de 2008. Essa seção, publicada sempre na última página (p.66),
apresenta, a cada mês, um enunciado que traz informações e reflexões
sobre um artista/escritor de língua portuguesa. Os sujeitos expostos na
seção são sujeitos já consagrados, validados e reconhecidos pelo público
leitor por criarem discursos artísticos. Neste artigo, esses sujeitos serão
nomeados de autor.
A proposta da seção é traçar o perfil de um autor e destacar os
mecanismos linguísticos e artísticos utilizados por ele em sua construção
textual e discursiva. Assim, a criação enunciativa da seção decorre
dos diálogos travados com os mundos artístico, científico e cotidiano
que, direta ou indiretamente, participam da maneira com que o autor
vê e sente as diferentes manifestações da língua/linguagem e que,
consequentemente, extravasa em sua poeticidade.
Ao investigar a forma composicional da seção, observa-se que
o layout é sempre o mesmo: A seção é intitulada de O português é
uma figura, mas a cada publicação ela traz um título para apresentar
o autor do mês. Há, em sua composição, um desenho, uma citação e
uma pequena apresentação do perfil do autor. Essas três partes dialogam
entre si, com enunciados outros e com as esferas jornalística, científica
e educacional, produzindo sentidos e valores ao autor e ao enunciado
instaurado na seção.
A área do conhecimento que se produz a seção é a artística,
pois, além de destacar um artista – escritor de textos artisticamente
produzidos – o enunciador da seção recria sujeitos/heróis por meio de
uma elaboração poética. O trabalho estético pode ser visto na construção
do título, nos traços que compõem o desenho, nos recortes das citações,
nas escolhas estilísticas que traçam o perfil dos autores e na disposição
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das partes que contemplam o enunciado. Portanto, é uma materialidade
que se preocupa com o valor estético.
A seção O português é uma figura dialoga com a esfera jornalística
não só porque está publicada na revista Língua Portuguesa, mas porque
responde a alguns elementos próprio dessa esfera como veremos a seguir:
Desde que iniciou sua participação junto à revista Língua
Portuguesa, em maio de 2008, a seção, de Marcílio Godoi, foi publicada
em todos os periódicos, em um local específico – a última página –, fato
este que mostra sua regularidade e periodicidade. Ela traça perfis de
autores de diferentes épocas e contextos enunciativos, embora privilegie
os contemporâneos. Independente da época em que o autor viveu e
produziu sua obra, o enunciador procura atualizá-lo e mostrar ao leitor
que as visões de mundo e as maneiras de manifestar-se linguisticamente
não são específicas de um único indivíduo em um determinado tempo
específico, pois ilustram e representam realidades sócio-discursivas.
Tanto a preocupação enunciativa em atualizar e contextualizar os
discursos promovidos na seção, quanto sua periodicidade caracterizam
atitudes responsivas, portanto, dialógicas, junto à esfera jornalística.
A objetividade, outro requisito da esfera jornalística (e que se
obtém a partir de recursos como uso de terceira pessoa do singular, uso
do discurso direto e indireto, etc.) não é predominante na seção, no
entanto, ela se entrevê em alguns recursos utilizados. Embora se perceba
a subjetividade no desenho e na citação, já que evidencia as escolhas do
enunciador e sua forma de ver e reconhecer o autor, na parte destinada
à apresentação do perfil dos autores, há efeitos de objetividade. Nessa
parte, o enunciado aparece, normalmente, na terceira pessoa do singular
ou na primeira pessoa do plural, o que mostra algum distanciamento/
afastamento do enunciador. Além desses recursos, destaca-se o emprego
do discurso citado em sua forma em que “é visto pelo falante como
a enunciação de uma outra pessoa, completamente independente na
origem, dotada de uma construção completa, e situada fora do contexto
narrativo” (BAKHTIN, 2010c, p. 150). Assim, o discurso citado aparece
na materialidade discursiva por meio do discurso direto e indireto, em
que outras vozes enunciativas são ouvidas junto à voz do enunciador.
O interlocutor/leitor é elemento primordial da esfera jornalística,
pois o enunciado só se concretiza e se propaga por meio dele, no entanto,
como a seção em estudo apresenta um discurso artístico, destina-se a um
tipo específico de leitor, do qual procura captar a atenção e com o qual
estabelece relações dialógicas. O leitor da seção O português é uma
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figura não é um leitor comum, um leitor que aprecia qualquer tipo de
informação. É um tipo de leitor que se interessa pela linguagem, que
procura compreender os mecanismos de construção dos enunciados,
que busca prazer na palavra trabalhada, arquitetada, elaborada, mesmo
que na mais simples manifestação cotidiana. É, portanto, o consumidor
de diversas modalidades discursivas comuns ao chamado jornalismo
cultural, bem representado pela revista Língua Portuguesa.
Os gêneros discursivos que circulam na esfera jornalística abordam
temas relativos a acontecimentos presentes ou que estão prestes a ocorrer,
e que, de algum modo, influenciarão a vida dos leitores, mas também há
gêneros, nessa esfera, que estabelecem elos com o passado, dialogando
com a memória cultural. Assim, partindo do conhecimento de que “o
gênero vive do presente, mas recorda o seu passado, o seu começo”
(BAKHTIN, 2000, p. 159), compreendemos que o acontecimento do
passado enunciado em determinado gênero, nessa esfera de atividade,
será atualizado, ou seja, adquirirá, no contexto de enunciação e nas
relações dialógicas estabelecidas, um novo enunciado.
Dos gêneros comuns à esfera jornalística, que comumente
priorizam os processos enunciativos de difusão, interpretação, análise
e reflexão, abordaremos a biografia, o perfil, a reportagem e a crônica,
a fim de investigar seus elementos enunciativos e observarmos se a
seção O português é uma figura com eles dialoga; e se dialoga, como
empreende a eles uma resposta.
A biografia é um gênero discursivo cujo acontecimento é
apreendido pela história, por isso, alguns estudiosos chamam-na de
“gênero de memória” (DIAS, 2001). “De origem grega, a palavra biografia
é formada pelos radicais “bio” (vida) e “grafia” (escrever); significa
escrever ou descrever a vida de alguém que foi relevante à determinada
sociedade” (HOUAISS, VILLAR, FRANCO, 2009, p.292). A biografia é
um gênero de caráter narrativo que, comumente, apresenta a história da
vida de um sujeito que já morreu e já foi reconhecido pela sociedade,
mas nada impede que ela também narre a história de uma pessoa viva
(SILVA, 2009).
A construção de uma biografia exige diálogo com as
diferentes formas de controle simbólico do tempo e da
individualização nas sociedades humanas, na busca
de traduzir uma experiência de duração e estruturas
imaginativas que relacionam uma vida e suas relações
com a cultura na qual se insere na “vida póstuma”, na qual
mortos e vivos dialogam a partir das heranças dos primeiros
e das carências dos segundos (SILVA, 2009, p. 153).
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No passado, a biografia era chamada de historiografia ou crônicas,
pois eram produzidas por historiadores ou cronistas que desejavam
documentar, por meio do ato de narrar, fatos de uma época através da
história de um indivíduo importante cuja trajetória de vida contribuísse
à formação cultural de um povo.
A biografia é um gênero que dialoga com outros gêneros porque
utiliza recursos de várias áreas do conhecimento como da história, da
literatura e do jornalismo (PEREIRA, 2007). Tem gênese literária porque
o ato narrado adquire aspecto ficcional, embora sempre haja “tensão
entre a vontade de reduzir um vivido real passado, segundo as regras
da mímesis, e o polo imaginativo do biógrafo, que deve refazer um
universo perdido segundo a sua intuição e talento criador” (DOSSE, apud
FONSECA, VIEIRA, 2011, p.105). Quando a biografia é publicada na
esfera jornalística, adquire um caráter de atualidade e tem por objetivo
recuperar, resgatar e ressignificar a história do sujeito biografado.
A memória é a construção de um ponto de vista sobre uma
dada realidade em que passado e presente se encontram
e são (re)significados pelo sujeito a partir desse ponto de
vista. A memória não é assim um produto do passado, mas
um processo de (re)significação desse passado à luz do
presente (DIAS, 2001, p. 148).

É nesse sentido que a história de vida de um sujeito se atualiza, pois,
ao ser recuperada e resgatada da história e da memória, é ressignificada
pelo olhar de quem a conta e de quem a lê. No jornalismo, a biografia
também é “um produto de consonância e dissonância entre o factual e
o ficcional, e a subjetividade do relato biográfico e o como dizer esta
narrativa se interpõe como imbricações conflitantes do fazer biográfico,
como na historiografia” (FONSECA, VIEIRA, 2011, p. 105).
Por isso, segundo Fonseca e Vieira (2011), os jornalistas têm
procurado, no gênero biografia, uma nova vertente do gênero reportagem,
porque procuram reportar histórias de vidas que pertencem ao imaginário
coletivo, como a vida de artista e de políticos. No retrato da trajetória de
uma vida, vemos, pois, um novo enfoque, um novo significado, já que
nos são apresentadas outras possibilidades dessa trajetória.
Para se produzir uma biografia, o biógrafo deve, inicialmente,
desenvolver um trabalho árduo de pesquisa, pois “o compromisso com
a realidade exterior à obra e a submissão às chamadas provas de verdade
são aspectos essenciais do discurso biográfico” (PENA, 2004, p. 10).
Cabe também ao biógrafo selecionar os dados e os acontecimentos mais
significativos do biografado, além de construir, por meio da interpretação

15

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

dos fatos, uma narrativa atraente aos olhos do leitor. É, portanto, no
modo de investigar, selecionar e organizar as informações que o biógrafo
revelará o retrato do sujeito biografado.
Ressaltamos que, na esfera literária, a biografia tem por intento,
além de apresentar a vida do escritor, expor um estudo crítico sobre
sua obra, conceituá-la, por isso é comum muitos críticos literários
explorarem a vida e a obra de grandes escritores através de biografias
como, por exemplo, o fez Alcides Maia, na obra Machado de Assis –
algumas notas sobre o “humor”, em que deu ênfase à obra de Machado
de Assis, mas não privilegiava aspectos biográficos propriamente dito
(PEREIRA, 2007, p. 31). Já na esfera jornalística, a biografia adquire
caráter de acontecimento jornalístico, em que o sujeito biografado volta
a ser notícia, como aconteceu com a biografia de Maysa Matarazzo,
escrita pelo jornalista Lira Neto. A obra Maysa: só numa multidão de
amores (2007) “suscitou o interesse da indústria cultural, que fez o
relançamento de discos e regravações de suas composições” (FONSECA,
VIEIRA, 2011, p. 106). Tal fato acontece porque o projeto de dizer dessa
esfera é reportar, informar, propagar e divulgar o sujeito biografado.
Atualmente, as biografias têm sido um gênero bem atrativo aos
leitores, pois “o uso de técnicas literárias e de uma linguagem clara
e acessível para a maior parte dos leitores (características essa ligada
diretamente ao jornalismo), desperta o interesse do leitor, que se sente
lendo um romance da vida real” (PEREIRA, 2007, p.35). Por isso, o
leitor de biografia busca não só informações sobre o biografado, mas
elementos de sua vida que possam lhe servir de modelo, de inspiração,
de mecanismos para compreender o mundo e agir sobre ele. Por isso, só
se faz uma biografia de alguém que atraia o interesse do leitor.
Conhecidos alguns elementos enunciativos próprios do gênero
biografia, achamos que há traços desses elementos no corpus em análise,
visto que o projeto de dizer que inferimos na seção é retratar aspectos
da vida e da obra de um autor consagrado, ou seja, um sujeito que já
pertence ao imaginário coletivo da sociedade brasileira.
Os aspectos da vida e da obra traçados, em cada seção, são
retirados do passado histórico e da memória cultural, documentados por
meio de estudos críticos ou relatados por pessoas que conviveram com
o sujeito biografado. Assim, as vozes detentoras desse saber podem ser
ouvidas na materialidade enunciativa de forma explícita ou implícita.
No processo do ato enunciativo, o enunciador seleciona, das
informações obtidas, elementos que priorizam dados sobre a produção
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artística, a postura crítica e as escolhas linguísticas mais representativas
de um determinado grupo social. Ao fazer suas escolhas e os recortes
relevantes ao seu projeto de dizer, interpreta os dados, rearranja-os e
organiza-os em um novo contexto, como ilustrado na Figura 1.

Figura 1.Fonte: GODOI, M. Visão militante. In: O português é uma figura.
Língua Portuguesa. Ano III, n.33. p. 66

As informações dos autores, apontadas no enunciado da seção,
são atualizadas e ressignificadas pelas mãos do enunciador, cujo projeto
de dizer não é meramente apresentar a vida e a obra do artista, mas, a
partir dos atos enunciativos dele, abordar aspectos referentes à língua
portuguesa e aos procedimentos da linguagem.
No fragmento abaixo, pode-se observar alguns elementos
discursivos que evidenciam o projeto de dizer do enunciador e que
contribuem para a ressignificação dos valores instaurados pela memória
cultural.
O tempo vivido entre e para a produção dessas obras é
a essência de sua biografia. As nuances concretistas de
A Luta Corporal geraram conflitos tipógrafos e com as
estruturas poéticas vigentes no país. O contexto de Poema
Sujo é bem outro; menos linguagem, mais mensagem.
Engajado, exilado pelo regime militar, revisor, tipógrafo,
jornalista pintor, crítico, Gullar atravessa gerações com
olhar rompedor e ao mesmo tempo unitário, com o frescor
e a força de um militante (Fig.1).

Ao apresentar a obra de Ferreira Gullar, o enunciador destacou
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suas características concretistas, as quais têm por proposta elaborar o
poema-objeto, marcado pela valorização acústica e visual, pela vasta
carga semântica, pela exploração dos vocábulos e pela disposição
geométrica no espaço tipográfico da página. De acordo com a sua
fortuna crítica, o experimento linguístico de Gullar “radicaliza-se como
impasse, não como afirmação eufórica; a luta corporal com as palavras
ressoa o timbre moderno da impossibilidade de expressão” (VILLAÇA,
1998, p.90).
Essas características, na visão do enunciador, não constituem
apenas elementos da obra do poeta, mas se inscrevem em sua própria
personalidade, visto que “é essência de sua biografia”, portanto, de sua
história, de sua vida, marcada na sua forma de escrever, de trabalhar e
de viver. Em Gullar, os símbolos
são mais que figuras, ou temas: já constituem atitudes,
gestos, valores, compromissos fundamentais do sujeito
poético consigo mesmo e com o mundo. Passam a
simbolizar nexos estruturais entre o indivíduo e a História,
a consciência e o tempo, o sentimento de vida e o
sentimento de morte (VILLAÇA, 1998, p. 90).

Ferreira Gullar é, portanto, um sujeito da “visão militante”, em que
experimenta a palavra poética e a palavra político-social até reconstruila através de uma reflexão crítica (TURCHI, 1985). Por isso, chama-nos
atenção o dito pelo enunciador da seção: “o tempo vivido entre e para
a produção dessas obras é a essência de sua biografia” (Fig. 1). Aqui
há explícito o diálogo com o gênero biografia, tanto que é citado na
materialidade enunciativa, mas também nos mostra que o contexto
vivido – década de 60, ditadura no Brasil, repressão da linguagem –
está integrado na vida e na produção artística do poeta Ferreira Gullar.
Assim, a concreticidade enunciativa do poeta é percebida na vida, nas
características estilísticas e na temática abordada em suas poesias.
É, pois, no fazer poético do autor e na exposição e reflexão sobre
sua vida e obra, apresentada na coluna de Godoi, que o conhecimento
histórico, resgatado pela memória cultural, é ressignificado e atualizado,
pois conduz o leitor a outros conhecimentos, outras perspectivas sobre
o autor. Conhecer o contexto de produção e fatos que motivam o
fazer artístico interferem no sentido empreendido pelo leitor. Portanto,
consideramos que a seção O português é uma figura, de Marcílio,
ao responder às propostas enunciativas do gênero biografia, com ele
dialoga.
Há na esfera jornalística um outro gênero que também se propõe
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a traçar o retrato de um indivíduo, gênero este que é chamado de perfil.
Segundo Vilas Boas (2004, p. 91), “o perfil jornalístico é um texto
biográfico curto (também chamado de short-term biography) publicado
em veículo impresso ou eletrônico, que narra episódios e circunstâncias
marcantes da vida de um indivíduo, famoso ou não”.
Nesse gênero, cabe ao enunciador dar pleno destaque à personagem
cuja vida é traçada. Para tanto, o enunciador deve relacionar-se com ela,
estudá-la profundamente para que juntos construam um perfil da vida
da personagem, mas que também atenda aos interesses do enunciador.
A intenção enunciativa do perfil não é idealizar a personagem, mas
humanizá-la em sua singularidade humana (VILAS-BOAS, 2004).
O perfil apresenta, normalmente, narrativas sintéticas que mostram
apenas trechos de uma história de vida, os quais evidenciam a forma de
pensar da personagem, podendo se ligar ou servir aos conceitos e valores
que interessam ao enunciador e que são atualizados pelo contexto
enunciativo. Sodré e Ferrari (1989) consideram que, nos gêneros notícia,
entrevista e reportagem, é possível ver traços do gênero perfil.
Como o que diferencia o gênero perfil do gênero biografia é seu
caráter sintético, podemos constatar que a seção de Marcílio Godoi
também dialoga com esse gênero. Cabe aqui destacar que há evidências
de diálogo da seção com o gênero perfil, pois a exposição sobre a vida e
obra do autor aparece em apenas três ou quatro parágrafos. Na perspectiva
do gênero perfil, é compreensível chamar os autores apresentados na
seção em estudo de heróis/personagens, já que essas não são meramente
representadas, elas são recriadas, ressignificadas nesse novo contexto de
enunciação.
Tais fatos podem ser comprovados pelo título dado às seções e
pelos desenhos dos autores, pois evidenciam o olhar do enunciador
sobre as marcas estilísticas e linguísticas do sujeito cujo perfil é traçado.
Ao enfatizar características dos artistas na escrita do colunista, o editor
da revista Língua Portuguesa destaca os procedimentos estilísticos
do enunciador que busca, a cada seção, aproximar-se ao máximo
do autor cujo perfil é traçado. Essas marcas enunciativas são visíveis
nas materialidades enunciativas e explicitam as relações dialógicas
instauradas pelas vozes que circundam a seção. Desse modo, tanto o
enunciador quanto o leitor participam das propostas enunciativas do
autor e com ele dialogam e a ele respondem.
É preciso, no entanto, observar que a voz sobreposta e a adaptação
estilística não significam que o enunciador se ausenta totalmente de
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seu enunciado, pois há, na exposição sobre os autores, interpretações
e ressignificações elaboradas por ele, já que é o enunciador quem
seleciona, recorta, organiza e expõe ideias e juízos de valor. Portanto,
enfatizar o estilo do autor faz parte do projeto de dizer da seção que
tem por intuito levar o leitor a refletir sobre as manifestações da língua
e procedimentos da linguagem em diversas situações de enunciação,
conforme é possível observar na Figura 2.

Figura 2. Fonte: GODOI, M. Alma graciosa. In: O português é uma figura.
Língua Portuguesa. Ano 4, n.56, jun. 2010, p. 66.

A fim de ilustrar as marcas estilísticas do autor no enunciado,
destacamos um fragmento do perfil traçado de Graciliano Ramos.
Nem é escrita. Trata-se de rigorosa arquitetura de palavras
em que a concisão não significa resumo e, sim, apuro,
exatidão, lavra, palavra. Graciliano Ramos é tão espartano
em seu texto que é nele o melhor lugar do Brasil para
enxergarmos, em português, a linguagem no osso de nossa
criação literária (Fig. 2).

A aridez comum ao estilo de Graciliano Ramos e ao cenário
constante de suas obras pode ser observada, no enunciado da seção,
por meio da segmentação dos substantivos atribuídos à escrita do autor
em “a concisão não significa resumo e, sim, apuro, exatidão, lavra,
palavra” (Fig. 2). Esses elementos também ilustram as reflexões sobre
os procedimentos linguísticos, já que esses são adaptados às situações
da seca, da paisagem hostil, responsável pela condição de vida das
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personagens de Graciliano, como disse Paulo Honório em São Bernardo:
“A culpa foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida agreste que me deu uma
alma agreste” (Fig. 2). Portanto, em Graciliano, temos a linguagem árida
porque o meio é árido, a fome e a miséria física cotidiana manifestamse no sentimento, no modo de pensar e de falar. É, pois, esse o projeto
de dizer da seção: traçar o perfil do autor e levar o leitor a compreender
mais que sua vida e sua obra, compreender as modalidades discursivas
e enunciativas em diversos contextos de enunciação.
A reportagem é outro gênero comum à esfera jornalística, pois
tem caráter informativo. Sua função primordial é reportar, por meio do
ato de narrar, um acontecimento repercutido no organismo social, ou
seja, na realidade, descrevendo-o. Não cabe à reportagem analisar ou
avaliar o conteúdo da informação, mas pode revelar ângulos insuspeitos
e conduzir o leitor a um posicionamento crítico (MENDONÇA;
CAVALCANTI, 2011).
Geralmente, a reportagem narra um acontecimento de forma
cronológica e, normalmente, vem acompanhada de outros gêneros
(foto, gráfico etc.). O acontecimento relatado pela reportagem não se
refere a um ato pontual ocorrido em determinado momento do passado,
mas refere-se a um ato em processo, em construção, o que lhe dá um
caráter de atualidade (MELO, 1985). Embora o enunciado se proponha
à objetividade, o acontecimento é narrado a partir do ângulo do sujeito
enunciador, mesmo que ele compartilhe seu enunciado com outros
sujeitos, outras vozes discursivas postas por meio do discurso direto e
indireto.
O ato de narrar um acontecimento extraído do organismo social,
acontecimento que gera interesse do público, é um dos fatores primeiros
que nos faz pensar no possível diálogo do corpus com esse gênero, já que
a seção narra alguns aspectos da vida e da obra de um autor, extraídos da
memória cultural, portanto, retirados do organismo social.
Mesmo que a reportagem não avalie explicitamente (ou de forma
incisiva) o acontecimento, ela pode revelar fatos invisíveis a olhos nus,
ou seja, abordar elementos enunciativos que despertem curiosidades
e promovam novos conhecimentos ao leitor. Esse aspecto também nos
leva a pensar nos atos responsivos do enunciador da seção, pois os
enunciados das seções procuram narrar e reportar fatos da vida e da
obra do autor que, mesmo pertencente à memória cultural, ressaltam
particularidades pouco exploradas ou dão a elas novas perspectivas,
visto que são escolhas do autor-criador e servem ao seu projeto de dizer.
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A relativa objetividade proposta também por esse gênero é um
aspecto que encontramos no corpus, pois, mesmo que a vida e a obra do
autor sejam narradas e interpretadas pelo enunciador, ele se coloca, na
maioria das vezes, na 3ª pessoa do singular e compartilha seu enunciado
com outras vozes enunciativas, como já apontamos anteriormente e
aparece na Figura 3

Figura 3.Fonte: GODOI, M. O mulher negra. In: O português é uma figura.
Língua Portuguesa. Ano III, n.33. p. 66.

Ilustramos abaixo um fragmento que narra a vida e a obra de Mia
Couto (Fig.3) para, a partir dele, destacarmos elementos que possam nos
mostrar os atos responsivos ao gênero reportagem.
Antônio Emílio Leite, o Mia, não cultua, cultiva palavras
em que uma prosa poética arrebatadora, cheia de imagens
sonoras e perfumados sons. Em seus “abensonhados
pensatempos”, alegra-se como um menino inventando
neologismos, pelo alcance que sente em nomear o mundo
pela primeira vez, mas não admite que reduzam sua
literatura a uma oficina linguística. “A palavra pertence a
territórios múltiplos”, previne o autor de Jerusalém (Fig.3).

A história de Mia Couto é-nos relatada por meio de sua obra,
marcada pelo trabalho estético – imagens sonoras e perfumados sons.
O seu ato de narrar é recheado de neologismos, os quais o enunciador
da seção destaca: “abensonhados pensatempos”. Aproximando-se
do escritor, o autor-criador, ao mesmo tempo em que expõe uma
preocupação do autor, atiça a curiosidade do leitor, pois chama-lhe a
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atenção sobre os procedimentos enunciativos e construtivos de sua obra:
“não admite que reduzam sua literatura a uma oficina linguística”. Ao
destacar a negativa do próprio autor, o leitor é despertado e instigado
a observar as particularidades das construções linguística de suas
narrativas, propósito primeiro do projeto de dizer da seção.
Uma abordagem inovadora sobre o autor e que leva o leitor a
ativar sua memória cultural é chamá-lo de “o autor de Jerusalém”. Tal
designação nos provoca pensamentos múltiplos que não são respondidos
na coluna, mas que são reportados e promovem a curiosidade do
leitor para compreendê-la através de sua obra. Os leitores, assim, são
motivados a desvendar a palavra de Mia Couto, como ele mesmo nos
disse “A palavra pertence a territórios múltiplos”.
A crônica é um gênero discursivo que pode adquirir caráter
histórico, poético e jornalístico. “De origem grega, a palavra crônica deriva
do termo chronos que significa, na mitologia grega, tempo cronológico
ou sequencial. Por isso, cabe a ela registrar um acontecimento em um
intervalo de tempo” (HOUAISS, VILLAR, FRANCO, 2009, p.577).
É, portanto, um tipo de enunciado construído pela observação
do real por meio de olhos investigativos, os quais procuram ir além
do registro de um fato ocorrido porque buscam seus significados no
comportamento humano.
As primeiras crônicas em língua portuguesa foram escritas na
Idade Média e tinham caráter histórico, por isso eram chamadas de
crônicas históricas. Para elaborá-las, o cronista se colocava na posição
de observador da cena histórica, a partir do que via ou do que colhia em
fonte de referência, e relatava as circunstâncias sobre o acontecimento,
sobre o cenário e sobre os sujeitos que os vivenciaram (MELO, 2002).
Fernão Lopes, considerado o primeiro cronista da língua portuguesa,
foi encarregado de escrever as histórias dos reis e do passado português.
Também, os primeiros relatos sobre o Brasil foram escritos por cronistas,
que eram contratados e encarregados de informar a coroa portuguesa
sobre as descobertas ultramarinas. Esses dois exemplos confirmam o
objetivo do gênero, já que registram fatos históricos.
Mas esse conceito de crônica, com o advento da literatura
jornalística no século XIX, sofre uma ressignificação, pois junto às
informações e descrições históricas, insere-se o registro do cotidiano,
além de também apresentar, às vezes, um caráter ficcional. Assim, o
cronista do século XIX, inserido na esfera jornalística por meio dos
folhetins, adquire outros objetivos e função, passando a escrever textos
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que abordam os hábitos e costumes da sociedade a fim de entreter o
público leitor.
No Brasil, a crônica aparece pela primeira vez em 1828, “no jornal
Espelho Diamantino, em que lançou a ideia de que todo jornal deveria
contar com um observador de costumes, que registrasse o que visse e
ouvisse em suas andanças pelas ruas da cidade” (COSTA, 2005, p.247).
Há, porém, pesquisadores que afirmam que o gênero realmente se
efetiva em 1854, “quando José de Alencar publicou o primeiro folhetim
da série “Ao correr da pena”, no jornal Correio Mercantil” (SANTOS,
2005, p.16).
Ao ser inserida na esfera jornalística e se propor a relatar fatos
extraídos do cotidiano para entreter o leitor, a crônica adquire caráter
poético-jornalístico.
Sendo a crônica o resultado de uma prática de escritores
nos domínios do jornal, ela tem forçosamente componentes
híbridos, ou seja, os poéticos, organizados a partir de uma
visão subjetiva do mundo, gerados por um investimento
figurativo na linguagem, e um outro, mais referencial,
gerado pela exigência do veículo impresso destinado a um
público heterogêneo (MOURA, 2008, p. 3).

A partir do século XIX, muitos escritores de literatura passaram a
contribuir periodicamente no jornalismo por questões de subsistência
e para divulgar seu trabalho artístico, embora esse, inserido na esfera
jornalística, tenha se adaptado às necessidades discursivas e ideológicas
dessa esfera. Na esfera literária, o escritor produz, em torno da atividade
da escrita, sua identidade, visto que a história narrada e os personagens
que a vivenciam não necessitam ser validados pela realidade circunstante,
são frutos e produtos da ficção.
Já na esfera jornalística, a prática de escrita deve ser voltada à
documentação da realidade, porque “depende intensamente da
referencialidade, de um espelho de correspondências intrínsecas com a
realidade que a linguagem não tem como garantir” (MOURA, 2008, p. 5).
Nessa esfera, o escritor deveria, portanto, aperfeiçoar a escrita objetiva,
pautar-se na realidade cotidiana e circundante, mostrar as diferentes
versões dos fatos ocorridos, mas sem se desprender do acontecimento
real. Mas não é o que efetivamente acontece nesse gênero, pois segundo
Melo (2002) a crônica situa-se na fronteira entre a informação de
atualidade e a narração literária, aproximando-se de “um relato poético
do real”.
Quando a crônica é publicada em jornais de circulação diária e
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de grande circulação, normalmente, ela se destina a um público mais
diverso, de perfil variado, supostamente mais distanciado do enunciador.
Quando inserida em periódicos semanais ou mensais e ocupando um
espaço específico e determinado, há a aproximação do leitor, pois o
enunciador tem dele um perfil previamente definido. É, portanto, para
esse perfil definido de leitor que os textos publicados na revista Língua
Portuguesa se dirigem.
É possível observamos, na materialidade discursiva da seção O
português é uma figura, aspectos da crônica, pois o autor-criador narra,
utilizando recursos poéticos, acontecimentos reais, dados colhidos a partir
do que viu, leu ou ouviu, sobre autores e obras que ainda pertencem ao
cotidiano do leitor. O ato responsivo do autor-criador aparece ao expor
esses dados que correspondem à realidade, não só a vivenciada pelos
autores, mas que se ressignificam frente à realidade cotidiana tanto do
contexto de enunciação na coluna, quanto do contexto de interação do
leitor. Desse modo, de forma poética, o autor-criador colhe da história
real de vida dos autores, fatos, comportamentos, valores, principalmente,
voltados às suas manifestações enunciativas e linguísticas, que promovam,
no leitor, reflexões sobre essas manifestações também no seu cotidiano.
Um exemplo, que comprova como as escolhas e abordagens
enunciativas do autor-criador podem despertar a curiosidade do leitor
e fazê-lo refletir sobre o cotidiano circundante, pode ser visto na Figura
4, seção que trouxe Rolando Boldrin, nome artístico de Cornélio Pires.

Figura 4.Fonte: GODOI, M. Senhor Brasí. In: O português é uma figura.
Língua Portuguesa. Ano III, n.33. p. 66.
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O autor-criador nos apresenta Boldrin como um homem que
deixou a pequena cidade de São Joaquim da Barra para se aventurar
na cidade grande, “para ser frentista, garçom, sapateiro, carregador,
farmacêutico, soldado, cantor, compositor, ator, apresentador, artista”
(Fig. 4). As experiências de vida e profissionais destacadas pelo autorcriador foram, segundo ele, relevantes à formação pessoal e intelectual
do compositor, já que o permitiram conhecer várias facetas do homem
brasileiro e aprender “o Brasí”, ou seja, a essência do que é ser brasileiro
– a língua. É, pois, a identidade linguística das composições de Rolando
Boldrin que despertou o projeto de dizer do autor-criador e levou-o a criar
o título da seção: “Senhor Brasí”, já que o autor-criador o compreende
como o “dono da palavra que inventou o Brasil” (Fig. 4).
O fragmento baixo, citado na seção ao lado do desenho, foi
extraído da canção “Homi num chora”, de Rolando Boldrin.
Veio a guerra de 40... e eu
Tava lá... um homi feito,
Pronto pra defende o Brasí.
Vancê e a mãe foram me
Acompanha pra despedi.
A mãe, coitada, quando me
Abraço, choro de saluçá
Mas, nóis dois, não.
Nóis só se oiêmo, se
Abracêmo e despedimo
Como dois HOMI. Sem
Chorá nem um pingo.
Ah, me alembro bem... era
Um dia de domingo (Fig. 4).

O autor-criador escolhe esse fragmento para ilustrar o estilo
das composições de Rolando Boldrin. A letra da música enfatiza uma
linguagem coloquial e regionalista, em que há a supressão e a troca
de alguns fonemas, a fim de proporcionar a musicalidade própria da
língua falada do português no Brasil. Também aborda valores sociais,
pois homem não pode demonstrar sentimento. Veja que homem (HOMI)
foi grafado com letra maiúscula para enfatizar seu papel na sociedade:
forte, corajoso, bravio. Logo, o compositor é, segundo o projeto de dizer
do autor-criador, “Senhor Brasí” por mostrar, em suas composições, a
brasilidade linguística, própria da comunicação no cotidiano, e os
valores sociais que imperam nesse país.
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Rolando Boldrin é a síntese humana de tudo o que o país
viveu do ponto de vista da linguagem popular indo do campo
parar na cidade, sem tratamentos acadêmicos, análises
formais: a língua do povo, “porque ele é que fala gostoso o
português do Brasil”, como figurou Bandeira (Fig. 4).

Assim, ao falar sobre Rolando Boldrin, apresentar as características
de sua obra, suas experiências de vida e suas escolhas enunciativas, o
autor-criador, leva-nos, além de conhecer aspectos sobre a vida e obra
do autor/compositor, observar comportamentos sociais na atualidade,
como o machismo ainda existente na sociedade brasileira, bem como
as mais simples manifestações da linguagem cotidiana que são, muitas
vezes, ridicularizadas pelo preconceito linguístico, mas que efetivamente
representam a identidade do povo brasileiro.
Vimos que a seção O português é uma figura participa das
reflexões sobre a língua/linguagem a que o periódico se propõe. Logo,
tem-se estabelecido o perfil de seu leitor – um sujeito interessado em
conhecer diferentes mecanismos da língua portuguesa – e sabe-se o
que ela pretende enunciar e levá-lo a pensar – a língua em diferentes
situações de comunicação e modalidades discursivas que configuram o
homem e o mundo em diferentes momentos enunciativos.
Por essas características e projeto de dizer da seção, como vistas
na seção que trouxe Adoniran Barbosa, constatamos a presença de um
enunciador observador do cotidiano e dos costumes que nos mostra
a realidade circundante e nos faz pensar e refletir sobre ela. Esse
enunciador nos evidencia atos responsivos que caracterizam os diálogos
com o gênero crônica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após exploradas e destacadas as particularidades enunciativas
dos gêneros biografia, perfil, reportagem e crônica, observamos que
esses gêneros dialogam entre si quando expostos na esfera jornalística.
Todos eles praticam o ato de narrar, nem sempre de forma objetiva, um
acontecimento da vida cotidiana, o qual, de forma direta ou indireta,
explícita ou implícita, promove uma reflexão sobre ela e a ressignifica
por meio de um novo contexto, do foco narrativo e das escolhas
enunciativas. São, portanto, gêneros que dialogam com outras áreas do
conhecimento como a história, a literatura e o jornalismo, bem como
com outros gêneros discursivos comuns que carregam em si valores
ideológicos comuns à esfera jornalística – difundir acontecimentos da
realidade cotidiana, por meio de relato, interpretação, análise e reflexão.
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No processo investigativo, apontamos o caráter jornalístico da seção
ao reconhecermos elementos enunciativos próprios dessa esfera, como
a atualização dos enunciados e sua periodização. Também ressaltamos,
na materialidade da seção, diálogos com os gêneros biografia e perfil
biográfico, visto que um dos objetivos da seção é traçar o perfil de um
artista ou escritor de língua portuguesa; e com os gêneros reportagem e
crônica, já que, ao traçar o perfil do autor, há uma narrativa sumarizada
de parte de sua vida e de sua obra, bem como a contextualização com
o cotidiano enunciado.
O entrelaçamento de gêneros acontece devido às formas de
circulação da seção. Ela está inserida na esfera jornalística, mas
dialoga com as esferas científica e educacional, por isso, não pode
ser determinada como um único gênero discursivo – biografia, perfil,
crônica, reportagem, material didático. Carrega marcas enunciativas
dos gêneros com os quais ela dialoga em sua forma de construção que
envolve produção, leitura, especificidades temáticas e estilísticas.
REFERÊNCIAS
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. Trad. Maria Ermantina Galvão. 3.ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2000.
__________. A crônica. In: CASTRO, G.; GALENO, A. (Orgs) Jornalismo e Literatura: a
sedução da palavra. São Paulo, Escrituras, 2002.
BAKHTIN, M./VOLOCHÍNOV, V.N. Marxismo e filosofia da linguagem. 14. ed. São
Paulo: Editora Hucitec, 2010.
BRAIT, B.; PISTORI, M.H.C. A produtividade do conceito de gênero em Bakhtin e o
círculo. ALFA: Revista de linguística, São Paulo, 56 (2) 371-401. 2012. Disponível em:
http://seer.fclar.unesp.br/alfa/article/view/5531 Acesso em: 20 fev. 2015.
COSTA, C. P. A. Escritores jornalistas no Brasil 1904-2004. São Paulo: Companhia das
Letras, 2005.
CRISTÓVÃO, A. Fazendo gênero em jornalismo: os projetos editoriais da Folha de São
Paulo em perspectiva dialógica. 2011. Disponível em:
DIAS, L. F. Texto, escrita, interpretação: ensino e pesquisa. João Pessoa: Ideia, 2001.
FONSECA, V. P. S.; VIEIRA, K. M. A biografia como acontecimento jornalístico. LíberoSão Paulo - v.14, n.28, p. 99-108, dez. 2011. Disponível em:
GRILLO, S. V. de C. Esfera e campo. In: BRAIT, B. (Org.) Bakhtin: outros conceitos-chave.
São Paulo: Contexto, 2006.
GULLAR, F. Traduzir-se. In: Cadernos de literatura brasileira. n. 6. Rio de Janeiro: Instituto
Moreira Salles, set. 1998.

28

v. 15 • n. 1 • p. 8-29 • jan./jun. 2019

HOUAISS, A; VILLAR, M S.; FRANCO, F.M.M. Dicionário Houaiss da língua portuguesa.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.
http://casperlibero.edu.br/wp-content/uploads/2014/05/6-A-biografia-comoacontecimento-jornal%C3%ADstico.pdf Acesso em: 20 mar. 2015.
http://portal.fclar.unesp.br/poslimpor/teses/Assuncao_Cristovao.pdf. Acesso em: 10 fev.
2015.
MELO, J. M. A opinião no jornalismo brasileiro. São Paulo: Vozes, 1985
MENDONÇA, M.C.; CAVALCANTI, J. R. Marcas de estilo em gêneros da esfera
jornalística. 2011. Disponível em: www.cchla.ufrn.br/.../Marina%20Celia%20
Mendonça%20%28UNESP-%20. Acesso em: 19 fev. 2015.
MOURA, S. A. A crônica: entre o campo literário e o campo jornalístico. 2008. Disponível
em: www.contemporane.uerj.br/pdf/ed_11/contemporanea_n11_02_sergio_arruda.pdf.
Acesso em: 20 abr. 2015.
Recebido em: 15/06/2019
Aceite em: 16/06/2019

29

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

TRANSFORMAÇÕES DO/NO PAÍS DO
FUTURO: sentidos sobre educação,
trabalho e desenvolvimento social

2

TRANSFORMATIONS OF/IN THE COUNTRY
OF THE FUTURE: sense about education,
work and social development
SILVA, Cristiane Lilian Ferreira
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Estadual
Paulista – UNESP/IBILCE.
E-mail: crika_praxedes@hotmail.com
GALLI, Fernanda Correa Silveira
Doutora em Estudos Linguísticos (UNESP-SJRP/PNPD-CAPES)
Pós-doutora em Ciência da Informação e Comunicação (USP-FFCLRP/FAPESP)
Docente dos Programas de Pós-graduação em Estudos Linguísticos (PPGEL/UNESP-SJRP) e do
Programa de Linguística da Universidade Federal de Pernambuco (PROLING/UFPB)
E-mail: fcsgalli@hotmail.com

RESUMO:

Com base na perspectiva da Análise do Discurso francesa,
pretendemos, neste artigo, refletir a respeito dos efeitos de sentido de
materialidades – a saber, um recorte do e-book intitulado Estratégia
brasileira para a transformação digital e o enunciado Brasil, país do
futuro em diferentes espaços midiáticos – que tratam de transformações
do/no país do futuro. De modo específico, buscamos, por meio da
noção de memória discursiva, desenvolvida por Pêcheux (2010),
analisar a emergência das concepções de educação, de trabalho e de
desenvolvimento social no Brasil.
Palavras-chave: análise de discurso; país do futuro; memória discursiva; efeitos de
sentido.
ABSTRACT:

Based on the perspective of Peuchex’s Discourse Analysis, in
this article we aim to reflect on the effects of meaning of materialities
- namely, a crossover of the e-book entitled Estratégia brasileira para
a transformação digital (The Brazilian Digital Transformation Strategy)
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and the statement Brasil, país do futuro (Brazil, country of the future) in
different media spaces - that deal with transformations of/in the country
of the future. In a specific way, we seek to analyze the emergence of
conceptions of education, work and social development in Brazil through
the notion of discursive memory, developed by Pêcheux (2010).
Keywords: discourse analysis; country of the future; discursive memory; sense
effects.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Recentemente, assuntos ligados diretamente à política e aos
governantes têm circulado de forma intensa no cotidiano de brasileiros,
fazendo com que a esfera que conjuga a comunicação entre Estado e
população seja discutida e repensada. O principal terreno onde esse
debate acontece é o espaço digital da internet, por meio das redes sociais,
jornais on-line, blogs etc. Através desses canais, muitos questionamentos
vêm à tona, propiciando a emergência de ideias, de discursos, de
contradiscursos, e, ainda, de memórias que retornam e se ressignificam.
Pela veiculação constante de notícias (nem sempre verdadeiras, como é
caso das Fake News)1 , memes2 e charges que abordam a relação Estado/
povo pode-se notar o movimento dos discursos que emergem e que são
silenciados, no jogo de resistência e das relações de força e de poder.
Assim, é possível perceber o quanto a noção de memória, postulada por
Pêcheux (2010), torna-se importante para que possamos compreender os
efeitos de sentido e os modos como os discursos atravessam os sujeitos.
Nessa perspectiva, interessa-nos refletir sobre os enunciados que
abordam temas relacionados à educação, trabalho e desenvolvimento
social no Brasil; dito de outro modo, buscamos investigar de que
forma tais temas têm circulado no espaço digital da internet e como
se dão os movimentos de emergência e de apagamento de dizeres que
envolvem a questão do desenvolvimento econômico e social do país.
Parte do material analisado integra o intitulado Estratégia brasileira para
1
Segundo a startup PSafe, 4,4 milhões notícias falsas foram compartilhadas no período das pré-eleições
presidenciais de 2018. Disponível em: < https://canaltech.com.br/internet/brasil-tem-mais-de-4-milhoes-de-casosde-fake-news-no-segundo-trimestre-120592/>. Acesso em: 01 mai 2019.
2
Imagem, vídeo, frase, expressão, parte de um texto etc., copiada e compartilhada rapidamente e
através da Internet, por um grande número de pessoas, geralmente com um teor satírico, humorístico ou para zoar
uma situação ou pessoa. Elemento cultural, geralmente comportamental, que é passado de um indivíduo para
outro por meio da imitação ou por outras razões não genéticas. Etimologia (origem da palavra meme). Do grego
mimema, imitação; pelo inglês meme. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/meme/>. Acesso em: 01 mai.
2019.
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a transformação digital, e-book3 desenvolvido pela equipe do Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC), o qual
contempla a política nacional de inclusão digital e tem como enfoque
principal o desenvolvimento de “serviços públicos relevantes para o
desenvolvimento do país”.4 Uma das diretrizes desse Ministério é incluir
digitalmente a sociedade brasileira como um todo, a partir de uma rede
de secretarias e políticas públicas (nível estadual e municipal) interligadas
ao MCTIC para desenvolver planos e projetos que implementem a
proposta da inclusão digital. A escolha desse material tem relação com
o fato de que, em nossa pesquisa de mestrado,5 temos como objetivo
estudar os discursos sobre a inclusão digital, ou seja, os enunciados que
fazem circular – por presença ou por ausência – as possibilidades de
alçamento econômico da camada adulta e de sua inserção social por
meio do letramento digital.
Integra, ainda, o conjunto do material que aqui analisamos: o
enunciado Brasil, país do futuro, o qual tem circulado nos diferentes
espaços midiáticos. Inicialmente, o referido enunciado apareceu
como título de um livro – Brasil, país do futuro (ZWEIG, 1941) – e,
posteriormente, foi reformulado e lançado como slogan político durante
a ditadura militar. A justificativa para o agrupamento desse enunciado
em circulação, em nosso percurso de análise, com o recorte já citado,
se deve ao fato de que são materialidades cujos efeitos de sentido se
atravessam, se deslocam e se complementam. A busca pelo enunciado
no espaço digital da internet foi aleatória, de modo que a rede nos
direcionou à uma infinidade de sites e blogs que tratam de atualidades
e política, e nos apontou a “origem” do enunciado do qual estamos
tratando. Nessa busca, pudemos perceber que algumas formulações
propagadas no formato de charge e título de notícia (muitas delas atuais
no que tange ao momento político pelo qual o Brasil passa) retomam o
enunciado Brasil, país do futuro e, ao mesmo tempo, seja pelo dito ou
pelo não-dito. Procuramos, portanto, analisar se e como as concepções
de educação, de trabalho e de desenvolvimento social no Brasil emergem
no material abordado, o qual, de nosso ponto de vista, trata, de algum
modo, de transformações do/no país do futuro. Antes, apresentamos os
conceitos de discurso e de memória discursiva.
3
Livro virtual, escrito em seu formato original, mas disponibilizado e difundido através da Internet.
4
Disponível em: <http://www.mctic.gov.br>. Acesso em: 05 mai. 2019.
5
Em andamento no Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos da UNESP – campus de São
José do Rio Preto.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Michel Pêcheux é considerado um dos expoentes da Análise
do Discurso (AD) francesa, pois desenvolveu diversos conceitos,
viabilizando e sedimentando a teoria discursiva, a qual tem como
centro a articulação entre o discurso, a língua, o sujeito e a história.
Maldidier (2003) esclarece que a conjuntura teórica na qual se inicia
o desenvolvimento da AD se dá em uma época de proeminência do
estruturalismo, concomitante ao marxismo althusseriano, propiciando
a reflexão sobre a instância ideológica, e abrindo portas em direção à
psicanálise. Neste contexto, surge um campo de pesquisa em que um
novo objeto emerge – o discurso, “lugar teórico em que se intrincam
literalmente todas as suas (de Pêcheux), grandes questões sobre a língua,
a história, o sujeito” (MALDIDIER, 2003, p. 15).
Maldidier (2003, p.21) destaca, com base nas reflexões
epistemológicas desenvolvidas por Pêcheux, que a teoria do discurso
proposta por esse teórico como “teoria geral da produção dos efeitos
de sentidos”, não vem substituir nem uma teoria da ideologia nem uma
teoria geral da produção dos efeitos de sentidos e, nem tampouco, uma
teoria do inconsciente, “mas poderá intervir no campo dessas teorias”.
Desse modo, o discurso deve ser tomado como um conceito que não é
nem o discurso empírico sustentado por um sujeito nem pelo texto, e
sim um conceito que extrapola qualquer concepção comunicacional da
linguagem (MALDIDIER, 2003). Baseando-se na língua (concebida como
sistema no sentido saussuriano), o discurso reformula a fala. Segundo a
fórmula althusseriana, o discurso supõe “uma mudança de terreno”, ou
seja, a intervenção de conceitos exteriores à linguística, definindo, assim,
o novo objeto – baseado em uma dupla fundamentação, quais sejam: a
língua e a história, ou seja, trata-se de uma construção que “não invoca
de forma alguma a ‘superação’ da dicotomia língua/fala. Saussure é, para
Pêcheux, “o ponto de origem da ciência linguística” (MALDIDIER, 2003,
p. 22). Nessa perspectiva, podemos dizer que o discurso é uma unidade
heterogênea, já que é atravessado por três elementos – a psicanálise, a
linguística e o materialismo histórico – que não funcionam de maneira
sobreposta ou em uma relação de hierarquia entre si, pelo fato de que
suas interferências não podem serem demarcadas de maneira estanque,
ou seja, trata-se de um objeto constituído pela língua, pela história e
pelo sujeito.
Cada um desses elementos contribui para a base teóricometodológica da AD francesa e tem uma relação não marcada unívoca
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ou diretamente com os componentes do objeto – o discurso. Contudo,
podemos notar uma relação que pode se considerar mais ou menos
imediata entre a linguística e a língua, a psicanálise e o sujeito e o
materialismo histórico e a história. É conveniente frisar que os elementos,
quer sejam do discurso, ou da forma como se aborda esse discurso no
momento de sua análise, não podem ser encarados por uma visão que
caminhe para a inércia ou que tente mantê-los isolados entre si, uma
vez que se constroem de maneira fluida e multiforme. Brito (2012,
p. 543) nos lembra que essa constituição nos coloca diante de “um
projeto que reside na investigação da materialidade e da historicidade
dos enunciados, ou seja, um projeto que não sacrifica nem o aspecto
linguístico do discurso, nem seu aspecto histórico”. Com o objeto
inicialmente definido, pergunta-se qual seria a motivação para construir
um material com características tão complexas e “instáveis”. Para além
da leitura superficial, que cola o código a um sentido concebido como
pré-estabelecido, e para além de uma leitura interpretativa, baseada no
subjetivismo e no individualismo, utiliza-se das conexões entre língua/
linguística, indivíduo/sujeito e história/materialismo histórico para
propor uma leitura que procura compreender a língua fazendo sentido,
enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo
do homem e da sua história” (ORLANDI, 2015, p. 13). Dito de outra
forma, “a atividade de leitura deve centrar-se não apenas no que está
dito, mas também no que está implícito” (BRITO, 2012, p. 544).
Pêcheux (1983, p. 53) ressalta que a pesquisa linguística,
procurando analisar o discurso
começaria assim a se descolar da obsessão da ambiguidade
(entendida como lógica do “ou... ou”) para abordar o próprio
da língua através do papel do equívoco, da elipse, da falta,
etc.... Esse jogo de diferenças, alterações, contradições
não pode ser concebido como amolecimento de um
núcleo duro lógico: a equivocidade, a “heterogeneidade
constitutiva.

Para complementar nossa explicitação sobre o objeto da AD,
consideramos a observação de Orlandi (1990, p. 8) a respeito da Análise
do Discurso bastante pertinente, pois evidencia o fato essencial de que
a AD é um campo em que teoria, objeto e análise são erigidos de forma
interligada, não sendo possível considerar um dos elementos sem a
presença dos demais:
quer se a considere como um dispositivo de análise
ou como a instauração de novos gestos de leitura - se
apresenta com efeito como uma forma de conhecimento
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que se faz no entremeio e que leva em conta o confronto,
a contradição entre sua teoria e sua prática de análise. E
isto compreendendo-se o entremeio seja no campo das
disciplinas, no da desconstrução, ou mais precisamente
no contato do histórico, que constitui a materialidade
específica do discurso (ORLANDI, 1990, p. 8).

O discurso é, portanto, estrutura e acontecimento quando se
reconhece a dinâmica das “relações entre o que é dito aqui (em tal lugar),
e dito assim e não de outro modo, a fim de se colocar em posição de
“entender” a presença de não-ditos no interior do que é dito” (PÊCHEUX,
1938-1983, p. 44). A estrutura oportuniza a estabilização do enunciado,
conferindo-lhe a materialidade, enquanto o acontecimento, nos poros
do enunciado, assenta as relações entre sujeito, história, memória e
esquecimento.
A NOÇÃO DE MEMÓRIA DISCURSIVA

A teoria do discurso foi construída em uma trajetória conhecida
e dividida, didaticamente, como Três épocas. A fase demarcada como
“primeira época” faz uma exploração metodológica da noção de
maquinaria discursiva estrutural, propondo um sujeito atravessado pela
ideologia e pelo inconsciente. Nesse período, Pêcheux desenvolve as
noções de condições de produção e formações imaginárias, concluindo
que “a existência do outro está subordinada ao primado do mesmo” (1997;
2001b), ou seja, por um lado as condições de produção correspondem às
relações de forças internas entre os protagonistas do discurso e por outro,
as condições ampliadas de produção permitem observar como o discurso
sempre se remete a um outro, direta ou indiretamente. Já a “segunda
época” é marcada por tentativas de elaborar uma proposta teóricometodológica para a análise do discurso. Em 1969, com a publicação
do livro Por uma análise Automática do Discurso, Pêcheux deixa claro
sua tentativa de instaurar uma metodologia para a análise de conteúdo.
A “terceira época” evidencia a emergência de novos procedimentos da
AD, através da desconstrução das maquinarias discursivas. Segundo Brito
(2012, p. 555), tal fase manifesta uma reorientação do projeto teórico e
político da AD.
Entendemos que em cada fase existe o germe da noção de memória
discursiva, por isso julgamos interessante discorrer, mesmo que de forma
breve, a respeito das três épocas pois, embora o conceito de memória
discursiva tenha sido cunhado por Michel Pêcheux somente em 1983,
entendemos que seria um equívoco considerar que a construção dessa
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noção tenha acontecido de forma abrupta ou pontual. Na 1ª fase, a
análise discursiva consistia principalmente em detectar e construir sítios
de identidades parafrásticas intersequenciais, ou seja, entre fragmentos
de sequências saídas de discursos empíricos diferentes enquanto pontos
de variação combinatória. Esse trabalho era desenvolvido com base na
ideia de uma álgebra discursiva que permitiria construir formalmente a
estrutura geradora do processo associado ao corpus (PÊCHEUX, 1983
apud GADET; HAK, 1987 p.312). Podemos dizer que um possível
pensamento inicial relacionado à noção de memória discursiva estaria
nas paráfrases, já que estas são retomadas de sentidos mais ou menos
estabilizados, por meio de sintagmas diferentes. Maldidier (1993, p.
107-119) pontua também que, no final dos anos 1960, a Análise do
Discurso propôs aos linguistas um modo de abordagem da relação entre
a língua e a história (ambas perpassadas por/pelas memórias discursivas).
Na 2ª fase, a análise discursiva “ganha” a noção de interdiscurso,
a qual é utilizada para designar o exterior específico de uma formação
discursiva, no ato em que o interdiscurso surge nesta formação
discursiva para constituí-la em lugar de evidência discursiva, sendo que
a maquinaria discursiva é concebida como o resultado paradoxal da
invasão de um “além” exterior e interior (PÊCHEUX, 1983 apud GADET;
HAK, 1987 p.314). O interdiscurso poderia ser visto, então, como um
estabelecimento de jogo de forças entre os vários fatores que compõem
os discursos, sendo que dentre estes fatores, a memória discursiva
também pode ajudar a compor tanto as junções quanto as disjunções
de uma determinada formação discursiva. Já a 3ª fase, marcada por
inúmeros questionamentos e (re)construções, reconhece o discurso de
um outro, que é colocado em ação pelo sujeito, ou o discurso do sujeito
é colocado em cena como um outro, a heterogeneidade (PÊCHEUX,
1983 apud GADET; HAK, 1987 p.315-317). Ao reconhecer que um
sujeito é atravessado pelo outro, momento em que o que acredita ser seu
próprio discurso lhe escapa, podemos reconhecer a força das memórias
discursivas outras, às quais somos perpassados e por elas também
constituídos.
A memória discursiva, então, diz respeito aos elementos que
colaboram com os sentidos, de modo que esses elementos são inscritos
coletiva e historicamente, possibilitando que sejam atribuídos efeitos de
sentido às materialidades linguísticas. França (2016, p. 4) aponta que,
sendo um espaço de retomadas de discursos anteriores, a memória é
um “componente balizador de um embate entre forças ideológicas que
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objetivam reestabelecer os implícitos e forças antagônicas que lutam
para desestabilizar e desregular os já-ditos”. Pêcheux (2010, p. 52)
define a noção de memória discursiva como “aquilo que, face a um texto
que surge como acontecimento a ler, 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”. Esse funcionamento
da memória envolve um jogo de forças, na medida em que o já-dito vai
sendo reatualizado, com vistas à manutenção de uma regularização já
existente por meio de estabilização parafrástica; por outro lado, esse
jogo pode gerar uma “desregulação” que acaba por perturbar a rede dos
implícitos (PÊCHEUX, 2010, p. 53). Ainda no que refere à definição da
noção de memória discursiva, Pêcheux destaca que
uma memória não poderia ser concebida como uma esfera
plena, cujas bordas seriam transcendentais históricos e
cujo conteúdo seria um sentido homogêneo, acumulado
ao modo de um reservatório: é necessariamente um espaço
móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de
retomadas, de conflitos de regularização... Um espaço de
desdobramentos, réplicas, polêmicas e contradiscursos
(PÊCHEUX, 2010, p. 56)

É por meio dessa imbricação que a memória discursiva é (re)
estabelecida, permitindo a leitura e a atribuição de efeitos de sentidos aos
discursos, o que procuramos compreender na análise das materialidades
discursivas no tópico que segue.
A ANÁLISE: SENTIDOS
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SOBRE

EDUCAÇÃO,

TRABALHO

E

Uma das materialidades recortadas para a presente abordagem,
como já sinalizamos, versa sobre as estratégias adotadas pelo governo
brasileiro para atingir a economia digital. Essa materialidade integra o
e-book que faz parte de uma rede de ações coordenadas pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC). Vejamos,
a seguir, a primeira materialidade recortada da seção “Educação e
Capacitação Profissional”:
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6

Figura 1: E-book “Estratégia brasileira para a transformação digital

A construção trabalho do futuro propicia a retomada de um
dizer considerado popular no Brasil, sentença cunhada pela primeira
vez como título do livro escrito por Stefan Zweig, publicado em 1941:
Brasil, país do futuro. O autor, que se refugiou no Brasil na época
da Segunda Guerra, na citada obra, descreve os “hábitos da cultura
brasileira que se destacam aos olhos estrangeiros, como o simples fato
de sempre haver um café fresco para receber um visitante”.7 O título
do livro de Stefan se mantém, ora por sinônimos e paráfrases, ora pela
emersão de palavras que, ainda que sejam lexicalmente diferentes dos
sintagmas iniciais, fazem emergir efeitos de sentido que se aproximam:
sintagmas como “mundo digital”, “tecnologias avançadas”, do mesmo
modo podem remeter às relações do “trabalho do futuro”. A relação
entre as formulações Brasil, país do futuro e Trabalho do futuro emerge
na medida em que a premissa que parece se estabelecer é a de que, para
um país que se prepara para o futuro, há a necessidade, também, de
instruir sua população para empregos do futuro.
Nesse contexto, o que nos parece ser considerado emprego do
futuro é aquele que abarca os diversos usos da tecnologia digital, seja
nas indústrias, no manejo de máquinas sofisticadas, utilizadas na linha
de montagem de incontáveis produtos, na área administrativa, com o uso
de computadores e softwares, na área científica, com maquinários de
análise, entre outros. Diante disso, os efeitos de sentidos que emergem
são de que temos um país promissor, que possui potencialidades prontas
a serem exploradas, mas que ainda não pode ser considerado o país do
futuro, visto que não tem trabalhadores adequados aos trabalhos que o
futuro requer. É, então, por meio da educação e capacitação profissional,
do estabelecimento da cultura digital no país que haverá desenvolvimento
social, o que nos parece estar fortemente atrelado à digitalização das
relações e à inserção do país no mundo digital. Isso se dá em razão
6
Disponível em: <www.mctic.gov.br/estrategiadigital>. Acesso em: 10 abr. 2019.
7
Disponível
em:
<https://www.lpm.com.br/site/default.asp?Template=../livros/layout_produto.
asp&CategoriaID=6170 51&ID=548061>. Acesso em: 10 abr. 2019.
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do que emerge no recorte em questão: uma nação que apresenta tais
características é considerada um país de “primeiro mundo”, ou seja, um
país do futuro. Essa formulação “país do futuro” também foi utilizada em
slogans políticos, como o que vemos na materialidade que segue:

8

Figura 2

O enunciado Até 1964 o Brasil era apenas o país do futuro nos
possibilita a retomada do título do livro de Zweig (Brasil, país do futuro)
e faz vir à tona os sentidos de um país promissor e receptivo, pronto para
receber o futuro. O sintagma futuro pressupõe bons acontecimentos,
boas oportunidades, sensação de esperança naquilo que está por vir.
A imagem de uma rosa pode indiciar crescimento, mudança e, ainda,
o desabrochar tal qual uma planta sofre durante seu desenvolvimento;
a cor amarela – não comum para rosa – também sinaliza otimismo e
prosperidade. Em E então o futuro chegou, temos o efeito de sentido de
que o brasileiro não precisaria mais esperar, pois o futuro já é aquele
momento, tempo marcado pela forma do pretérito perfeito (chegou) que
indica uma ação concluída. Do lado direito da Figura 2, a imagem evoca
um patriotismo ao colocar a bandeira brasileira ao fundo, juntamente
8
Disponível
Acesso: 23 abr. 2019.

em

:

<https://www.qconcursos.com/questoes-de-vestibular/questoes/ceac06cd-29>.
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com a formulação Ninguém mais segura este país, que preconiza
o entendimento de que alguém um dia já segurou, barrou, atrasou o
país, possibilitando o sentido de que a política militar, ao contrário dos
governos anteriores, conseguiria propiciar todo o potencial que o Brasil
poderia desenvolver, ao mesmo tempo que se coloca como um possível
“libertador”, pois só é preciso ser solto, não ser segurado, quem está ou
esteve preso. Ainda o efeito de sentido possível é o da certeza de que o
Brasil “daria certo”, pois o futuro havia chegado; o país não estava mais
esperando a promessa vindoura de dias melhores e avanços no que diz
respeito à educação, trabalho, desenvolvimento social, e outras áreas.
O futuro está no presente, no Brasil que ser quer, em transição e em
ascensão, como vemos também na Figura 3:

9

Figura 3

A Figura 3 restabelece elementos já citados – Brasil, país do futuro
– e apresenta outro enunciado: Brasil, país rico é país sem pobreza10, ou
seja, país do futuro = país rico, sem pobreza. A imagem de um homem
sentado em um velocípede antigo, modelo Penny Farthing, criada no
final dos anos 186011, causa um certo estranhamento na medida em que
parece apontar para direções diferentes das que permeiam os enunciados.
A presença do velocípede sedimenta o sentido de que o Brasil só será
9
Disponível
em:
<http://molinacuritiba.blogspot.com/2011/07/charge-do-solda-brasil-o-pais-dofuturo.html>. Acesso em: 10 abr. 2019.
10
Campanha utilizada durante o governo Lula/Dilma. Para melhor visualização desse período do
governo de Dilma, recomendamos a leitura do artigo A gestão macroeconômica do governo Dilma (2011/2012).
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002013000300011>. Acesso
em: 10 abr. 2019.
11
Disponível em: < https://autos.culturamix.com/bicicleta/bicicletas-antigas>. Acesso em: 09 fev. 2019.
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o país do futuro se não houver pobreza; daí, sua riqueza, efeitos de
sentido que rumam à uma crítica de que o Brasil precisa realmente
progredir, pois ainda funciona de forma atrasada se comparada aos
aparatos (tecnológicos) atuais. A pobreza, nessa Figura, é ressignificada
e desloca os pré-construídos instaurados pela memória discursiva ao
longo do tempo: a carência envolve não só a falta de acesso ao que
é essencial (econômica), mas especialmente a ausência de recursos
de outras naturezas (cultural, educacional, social etc). Por outro lado,
emerge, ainda, da Figura em questão o sentido de que país rico não se
faz somente com dinheiro, mas também de oportunidades.
A formulação Brasil, país do futuro é retomada e deslocada (do
campo de possibilidade para o de realidade) em uma outra materialidade
discursiva, fazendo emergir outros efeitos de sentido, conforme vemos a
seguir na Figura 4:

12

Figura 4

Do lado esquerdo da Figura 4, há um político que reproduz em
tom afirmativo, em um palanque, o mesmo enunciado do livro de
Stefan Zweig, cuja pretensão parece ser a de gerar uma sensação de
12
Disponível em: <https://robsonpiresxerife.com/notas/humor-o-brasil-e-o-pais-do-futuro/>. Acesso em:
10 abr. 2019.
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nacionalismo e esperança no público (subentende-se que há um público
que ali, mesmo que este não esteja retratado na imagem), além de
apontar que o Brasil é aquele das promessas e das potencialidades ainda
não exploradas. Notamos que a expressão facial do político anuncia
alguém que está contente, porém com uma fisionomia que aparenta
ser malévola, manifestando a memória de político como alguém que
é desonesto, ladrão, espertalhão e, muitas vezes, mentiroso. Do lado
direito, vemos um enunciado que remete a alguém do público que
assiste ao pronunciamento e rebate: da sua família, não é, excelência.
Temos aí uma referência forte ao imaginário do político desleal, que
rouba o dinheiro do povo, pois quando juntamos as formulações, temos:
O Brasil é o país do futuro... da família do político, o que vem ratificar
a ideia de desonestidade. Esses efeitos de sentido se completam com a
expressão de olhar conclusivo do outro sujeito que enuncia, com o olhar
arregalado que evidencia um tom assustado e, ao mesmo tempo, certeiro
com relação a esse perfil de político desonesto, para quem o único futuro
garantido (pelo menos aquele que figura no nível econômico) é o dele
mesmo e de seus familiares, em detrimento da população em geral.
Na Figura 5, temos uma imagem que também retoma o dizer Brasil,
país do futuro e apresenta uma ruptura ao colocar em circulação as
formulações PAÍS DO FUTURO e IDADE MÉDIA em forma de destaque.
Tem-se uma reflexão que envolve o aspecto temporal, já que quando
se pensa em futuro emerge o sentido de ir em frente, de surgimento
de ideias novas e superação de conceitos antigos. Porém, a construção
Idade Média parece apontar para uma época passada, conhecida como
Idade das Trevas, período em que a Igreja teve a forte influência sobre
as deliberações do governo e que as decisões eram tomadas com base
essencialmente na doutrina católica e nos dogmas da Igreja. Desse
modo, o conjunto da materialidade coloca em questionamento o fato
de o país (do futuro) estar voltando à idade média, já que tem discutido
temas considerados polêmicos e conservadores que nada sinalizam em
termos de progresso para um país. A cor vermelha do fundo da Figura é,
em geral, atribuída a grupos progressistas que prezam a revolução e a
inovação, efeito que é potencializado pela circulação da materialidade
na revista Cult 13, também conhecida pelo seu tom de protesto.
13
A CULT é uma revista mensal voltada às áreas da arte, cultura, filosofia, literatura e ciências humanas.
Com uma circulação de 35 mil exemplares, distribuídos em âmbito nacional, a publicação é conhecida por
sua independência editorial – o que sempre a levou a tratar, em seus vinte anos de existência, de temas pouco
explorados normalmente pelos mais variados veículos do jornalismo cultural. Disponível em: <https://revistacult.
uol.com.br/home/sobre/>. Acesso em: 01 abr. 2019.
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14

Figura 5

Os temas listados na Figura 5 são considerados de grande
repercussão quando se trata de políticas públicas. A proposta de
aprovação de um projeto intitulado escola sem partido, por exemplo,
sinaliza que estamos diante de um governo que prejudica uma parcela
da população ao silenciar sua voz, com o argumento da possibilidade de
neutralidade diante dos fatos cotidianos e históricos. Também os outros
temas – a islamofobia, a cultura do estupro, os discursos de ódio, a
ditadura heteronormativa, parte do projeto do atual governo, remontam
a preconceitos que são condenados e que têm sido desconstruídos por
diversos estudos e leis, de modo que evidenciam o retrocesso que os
discursos da figura apresentam. A exploração da classe trabalhadora traz
à tona a reforma trabalhista efetivada, a qual preconizou o que se nomeia
flexibilização das leis trabalhistas, mas que, para muitos, significa a
perda de direitos e o recuo frente à luta dos trabalhadores que são a
maior parte da população brasileira.
A Figura 6 ressignifica o enunciado Brasil, o país do futuro: de elogio
ao povo e as terras brasileiras, passou a ser utilizado em tom sarcástico
e de crítica em relação às diretrizes políticas do país. A formulação
Brazil Still the Country of the future (em uma tradução livre: o Brasil
ainda continua sendo o país do futuro) faz emergir o sentido de que o
futuro tão alardeado nunca chega, e o que o país sempre ficará como
uma promessa que nunca se concretizará. Outro aspecto que chama
a atenção é a ilustração de um índio, com várias cores em sua face,
remetendo a questão da miscigenação brasileira e fazendo referência
ao primeiro habitante do Brasil, haja vista que as cores estão na face do
14

Disponível em:<https://luizmuller.com/2016/08/01/o-pais-do-futuro/>. Acesso em: 10 abr. 2019.
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índio, o primórdio brasileiro. A pequena bandeira pendurada em seu
colar pode trazer o efeito de sentido de um país que não lhe cabe, um
país que não consegue abarcar a grandeza e a diversidade de um povo.
O olhar do índio nos parece longe e abnegado, o de alguém que espera,
talvez, algo que nunca irá chegar.

Figura 6

15

A foto16 intitulada “A blessing and a curse” (“Uma benção e uma
maldição”, em tradução livre) sinaliza o olhar que o estrangeiro tem
sobre o ser brasileiro, ou seja, parece que o Brasil é visto pelas suas
potencialidades que não são exploradas por conta das negligências
dos governantes do país. Assim, ser brasileiro nos confere uma benção
e uma maldição, já que vivemos em um país que, em tese, tem toda
a probabilidade de se desenvolver, mas que não o faz a contento por
causa de seus gestores. Diante disso, é possível perceber a emergência
de ressonâncias interdiscursivas (paráfrases) que ora mantêm o sentido
do dizer inicial (Brasil, país do futuro), ora provocam uma disjunção de
efeitos de sentido (Formar a sociedade para o mundo digital, com novos
conhecimentos e tecnologias avançadas e prepará-la para o trabalho do
futuro; Até 1964 o Brasil era apenas o país do futuro. E então o futuro
chegou; O Brasil é o país do futuro!... Da sua família, não é excelência?;
E não é que o país do futuro está entrando na Idade Média?; O Brasil
ainda continua sendo o país do futuro.)
Temos, nesses deslocamentos, a repetição da expressão futuro, a
15
Disponível em: <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2016-08-11/brazil-is-still-the-countryof-the-future> Acesso em: 10 abr. 2019.
16
Do fotógrafo Mario Tama.
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qual remete à esperança de que o país pode melhorar e se desenvolver
social e economicamente, fazendo emergir o discurso que parece ser
fundante do brasileiro, que não se reconhece como povo de um país
que está em desenvolvimento, mas de um lugar que sempre esteve em
declínio e que isso será superado um dia. Contudo, a utilização de futuro
nem sempre faz emergir o sentido de possibilidade e de progresso, como,
por exemplo, quando tal expressão vem acompanhada de modalizadores
de estado (“país do futuro x entrando na Idade Média” e “continua sendo
o país do futuro”), o que expressa o desagrado com a situação e aponta
para uma crítica à condução das decisões políticas do país. Outras
formulações que também fazem vir à tona a desaprovação quanto ao
modus operandi dos governantes são: O Brasil é o país do futuro!... Da
sua família, não é excelência? e O Brasil continua sendo o país do futuro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise das materialidades, é possível vislumbrar
vários dos pontos que Pêcheux (2010) elencou a respeito da memória
discursiva, os quais vêm a ser o jogo de ressignificação e deslocamentos
que ocorrem na língua e que se dão na emergência da memória na
forma de (novas) paráfrases; mesmo que sob a forma de contradiscursos,
as alusões que uma manifestação discursiva pode fazer a discursos
anteriores os interligam historicamente. É possível notar, também, que o
enunciado trabalho do futuro pode fazer emergir as memórias discursivas
relacionadas ao enunciado Brasil, país do futuro. A análise faz aflorar a
ideia de que o Brasil sempre está no futuro, um futuro que nunca chegou
e parece que nunca chegará, uma vez que suas potencialidades são
negligenciadas dia-após-dia, governo após governo, de maneira que o
efeito nada promissor da expressão futuro compromete várias instâncias,
dentre elas a das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social.
Outro ponto que destacamos é a noção de educação que decorre
da sentença analisada, na qual a educação é considerada como salvadora
da pátria ao apontar que é através da qualificação profissional que o país
avançará socialmente. Ao mesmo tempo em que o discurso político nos
faz apreender esse efeito de sentido, vemos nas figuras analisadas que
as práticas da classe política não têm sido concomitantes aos discursos
produzidos, fazendo emergir a sensação de paradoxo, podendo derivar
daí novos sentidos, muitas vezes sarcásticos, da expressão futuro. Dito
de outro modo, as ressonâncias interdiscursivas (paráfrases) que podem
emergir são diversas, conforme já sinalizamos. Um enunciado que
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inicialmente foi cunhado na tentativa de elogiar uma nação pode ser
recuperado em um movimento diferente que produzirá outro(s) efeito(s)
de sentido(s). Com isso, é possível perceber a flutuação de sentidos
do dizer considerado inicial, segundo as condições de produção e o
contexto histórico de circulação das formulações.
Nessa perspectiva, podemos afirmar que a memória discursiva
está sempre em movimento, ora se ressignificando, ora se deslocando,
em alguns momentos se apagando e em outros ressurgindo com/nos
discursos, já que é constituída por faltas, lacunas repletas de historicidade
(MARIANI, apud ORLANDI, 2001. p. 41).
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RESUMO:

Esta pesquisa se propõe a analisar aspectos (des)motivacionais que
interferem na vida laboral dos professores de Língua Espanhola do Ensino
Médio Regular de escolas públicas e privadas na cidade de João Pessoa
- PB. Através de uma pesquisa qualitativa, visamos verificar, a partir dos
estudos de Williams e Burden, Callegari, Guimarães, investigar em que
medida o empenho do professor é ou foi afetado por agentes internos e
externo, tais como aspectos de satisfação e insatisfação, desvalorização
da profissão, o mau comportamento do aluno, as condições precárias da
escola e o salário docente. Consideram-se duas formas de motivação:
intrínseca e extrínseca, sendo a primeira derivada do próprio indivíduo,
e a segunda se relaciona como meio em que este vive. Nesse processo
litúrgico do ensino de Língua Espanhola, o presente estudo evidencia o
tema da motivação, ilustrando a relevância do papel do professor e quais
estratégias motivacionais utilizam em suas aulas.
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Palavras-chave: (Des) Motivação; professor; língua espanhola.
ABSTRACT:

This research aims to analyze (dis)motivational aspects that
interfere in the working life of the teachers of Spanish Language of the
Regular High School of public and private schools in the city of. Through
a qualitative research, we aim to verify, based on Williams & Burden and
Callegari to investigate to what extent the teacher's commitment is or was
affected by internal and external agents, such as aspects of satisfaction
and dissatisfaction, devaluation of the profession, student misbehavior,
precarious school conditions and teacher salary. Two forms of motivation
are considered: intrinsic and extrinsic, being the first derivative of the
individual himself, and the second is related as a means in which he lives.
In this liturgical process of the teaching of Spanish Language, the present
study highlights the theme of motivation, illustrating the relevance of the
teacher's role and what motivational strategies they use in their classes.
Keywords: (De) Motivation; teacher; spanish language.
INTRODUÇÃO

No contexto educacional da cidade de João Pessoa – PB, a (des)
motivação docente é um dos maiores desafios a ser estudado, pois
tem influência nos processos de ensino e aprendizagem estudantes e
de professores. Entre todos os fatores afetivos que podem - direta ou
indiretamente - interferir na aprendizagem escolar, um deles sempre
nos intrigou justamente por seu caráter extremamente complexo: a (des)
motivação. Isso se deve ao fato de que o professor consiste em uma
ferramenta motivacional, capaz de abrir horizontes de possibilidades
emotivo-intelectuais ao estudante.
Todavia, frente às complexas atualizações nos processos de ensino
e aprendizagem escolar, deparamo-nos com ações governamentais que
prejudicam a autoestima do educador1 , principalmente dos professores
de língua espanhola. No bojo dos fatores que podem levar a isso podemos
citar a Medida Provisória nº 746/2016, publicada no Diário Oficial da
União, de 23 de setembro de 2016, em Edição Extra, que institui a
política de fomento à implementação de escolas de Ensino Médio em
1
Apesar de sabermos que grandes teóricos da educação estabeleceram ou não diferenciações entre as terminologias educador e professor (ABRAMOVICH [1993], FREIRE [1970], GADOTTI, [1983]) não adentramos a esta
discussão. Tomamos, em nosso trabalho, os sintagmas como equivalentes.
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tempo integral e altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB
e a Lei que Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB. Além disso, outra providência prejudicial foi a revogação da
lei que dispõe sobre o ensino da Língua Espanhola, que assegurava a
oferta obrigatória do ensino da disciplina neste seguimento, retirando
a sua obrigatoriedade ofertada pela Lei nº 11.161/2005, o que, antes,
proporcionava a inclusão do idioma no ensino médio regular tanto na
rede publica como privada e, apesar de ser a primeira língua estrangeira
oficial do Brasil, permaneceu como optativa apenas para os estudantes.
Sendo assim, o objetivo geral do estudo consiste em analisar a
importância do professor enquanto sujeito responsivo (des)motivacional
nos processos de ensino e aprendizagem do espanhol como língua
estrangeira, assim como suas inquietações sobre a própria (des)motivação.
Falar de motivação no contexto educacional atual se torna
complexo uma vez que nos deparamos com os fatores (des)motivadores
como elementos financeiros e de cunhos estrutural e social. A motivação
do professor é também um aspecto de extrema relevância quando se
trata dos anseios e das perspectivas futuras de seus alunos, vez que
um professor desmotivado dificilmente se dedicará suficientemente ao
planejamento e à execução de suas ações educativas.
Desse modo, decompusemos nosso trabalho, primeiramente, em
uma revisão literária, relacionada à motivação e suas classificações. Em
seguida, averiguamos novas perspectivas acerca das interferências no
processo da aprendizagem e fatores que podem dificultá-lo. Mais adiante
foi apresentada a metodologia aplicada que consistiu em reflexões
a partir de leituras e experiências vivenciadas em escolas públicas e
privadas localizadas na cidade de João Pessoa/ PB, visando apresentar
resultados da pesquisa a partir de um olhar analítico que possibilitasse
novas visões acerca da temática.
Em vista disso, traçamos como principais objetivos específicos:
a) Averiguar como as estratégias motivacionais podem ser utilizadas
como um apoio pedagógico para o professor durante o processo de
aprendizagem com uma visão cognitivista; b) Refletir sobre as condições
do trabalho docente e a (des) motivação quanto ao professor de língua
espanhola.
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Através de uma pesquisa qualitativa, visamos verificar, a partir da
teoria de alguns autores tais como: Williams e Burden (1999), Callegari
(2004; 2008), Oliveira (2008), Guimarães (2009) experiências laborais,
a interferência da (des) motivação dos docentes de Língua Espanhola na
cidade de João Pessoa/ PB. Vale ressaltar que grande parte dos professores
está desmotivada com o futuro de sua carreira, diante de situações
anteriormente mencionadas tal como a Medida Provisória nº 746/2016,
publicada no Diário Oficial da União, de 23 de setembro de 2016.
Pensando no formato de investigação científica que atende aos
objetivos deste trabalho, determinamos adotar a abordagem qualitativa
de cunho interpretativista, considerando que a abordagem procura
entender e interpretar fenômenos sociais inseridos em um determinado
contexto.
Mesmo considerando as limitações metodológicas deste estudo,
como a falta de professores de língua espanhola atuando em escolas
estaduais, foi possível verificar que seus participantes demonstraram
relevante conhecimento sobre o tema abordado, pois este estudo é
proeminente para se entender como se constrói um sentimento positivo,
mesmo em situações adversas. Desta forma, a escolha apresenta-se
apropriada para a análise do corpus da pesquisa já que se trata de fazer
reflexões sobre a importância da motivação do professor como uma
ferramenta motivacional no processo de ensino e de aprendizagem do
espanhol como língua estrangeira.
Com isso, a aplicabilidade de uma pesquisa qualitativa atinge
as metas pré-estabelecidas para nossa investigação já que em nosso
entendimento, a motivação e as estratégias metodológicas fazem parte
do conhecimento intrínseco do docente. Outrossim, possibilitamos
trabalhar de maneira a não influenciar o comentário e a opinião das
participantes.
A MOTIVAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA PARA OS PROCESSOS DE ENSINO
E APRENDIZAGEM

A motivação se concebe como um constructo hipotético que explica
os processos mentais que instigam e sustentam a atividade dirigida a um
objetivo. “Quando o objetivo é a aprendizagem de uma L2, a motivação
explica a ação, a intencionalidade e a tomada de decisões a respeito
da aquisição e do uso de um novo código linguístico” (PINTRICH &
SCHUNK apud BERGUILLOS, 2004, p.307).
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Williams e Burden (1999) apresentam uma definição de motivação
que consideramos muito pertinente: para os referidos autores a
motivação pode ser representada como “um estado de ativação cognitiva
e emocional, que produz uma decisão consciente de atuar, e dá lugar a
um período de esforço intelectual e/ou físico contínuo com a finalidade
de conseguir determinado objetivo ou metas previamente estabelecidas”
(WILLIAMS & BURDEN, 1999, p. 128).
Nesse contexto, cabe assinalar que a motivação é toda forma
descoberta para impulsionar um indivíduo tanto para uma tomada de
decisão como também para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Ela abarca atividades que nos levam a um apontado objetivo. Dessa
forma, podemos nos tornar (des) motivados ou (des) estimulados por
necessidades internas e externas que podem ser de caráter fisiológico
ou psicológico.
Callegari (2004, p. 84-85) apresenta em sua tese de mestrado
diferentes definições para o termo:
a)
Motivação. S.f. 1. Ato ou efeito de motivar. 2. Exposição
de motivos ou causas. 3. V. móbil (2). 4. Conjunto de fatores psicológicos
(conscientes ou inconscientes) de ordem fisiológica, intelectual ou
afetiva, os quais agem entre si e determinam a conduta de um individuo.
(BUARQUE DE HOLANDA, 1986, p. 1164).
b)
[Motivação é] o termo geral empregado para desenvolver
o comportamento instigado por necessidades e dirigido a objetivos. É
um processo que se passa no interior de um indivíduo, com o sentido de
satisfazer necessidades mediante a obtenção de determinados objetivos.
(MILLER & FERREIRA, 1967, p. 5).
c)
La palabra motivación, derivada del latín motus, designa
en el lenguaje ordinario la raíz dinámica del comportamiento, esto es,
aquellos factores determinantes internos más que externos al sujeto, que
desde dentro Le incitan a la acción30. (PINILLOS, 197531, p. 503, apud
CANTOS GÓMEZ, 1997, p. 58-59).
d)
A etimologia do termo motivação remonta ao verbo latino
movere. Quando uma pessoa é motivada para alcançar uma meta, sua
atividade consiste num movimento em direção a essa meta. [...] Motivar
um indivíduo é aumentar a sua necessidade de alcançar uma meta, ou
criar tal necessidade se ela não existia. (KUETHE, 1977, p. 117-118).
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e)
A motivação é um conjunto de variáveis que ativam a
conduta e a orientam em determinado sentido para poder alcançar um
objetivo. (FITA, 2000, p. 77)
f)
A motivação é o conjunto dos mecanismos biológicos e
psicológicos que possibilitam o desencadear da ação, da orientação (para
uma meta ou, ao contrário, para se afastar dela) e, enfim, da intensidade
e da persistência: quanto mais motivada à pessoa está, mais persistente e
maior é a atividade. (LIEURY & FENOUILLET, 2000, p. 9)
Após isso, partirmos para as definições de motivação a partir do
campo das neurociências: Suzana Herculano-Houzel (apud SILVA, 2012,
p. 17) explica que “é esta antecipação do prazer, com o que pode dar
certo, que faz com que nos movamos, que saiamos do lugar, literalmente,
e passemos à ação.” É essa sensação de prazer e bem-estar liberada
pela dopamina que faz com que nos dediquemos, de fato, a aprender
algo. E, o que é mais importante para o aprendizado, o importante é o
estabelecimento dessa relação entre motivação e prática, ou seja, iniciase um círculo virtuoso: quanto mais prática se adquire, mais o indivíduo
se aperfeiçoa e, portanto, mais motivação se encontra para continuar
aprendendo.
Inúmeros enfoques teóricos surgiram nestas últimas décadas como,
por exemplo, a motivação por parte da teoria do esforço, a teoria de
metas de realização ou de autoeficácia. Considerando as ponderações
feitas pelos autores anteriormente mencionados, especificamos em
nossa pesquisa duas abordagens conhecidas como motivação intrínseca
e extrínseca.
A motivação extrínseca refere-se à motivação para trabalhar
em resposta a algo externo à tarefa, como a obtenção de
recompensas materiais ou sociais, de reconhecimento
ou objetivando atender aos comandos de outras pessoas
ou para demonstrar competência ou habilidades
(GUIMARÃES, 2009, p.46).

A diferenciação entre motivação intrínseca e extrínseca vem
gerando algumas discussões entre pesquisadores com relação a qual
está mais presente no indivíduo, se o mesmo possui só uma delas ou os
dois tipos de motivação. Sendo assim, analisaremos algumas definições
descritas anteriormente começando pela definição de motivação
intrínseca. Deci e Ryan (apud KOBAL, 1996, p. 49) definem motivação
intrínseca como:
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A motivação intrínseca é baseada nas necessidades naturais
do organismo para competência e autodeterminação.
Ela energiza uma grande variedade de comportamentos
e processos psicológicos para os quais as recompensas
primárias são experiências de eficiência e autonomia.
[...] As necessidades intrínsecas para competência e
autodeterminação motivam um processo progressivo de
buscar a conquista de desafios ótimos.

Callegari (2008) oferece uma acepção relacionada com a
educação.
Alunos intrinsecamente motivados se interessam pelo
processo de aprendizagem, questionam, participam
ativamente das atividades propostas e valorizam os seus
avanços (ainda que se considere o caráter temporário e
instável de qualquer tipo de motivação) (CALLEGARI,
2008, p. 59).

Após uma observação de todas as definições apresentadas
anteriormente nesta pesquisa, entendemos a motivação como sendo a
força que incentiva o ser humano a realizar diversas atividades laborais,
afetivas ou a realização de metas estabelecidas, agindo de forma
consciente ou não, que conduz o indivíduo à aceitação de determinados
elementos, fundamentais para seu aprendizado.
Como vimos em todas as indagações, a motivação intrínseca está
predominante na atividade do prazer e da satisfação. Portanto, partimos
da conjectura de que boa parte das atividades realizadas afetivamente
se relaciona à motivação intrínseca e, ao selecionarmos uma profissão
a escolhemos por afinidades e disponibilidade; com isso, podemos
ponderar que o profissional da educação se sente motivado ao escolher
sua atividade laboral.
CONDIÇÕES DO TRABALHO DOCENTE E A (DES)MOTIVAÇÃO

A profissão de professor é uma das mais antigas em todo o mundo.
Entretanto, saber o que realmente implica o exercício dessa profissão,
até os nossos dias, tem sido tema de muitas discussões. A motivação
do educador, portanto, é também um aspecto de extrema relevância
quando se trata da motivação de seus alunos.
Um professor desmotivado dificilmente se dedicará suficientemente
ao planejamento e à execução de suas ações educativas. Vale assinalar
que os fatores influenciadores são cada vez mais frequentes e as causas
de sua desmotivação são variadas e complexas: baixos salários, pouca
valorização social, inexistência de planos de carreira, desprestígio perante
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os alunos, pais, autoridades publicas e uma boa parte da sociedade em
geral, extensa carga horária de trabalho diário entre outros. Seja ela
originária do professor ou dos alunos, é capaz de gerar, na outra parte,
desmotivação recíproca (CALLEGARI, 2008, p. 70).
A motivação e suas interferências na aprendizagem motivacional
ou desmotivacional põe em xeque a função da escola, pois se trata de
instâncias que representam no âmbito socioeducacional elementos
modificadores na vida de uma pessoa, entretanto, pouco se tem feito
para que o ambiente educacional constitua o seu devido papel na
sociedade visto que há fatores corroboram para um déficit educacional
e elementos internos e externos que influenciam o rendimento tanto dos
docentes quanto dos discentes, comprometendo o índice de motivação.
Tomando como referência o ensino da língua espanhola ELE
(Espanhol como Língua Estrangeira) na cidade de João Pessoa/ PB
no nível médio da rede pública e privada percebemos a presença de
aspectos desmotivadores que interferem na motivação dos professores e,
consequentemente, interferem na aprendizagem dos alunos. Tais fatores
poderão ser classificados em fatores internos e externos que incluem
aqui as características intrínsecas e extrínsecas ao indivíduo, ou seja, sua
personalidade, seus interesses, suas metas, a imagem que ele tem de si
mesmo, o grau de facilidade e/ou dificuldade que ele imagina ter para
aprender (crença de autoeficácia), autoestima, autoconfiança, ansiedade
entre outros.
O contexto escolar refere-se às questões educacionais mais amplas
e que fogem ao controle do professor, mas que muitas vezes podem
comprometer a motivação dos alunos como, por exemplo, o número de
alunos por sala, o sistema de avaliação, a legislação vigente, o número
de aulas semanais e a valorização de cada disciplina pela escola, as
condições de trabalho do professor, as instalações físicas, os materiais
de apoio, etc.
Já mencionamos que fatores externos são responsáveis por esses
baixos estímulos e assim temos como o principal motivo a desvalorização
da disciplina por parte das instituições de ensino privadas e públicas,
pois os dirigentes atuantes em tomadas de decisões como, por exemplo,
a disparidade no menor número de hora/aula entre as duas disciplinas de
línguas estrangeiras já que para a matéria de língua espanhola é ofertada
apenas uma hora/aula semanal, havendo um preconceito linguístico e
estimação do valor do idioma para os estudantes.
Em relação à presença de LE em sala de aula, por exemplo,
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podemos mencionar que a língua inglesa conta atualmente com duas
horas. Tais dados se encontram nas Diretrizes Operacionais para o
Funcionamento das Escolas da Rede Estadual de Ensino no Estado da
Paraíba para o ano letivo de 2017, disponível no site da Secretaria de
Estado da Educação - SEE. Discorremos mais sobre outros pontos: Com
relação à legislação vigente a Medida Provisória nº 746/2016, publicada
no Diário Oficial da União, de 23 de setembro de 2016 dispõe o seguinte
em seu § 8º: “Os currículos de ensino médio incluirão, obrigatoriamente,
o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras,
em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a
disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas
de ensino”. Isso nos leva à seguinte conclusão lógica: se quando da
obrigatoriedade da oferta do ensino da língua espanhola para os anos do
ensino médio, conforme Lei nº 11.161/05 Federal, não houve, por parte
do governo Estadual, concurso para contratação de professores para a
referida disciplina imagina-se como ficou a situação de total abandono e
desprestígio do ensino do espanhol após a obrigatoriedade apenas para
o ensino da língua inglesa.
Isso é algo intimamente ligado ao fator motivacional, pois o pode
que esperar do futuro um profissional que devotou longos anos de sua
vida ao estudo dessa língua, que foi e é ofertada em quatro instituições
de ensino superior no estado e, de repente, se vê obrigado a ter que
mudar de profissão por falta de trabalho em sua área? Recomeçar tudo
do zero? São indagações que permeiam e apavoram os profissionais
dessa área e que obviamente se ligam diretamente ao fator motivacional.
Analisando as Diretrizes encontra-se na página 22 a seguinte
informação: a língua espanhola deverá ser implantada como disciplina de
oferta obrigatória pela escola e de matrícula facultativa para o estudante,
em todas as séries do Ensino Médio, conforme Lei nº 11.161/05. No
entanto, ainda não houve nenhum concurso público para consolidar a
carreira dos professores de língua espanhola. Sendo assim, entendemos
que não existe uma mínima segurança de progressão laboral para quem
pretenda trabalhar com a disciplina.
Atualmente, na Paraíba existem quatro universidades que oferecem
licenciatura em língua espanhola, são elas: UFPB - Universidade Federal
da Paraíba, UFCG - Universidade Federal de Campina Grande, UEPB
- Universidade Estadual da Paraíba, e por fim, a UNIP - Universidade
Paulista Interativa, sendo UNIP a única universidade privada.
Com relação ao número de alunos por sala fica evidente que um
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número grande de alunos inviabiliza o ensino e a aprendizagem de uma
L2, porém isso não é levado em consideração pela direção das escolas
e pela Secretaria de Educação da Paraíba, em especial no caso de
instituições privadas que têm por mola motriz o lucro. Elas não dividem
os alunos em turmas menores e por níveis de conhecimento linguístico
na L2. Ficam todos em um só grupo e, o que é pior, com níveis de
conhecimento totalmente distintos uns dos outros. Se um conteúdo
muito fácil desestimula o aluno, um conteúdo muito difícil ou fora de
seu nível linguístico também.
Como pode haver motivação por parte dos alunos se esses acham
tudo muito fácil, ou muito difícil? Daí começam a surgir problemas
típicos das salas de aula. Por parte dos alunos: indisciplina, falta de
interesse, conversas paralelas e desmotivação e por parte dos professores:
o desestímulo por ver que a aula preparada para aquela turma não
produziu o efeito desejado e que ele passou boa parte do seu tempo
lidando mais com questões de disciplina/comportamento do que de
ensino e de aprendizagem.
Outros fatores precisam ser acentuados: a importância dada pela
família à aprendizagem, o valor que a família atribui a cada um dos
componentes curriculares, a cobrança por notas ou a valorização do
processo de aprendizagem em si e outros. Também nos deparamos
com a desvalorização dada por parte da família à língua espanhola,
o contexto socioeducacional influencia na importância abonada à
prática docente por motivo do idioma não pertencer à língua de status
e também a superproteção familiar que não permite o desenvolvimento
da autonomia, da persistência e da independência. Comportamentos
superprotetores inibem o amadurecimento dos alunos além de afetar
negativamente a autoestima deles. No entanto, não é culpa da escola,
mas de uma educação familiar equivocada.
Com relação à outra questão educacional, desta vez voltada para
as condições de trabalho do professor, vemos que há muitas coisas que
podem (des)motivá-lo. Abordaremos apenas algumas: os salários são
algo de fundamental importância para que o professor possa desenvolver
seu trabalho de forma mais ou menos motivada. O profissional que
recebe um salário digno e suficiente para seu sustento possui mais
tempo para preparação de suas aulas, pois não precisa trabalhar em
vários locais para poder sobreviver; sente-se assim, menos cansado e, ao
menos financeiramente, intrínseca e extrinsecamente motivado. O que
se vê, como triste realidade, são salários baixos, insuficientes, por vezes
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vexatórios, quando mencionados publicamente.
O pior de tudo é que muitas vezes esses salários ainda são pagos
de forma dividida em diferentes dias do mês (em algumas escolas
particulares) e, às vezes, são usados pelos professores para custearem,
do próprio bolso, material de apoio para os alunos. Motivar-se quando
praticamente precisamos pagar para trabalhar é algo difícil de imaginar,
mas muitos são os que, por amor à profissão e por ideais, fazem um
trabalho digno de elogio. Ainda sobre as condições de trabalho do
professor podemos ver e analisar a questão da violência que permeia
as nossas salas de aula, em especial no que se refere ao ensino público.
É preciso estar motivado e não se acovardar para poder contornar
situações de flagrante desrespeito, de ameaça e de abusos que muitos
professores enfrentam como parte de sua rotina. Porém, por mais
motivados que estejamos, por mais imbuídos de altruísmo, se nada é
feito, se não há medidas efetivas em outras esferas que possibilitem
mudanças reais para as salas de aula, muitas vezes, depois de muito se
tentar, os professores se desmotivam por concluírem que parece inútil
lutar contra um sistema perverso e omisso.
Com relação às instalações físicas temos visto uma discrepância
assombrosa entre o público e o privado. Hoje, muito dessa diferença
foi melhorada, porque já é possível encontrar, ao menos na capital da
Paraíba, escolas com condições de melhor conforto para os alunos.
Como conter uma sala de aula cheia de alunos se os mesmos estão
incomodados e inquietos por causa do calor? Não há motivação ou
estratégia que faça passar o desconforto térmico.
O ambiente escolar torna-se um meio de convívio social e
de lazer, portanto um fator influente no desenvolvimento
da capacidade moral do aluno que buscará cada vez
mais se integrar com as pessoas a sua volta. Tem-se assim,
a necessidade de um ambiente que forneça subsídios
para tal integração. Estudar num ambiente agradável,
reconhecendo a variedade de circunstâncias que cada
escola apresenta, pode contribuir positivamente no
processo de aprendizagem e ao mesmo tempo tornar-se
estimulante. Por outro lado, estudar em um local onde as
estruturas são precárias onde se tem péssimas condições
estruturais pode desestimular ou até mesmo contribuir para
um possível afastamento do aluno da escola. Um ambiente
com recursos estruturais escassos torna-se um ambiente
sem vida e sem a menor chance de promover qualquer tipo
de atividade instrutiva (LIMA, 2010, p. 4).

Muitas vezes, as aulas de língua espanhola poderiam ser muito
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mais interessantes, cativantes, envolventes e estimulantes, caso as
escolas ofertassem possibilidade de trabalho com mídias e aparelhos
como projetores, computadores, televisões, DVDs, salas com acesso à
internet e aparelhos de som. Tudo isso é de fundamental importância
para a motivação dos alunos, para aulas diferentes dos convencionais
giz e quadro e serve de fator (des) motivacional tanto para professores
quanto para alunos. Podemos ver ainda que dentro do possível uso dessas
tecnologias o professor sai da universidade sem o conhecimento de
como usar essas tecnologias. Seria muito importante que assuntos como
inclusão digital fizessem parte do currículo dos cursos de licenciatura,
em especial dos que lidam com o ensino de línguas, pois muitos podem
se beneficiar dela.
Diante de tanta tecnologia cabe ao professor adaptar-se
a esta realidade na Educação, devendo ampliar o espaço
da sala de aula de formas variadas, gerenciando aulas à
distância, orientando projetos e pesquisas com os alunos,
usando as ferramentas disponíveis de modo a orientar o
aluno quanto à utilização das tecnologias de maneira
contextualizada e colaborativa (CANTINI, 2006, p. 5).

No âmbito da sala de aula, o papel do professor é de grande valor
no comportamento e envolvimento dos alunos. É imprescindível que o
professor de língua espanhola, ou de qualquer outra disciplina, se veja
como parte integrante e fundamental desse processo de construção de
nossa sociedade. Lidamos diariamente com pessoas (nossos alunos) e
somos conscientes do importante e necessário papel que desempenhamos
face ao desenvolvimento social, comportamental e afetivo delas. A (des)
motivação está intimamente ligada a tudo isso, pois dela depende o
sucesso ou não de nosso trabalho.
A partir da universalização do acesso, as práticas
escolares têm colocado para o professor o desafio de
educar e enfrentar situações diversas, como problemas
de alimentação, saúde, sexualidade, trabalho infantil e
drogas, entre outras. Ou seja, o acesso foi democratizado
e as escolas passaram a receber cidadãos cujas famílias
nunca foram à escola. É um cenário novo, culturalmente
diverso, gerando um bom problema. Mas precisamos dar
suporte a esses docentes, para que se possa realmente
avançar nos objetivos de um projeto social de educação
(LACERDA, [s/d], p. 2).

Durante o período de uma aula, muitos fatores podem favorecer
ou prejudicar a motivação dos professores: o relacionamento com os
alunos, a metodologia utilizada pelo docente que lhe é imposta pelas
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coordenações e instituições a qual pertencem os profissionais, conhecidas
atualmente como Sistemas de ensino, que por sua vez engessam as
habilidades cognitivas dos docentes, as formas de avaliação, os tipos de
atividades e outros. Todos esses elementos, assim como os fatores que os
compõem, favorecem a (des)motivação.
Quanto a algumas estratégias motivacionais que podem ser
utilizadas como apoio pedagógico para o professor, a escola representa
no âmbito socioeducacional um elemento modificador na vida de uma
pessoa. Entretanto, pouco se tem feito para que ela constitua o seu
devido papel na sociedade. Tais fatores corroboram para um déficit
educacional, elementos internos e externos influenciam o rendimento
tanto dos docentes quanto dos discentes, comprometendo o índice de
motivação.
No entanto, aprendizes de sucesso muitas vezes fazem uso de
estratégias naturalmente, pois possuem características cognitivas que
os direcionam para este tipo de comportamento na aprendizagem,
mas um grande número de aprendizes que não possuem a mesma
aptidão natural. Isso porque podem alcançar, espontaneamente, sucesso
na aprendizagem da L2 fazendo o uso consciente de estratégias de
aprendizagem.
Dörnyei (apud BERGUILLOS, 2004) apresenta uma subdivisão
para os recursos e táticas sugeridas na aula de LE sendo que o próprio
expressou como termos de macroestratégias:
- Transmitir um exemplo de compromisso com a disciplina
assumindo os objetivos do ensino por parte do professor: Entende-se a
língua como uma construção social, superando uma visão excessivamente
rígida da mesma como um conjunto de esquemas estruturais a partir da
qual o professor criará redes de interação na sala no qual o veiculo seja
a L2.
- Criar uma atmosfera agradável em sala: Segundo o próprio
autor, uma atmosfera relaxada que permite a tensão própria que gera
a indução de estruturas, a geração de hipóteses linguísticas da L2 e o
uso de estratégias comunicativas quando os recursos linguísticos falham
constitui um elemento essencial para o desenvolvimento da motivação.
- Apresentar atividades de forma ordenadas, com objetivos definidos
e graduados aos níveis dos alunos: A inclusão de tarefas facilitadoras,
que possibilitem incrementar o período de planificação do discurso e
as intervenções dos alunos torna-se fundamental para potencializar seus
recursos expressivos.
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- Promover a autonomia na aprendizagem: os alunos com estilo de
aprendizagem analítico, ao apresentar pouca tolerância à ambiguidade,
atribuirão um alto valor à correção linguística e preferirão que o ensino se
centre em padrões e rotinas fixas. Embora a adoção de uma metodologia
claramente definida por parte do professor estará mais próxima de certos
estilos de aprendizagem, torna-se conveniente apresentar certo grau de
flexibilidade na hora de demandar dos alunos atividades que possam
entrar em conflito com seus modos aparentes de aprendizagem, que
possam atentar contra sua própria imagem ou que entrem conflito com
certas tradições educativas.
- Familiarizar os alunos com a cultura da L2: A inclusão de elementos
culturais recorrentes que possam servir como elemento ordenador dos
conteúdos. Com a proposta do currículo multidimensional (BACKER &
JONES, 1998) visam promover a interculturalidade e o desenvolvimento
de competências próprias da língua, como a socioculturalidade. O
trabalho do professor pode servir de ponte e tornar acessível a cultura da
L2 em ambientes formais, sendo essencial para aliviar choques culturais
no processo de ensino aprendizagem.
Neste sentido, os alunos podem e costumam estabelecer
comparações entre as línguas em termos de prestígios ou satisfação
de comunidades que a utilizam. Insistir no subtrato cultural rico
da língua meta ajuda a elevar o conceito de L2 naqueles alunos que
inesperadamente possam desenvolver preconceitos em relação a L2 que
lesione suas atitudes e, consequentemente, sua motivação.
DELIMITAÇÕES ESPAÇO-TEMPORAIS DA PESQUISA

O contexto da pesquisa é constituído por três escolas públicas
estaduais, que estão situadas na cidade de João Pessoa/ PB. As turmas
selecionadas são de ensino médio regular de 1º, 2º e 3º ano, com
carga horária de quarenta e cinco minutos semanais. Neste caso, a
pesquisa teve como foco as vozes dos professores de língua espanhola,
utilizando-se de interpretações de questionários com perguntas objetivas
e discursivas.
Para a coleta de dados foi utilizado um questionário semiestruturado
com perguntas discursivas e dissertativas, com os professores de espanhol
das escolas previamente selecionadas, entre o período de 20/07/2017 a
05/08/2017. Preferimos a seleção deste instrumento por ele nos permitir
maiores oportunidades de refletir sobre o assunto proposto e a obtenção
de dados suficientes sobre a motivação e suas interferências no processo
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de aprendizagem do Espanhol como língua estrangeira e da importância
do papel do professor neste contexto motivacional e, por fim, analisamos
como esta apropriação resultou positivamente ou não no trabalho do
professor.
Foram selecionados para responder a pesquisa 03 participantes,
sendo 01 de sexo masculino e 02 de sexo feminino com faixa etária dos
21 aos 32 anos de idade, uma particularidade comum a todos é o fato de
todos estudarem. Os docentes estudam ou estudaram na Universidade
Federal da Paraíba do curso de Licenciatura em Língua Espanhola assim
como possuem cursos de formação continuada. Para maior comodidade
dos entrevistados não especificamos com detalhes suas particularidades,
assim mantivemos a preservação de suas identidades e os citamos em
conjunto para que não haja futuros questionamentos que venham a
comprometê-los.
Com relação ao tempo de experiências este varia de 01 a 05 anos,
com numerosos seguimentos distintos como ensino Fundamental, nas
séries inicias, no ensino médio e em cursos de idiomas livres. Dois
dos professores têm experiências internacionais em países que têm a
língua espanhola como idioma oficial, os demais ainda não viajaram; no
entanto essa é uma meta para todos.
Refletindo no formato de investigação científica que atende aos
objetivos deste trabalho decidimos adotar a abordagem qualitativa
de cunho interpretativista, considerando que a abordagem procura
entender, interpretar fenômenos sociais inseridos em um determinado
contexto. Desta forma, a escolha apresenta-se apropriada para a análise
do corpus da pesquisa já que se trata de entender a importância o papel
do professor como uma ferramenta motivacional no processo de ensino
aprendizagem do espanhol como língua estrangeira.
Diferentemente da pesquisa de cunho quantitativo a pesquisa
qualitativa não tem como objetivo principal a generalização de dados,
mas a compreensão do funcionamento de um determinado evento,
situação ou contexto.
Com isso, a aplicabilidade de uma pesquisa qualitativa atinge
as metas pré-estabelecidas para nossa investigação já que, em nosso
entendimento, a motivação e as estratégias metodológicas fazem parte do
conhecimento intrínseco do docente. Assim, foi possibilitado trabalhar
de maneira a não influenciar o comentário e a opinião dos participantes.
Este capítulo tem por finalidade discutir os principais resultados
descobertos à luz do referencial teórico e do contexto investigado
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buscando semelhanças com os resultados de outras pesquisas já
existentes. Ao final indicaremos algumas limitações deste estudo e
sugestões para pesquisas futuras.
Num primeiro momento aplicamos um questionário
semiestruturado com perguntas discursivas, dissertativas e objetivas para
os professores de espanhol das escolas previamente selecionadas de
escolas públicas de ensino médio regular que possuíssem turmas de 1º,
2º e 3º, entre período de 20/07/2017 a 05/08/2017 com um total de 03
questões que se encontram no anexo sendo estas perguntas discursivas
sobre a motivação dos professores de língua espanhola.
As identidades dos entrevistados não serão reveladas, portanto
manteremos suas identificações em anonimato para que não haja futuros
constrangimento. Contudo, utilizaremos codinomes como PROFESSOR
A, B e C.
Neste trabalho ponderaremos as respostas obtidas a partir das vozes
dos professores entrevistados considerando que a primeira etapa consistiu
na leitura geral dos dados e, em um segundo momento, realizamos
leituras em perspectiva diacrônica de cada pergunta, buscando identificar
os conteúdos temáticos mais recorrentes. Posteriormente, fizemos uma
releitura para exemplificar cada conteúdo temático encontrado.
1.!
PROFESSOR A
PROFESSOR B
PROFESSOR C

O que você entende por motivação no ensino?
Uma força que temos no nosso interior que nos guia nos nossos
objetivos.
Acredito que a palavra motivação pode ser entendida como meio
que chama a atenção, torna o ensino mais atraente.
É o processo do ensino aprendizagem através de estratégias e de
incentivo ao estudo.

Diante das respostas obtidas nesta primeira pergunta e com base
nas suas próprias experiências como professores de ELE podemos afirmar
que o conhecimento teórico, no que diz respeito à motivação, não é
unanime. O participante PROFESSOR A afirma que existe uma força
derivada de um estímulo interno que conduz a um determinado objetivo.
Esta resposta nos direciona ao entendimento de que esta motivação
citada pelos professores é a intrínseca, sendo ela mais presente na hora
de definir o conceito no âmbito educacional.
Em nossa concepção não ficou muito claro a exemplificação
do PROFESSOR B ao que seria “chamar a atenção” do aluno. A partir
deste apontamento podemos abrir um leque de significados para o
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seu entendimento positivamente ou pejorativamente. Sendo assim,
concluímos que o entrevistado inicialmente não direciona seu dizer para
uma compreensão do significado de motivação, no entanto, ao dizer que
deve tornar o ensino mais atraente para seus discentes, torna perceptível
que o próprio se preocupa mais com as estratégias para motivá-los e
estabelecer estratégias motivacionais e centra-se em realizações de
metas estabelecidas. Assim, subentende-se que a sua motivação está
extrinsecamente ligada a fatores externos de satisfação.
Por ultimo, o PROFESSOR C em sua declaração sobre a motivação
afirma que está relacionada diretamente com o processo de ensino e de
aprendizagem através de estratégias e de incentivo ao estudo. Para ele a
motivação não pertence ao intrapessoal, pois se relaciona a fatores externos
corroborando, assim, com a mesma perspectiva do PROFESSOR B.
2.!

Você se considera uma pessoa motivada na sua profissão? (
Não. Justifique

PROFESSOR A

PROFESSOR B
PROFESSOR C

) Sim (

)

Sim, sou uma pessoa muito motivada, acredito que posso ajudar e
a cada dia a que venho ministrar minhas aulas estou a acreditar
que posso ajudar a mudar o mundo e poder preparar os meus
alunos no uso da língua espanhola e na sua vida profissional e
outros.
Acredito que sim, pois estou sempre tentando utilizar meios e
estratégias que chamem a atenção do aluno para que o mesmo se
sinta bem e interessado na aula.
Sim, considero uma pessoa motivada pelo fato de poder ter a
oportunidade de atuar com liberdade de proposta e atuação.

Majoritariamente os entrevistados justificaram a segunda resposta
positivamente, suas indignações sobre o real papel professor e afirmaram
que sê-lo é algo que vai além de estar motivado ou não. No entanto,
fica claro que o grau de motivação desses profissionais está influenciado
por fatores externos e a satisfação dos seus próprios alunos, quando o
PROFESSOR A menciona [...] poder preparar os meus alunos no uso
da língua espanhola e na sua vida profissional e outros entendemos que
isso seria um reconhecimento do docente sobre sua importância para a
sociedade e que sua satisfação pessoal direciona a sua motivação para a
realização do seu labor como professor, fazendo com que se manifeste
uma vontade de continuar sua atividade laboral.
O PROFESSOR B apresenta em seu discurso a afirmação de
que sua motivação serve como um estímulo para elaborar estratégias
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motivacionais que chamem a atenção dos alunos o que leva a entender
que o professor poderá despertar manter ou elevar o índice motivacional
do aprendiz estando ele também motivado.
O PROFESSOR C apresenta como fator motivacional a liberdade
que lhe é oferecida na instituição educacional em ele trabalha o que leva
à compreensão de que seu perfil profissional não se sentiria motivado
em trabalhar escolas de idiomas que seguem métodos rígidos e pouco
maleáveis, onde o professor tem sua participação ofuscada.
3.!

Quais os fatores que mais lhe causam desmotivação no exercício do
magistério?

PROFESSOR A
PROFESSOR B

PROFESSOR C

A desmotivação do aluno e de alguns colegas.
Em primeiro lugar o número de aulas semanal, professor de
espanhol tem o número de aula reduzido e que por sua vez nos
restringe, no que desrespeito ao material usado na aula e a forma
de abordar o conteúdo. O desinteresse de alguns alunos para com
a língua espanhola.
O desinteresse dos discentes; a falta de colaboração dos docentes,
a falta de material e uma estrutura razoável.

Ao avaliarmos as respostas citadas nesta questão percebemos que a
desmotivação dos professores parte principalmente dos posicionamentos
dos alunos como, por exemplo, através da manifestação do desinteresse
e da desmotivação em relação ao aprendizado do idioma espanhol como
principal fator desestimulador para os docentes e é o que corroboram as
análises dos depoimentos da maioria dos professores entrevistados nesta
pesquisa.
Um dos aspectos nos causou admiração e que se percebe em
seus discursos é o fator psicológico. Os participantes PROFESSOR A
e PROFESSOR C afirmam que suas desmotivações são derivadas do
desinteresse de outros profissionais da educação. Desse modo, podemos
dizer que tais desestímulos atuam na forma de uma cadeia contagiando
grupos coletivos que atuam em ambientes comuns.
Nas respostas dos professores houve referência à motivação
extrínseca. Isso demonstra que, para eles, fatores externos como
problemas pessoais assim como a valorização da profissão estão
relacionados ao suposto desempenho dos docentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da pesquisa averiguamos que, para alguns professores,
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sua motivação está relacionada diretamente com a motivação dos seus
alunos, ou seja, quando um professor planeja uma aula ou estratégias
motivacionais e não atinge sua meta, a partir do feedback dos alunos
sobre um determinado assunto, isso acarretará em um desestímulo para
o docente.
Por fim, entendemos que a desmotivação tem sua principal causa
na realidade escolar, que é a representação de uma analogia política,
social e cultural que está em crise, refletindo negativamente. Assim
como a indisciplina e a falta de compromisso dos alunos, somam-se
aos fatores desmotivacionais o descompromisso da família, o descaso do
governo, problemas sociais e culturais, de ordem econômico-financeira
dos professores e a desvalorização da disciplina na escola.
Perante tantos aspectos que podem levar o educador a estar ou
não satisfeito podemos perguntar quais são os motivos mais importantes
que levam o professor a um bom desempenho e a estar motivado, pois
é de suma acuidade para o desenvolvimento do ensino aprendizagem
do ELE que os professores estejam confiantes e repensem suas práticas
laborais e nas implicações do seu trabalho.
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RESUMO:

Este artigo busca analisar, à luz de teorias sociolinguísticas, o
primeiro vídeo da série online Não seja burro!, de Marcela Tavares,
veiculada no YouTube e no Facebook. O primeiro vídeo dessa série
teve grande repercussão nessas redes e contava com 1.470.952
visualizações no YouTube em julho de 2017. A série, composta, até
a data de elaboração deste artigo, por 14 vídeos, propõe ensinar a
escrever e a falar “corretamente” a língua portuguesa, de acordo com
uma gramática normativa do português que não é explicitada, seguindo
as regras da autointitulada professora Marcela Tavares, a qual institui
formas “corretas” e “erradas” de se expressar. Como atestado por Santos
(2017), os enunciados de Tavares são perpassados por um discurso
purista sobre a linguagem, o qual despreza as variedades linguísticas,
tomando-as como erradas, instituindo o que chamamos de preconceito
linguístico. Neste artigo, pesquisa ampliada de Trabalho de Conclusão
de Curso (SANTOS, 2017), com base estudos em Sociolinguística,
buscamos, primeiramente, discutir alguns conceitos teóricos e, a seguir,
apresentar a análise de alguns comentários de Marcela Tavares presentes
no primeiro vídeo de sua série online, explicitando a coerência dessas
ocorrências condenadas, tendo em vista o sistema da língua portuguesa,
e a incoerência de Tavares ao julgá-las
Palavras-chave: sociolinguística; preconceito linguístico; letramento
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ABSTRACT:

This paper wishes to analyze, in light of sociolinguistic theories,
the first video of the online series “Don’t be stupid!”, by Marcela Tavares,
available on YouTube and Facebook. The first video in the series had a
big repercussion on these websites and by July 2017 they had already
1,407,952 views on YouTube. The series, which until this paper was
written had 14 videos, aims to teach how to write and speak “proper”
Portuguese, according to a non-explicit normative grammar, following
the rules of the self-proclaimed teacher Marcela Tavares, who sets
“wrong” and “right” ways to express yourself. As said by Santos (2017),
Tavares’ speech is affected by a purist approach on language, one that
despises linguistic varieties, seeing them as wrong, creating what we
call linguistic prejudice. In this paper, a broadened research of an endof-term dissertation (SANTOS, 2017), based on sociolinguistic studies
we aim, primarily, to discuss theoretical concepts and then present an
analysis of some comments made by Marcela Tavares on the first video
of her online series, explaining the coherence behind these events
condemned by her, from the point of view of how the Portuguese
language functions, and Tavares’ incoherence in judging them.
Key-words: sociolinguistics; linguistic prejudice; literacy
INTRODUÇÃO
[...] a língua é uma entidade social em constante
transformação por nós que a inventamos e reinventamos
todos os dias” - Marcos Bagno em entrevista (A língua
como poder) à UNE para sua 9ª Bienal.
[...] qualquer língua é sempre heterogênea, ou seja,
constituída por um conjunto de variedades (por um conjunto
de normas). Não há, como muitas vezes imagina o senso
comum, a língua, de um lado, e de outro, as variedades.
A língua é em si o conjunto das variedades. Ou seja, estas
não são deturpações, corrupções, degradações da língua,
mas são a própria língua: é o conjunto de variedades (de
normas) que constitui a língua (FARACO, 2008, p. 73-74).

A heterogeneidade linguística é um fato. Com o passar do tempo,
as línguas mudam, como as sociedades mudam, e são essas
heterogeneidades sociais e linguísticas, podendo influenciar-se
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mutuamente, que ocasionam as mudanças. Apesar da diversidade,
todas as línguas possuem um núcleo comum, uma sistematicidade
que, da ortografia à sintaxe, gerencia discursiva/textualmente em
sintagmas todas as possibilidades que tal língua comporta, é um
cálculo de produção de sentido (NEVES, 2018). À essa sistematicidade
damos o nome de gramática. Neutra, pois é um sistema, ela minimiza
variações. Toda língua tem gramática, mas a gramática não é a língua,
como aponta Bagno (1999).
A língua se configura como a realização de todas as possibilidades
que sua gramática comporta. Assim, todas as variedades linguísticas têm
gramática e possuem regras de funcionamento. Contudo, confundidas,
língua e gramática são tomadas como sendo uma só. Desse modo, as
possibilidades de realização do sistema linguístico que aparecem em
instrumentos linguísticos, como dicionários, gramáticas, dentre outros,
são tidas como corretas e únicas, havendo a estigmatização das demais.
Em sua maioria, esses instrumentos não levam em consideração os
usos reais que os falantes fazem da língua.
Segundo Bagno (1999, p. 9) “Nossa tarefa mais urgente é desfazer
essa confusão”, pois, do ponto de vista linguístico, as variedades são
todas corretas e não há uma melhor do que outra, há diferenças. As
valorações das formas linguísticas são construídas no meio social.
Assim, algumas variedades, por serem identificadas a grupos sociais
de baixo prestígio, são estigmatizadas. Contemplam, assim, além de
formas linguísticas, valores socioculturais. A esse julgamento negativo
damos o nome de preconceito linguístico.
Veiculado por um discurso purista sobre a linguagem, que
se funda no conservadorismo extremo e na discriminação social,
econômica e cultural contra aqueles que não seguem os padrões
impostos e tidos como corretos das classes/dos grupos dominantes,
o preconceito linguístico aparece intimamente relacionado ao mito
do “déficit linguístico e cultural”, o qual determina que as classes
menos privilegiadas socioeconomicamente assim o são devido às suas
próprias características, intrínsecas e orgânicas. Essa concepção é
errônea, uma vez que o domínio das variedades prestigiadas depende,
em grande parte, do acesso à escolarização.
Esse discurso do preconceito se fixa nas instituições escolares,
onde o aluno aparece como responsável por seu “fracasso escolar”,
uma vez que é tido como “incompetente” e “carente” devido à sua
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origem social. A escola julga as variedades linguísticas dos alunos,
impondo aquela que ela considera “correta” e boa” e segrega aqueles
que não utilizam a variedade exigida, propagando as relações sociais
desiguais. Soares (1986), já na década de 1980, destaca ideologias
sobre a linguagem que estavam presentes nas escolas brasileiras, entre
elas uma é especialmente relevante para essa discussão que fazemos
aqui: a das “deficiências culturais”, segundo a qual as classes populares
teriam uma carência cultural (relacionada à afetividade, capacidade
cognitiva e linguística) que as incapacitaria para o sucesso escolar
Já neste momento, no Brasil, temos estudos sobre letramentos e
alfabetização que, apesar de enfoques e metodologias diferentes das
utilizadas pela Teoria da Variação e Mudança, também apontam para
a questão da forma como a identidade do sujeito social se constrói em
função de sua relação com a linguagem (neste caso, a escrita).
É essa relação entre identidade, linguagem e preconceito que
investigamos neste artigo, já que ela se faz presente no discurso dos
vídeos da comediante Marcela Tavares. Vídeos que, enquanto mídias
sociais, são de fácil compartilhamento e propagação, fazendo com
que o preconceito linguístico e social ganhe ainda mais força.
Em nossa análise, selecionamos o primeiro vídeo da série Não
seja burro!, lançado no YouTube em 11 de janeiro de 2016. Nosso
estudo tem como base perspectivas da sociolinguística (LABOV, 2008;
FARACO, 2008; BAGNO, 1999; WEINREICH, LABOV, HERZOG,
2006; LEITE, 2008) e dos Novos Estudos do Letramento (STREET, 2006).
PRECONCEITO LINGUÍSTICO, ORALIDADE E ESCRITA

A Sociolinguística é o ramo da Linguística que investiga as relações
entre língua e sociedade buscando verificar como fatores sociais,
econômicos, culturais, dentre outros, influenciam aspectos linguísticos.
Autor de base da sociolinguística variacionista, Labov (2008) propõe
que a língua seja estudada a partir de seu uso real e cotidiano, isto é,
dentro do contexto social de uma determinada comunidade de fala.
Para o linguista estadunidense, é fundamental estabelecer as relações
existentes entre fatores linguísticos e extralinguísticos, presentes no
meio social. Assim, fatores como gênero, classe social, escolaridade,
idade etc. estão intimamente ligados à presença ou à ausência de
determinados traços linguísticos.
A abordagem laboviana considera que todas as línguas
naturais são heterogêneas, “resultado natural de fatores linguísticos
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fundamentais” (ibid., p. 238), podendo variar em diversos níveis
linguísticos: fonético, morfológico, sintático, semântico, pragmático,
lexical etc., assim como de acordo com fatores externos à língua: o
tempo, o registro, a situação, a camada social e a região geográfica.
Weinreich, Labov e Herzog (2006) afirmam que a heterogeneidade
é constitutiva da língua e fundamental para que ela funcione. Além
disso, acrescentam que todo falante é capaz de compreender essa
heterogeneidade. Como aponta Beline (2008), a heterogeneidade na
língua pode se transpor para a sociedade e vice-versa.
É preciso destacar que as mudanças e variações linguísticas não
ocorrem repentinamente. Antecipando a mudança, estão as variações.
Elas se caracterizam como processos linguísticos em que variantes
de um mesmo traço convivem até que o novo se sobreponha ao
antigo. Normalmente, esses processos se iniciam na fala de grupos
menos privilegiados socialmente, estendendo-se à fala de grupos mais
privilegiados. Então, gradativamente, a variação chega aos falares ditos
“formais” e se propaga para a escrita. É também na fala de gerações
mais jovens que tais processos tendem a começar (LABOV, 2008).
Destacamos que não são todos os elementos em variação
que geram mudanças na língua. Alguns traços em variação assim
permanecem, sem que um se sobreponha ao outro. Por isso, toda
mudança linguística pressupõe variação, mas nem toda variação
pressupõe mudança (WENREICH; LABOV; HERZOG, 2006).
As variedades linguísticas estão presentes nas comunidades de
prática, “agregado de pessoas que partilham experiências coletivas
no trabalho, nas igrejas, nas escolas, nos sindicatos e associações, no
lazer, no cotidiano da rua e do bairro etc.” (FARACO, 2008, p. 40)
a que pertence o falante da língua. E, já que um mesmo falante se
expressa por diversas variedades, configura-se como “um camaleão
linguístico”, segundo Faraco (2008).
Observamos que o traço inovador em variação, tendo surgido
em comunidades de prática específicas, carrega características do
grupo em que se originou, sendo valorado positiva ou negativamente.
À medida que o processo de mudança avança, as valorações que
circundam o traço inovador se intensificam e ele pode se tornar uma
marca social, isto é, caracterizar determinado grupo. Em geral, quando
o traço é proveniente de grupos menos privilegiados sócio-culturaleconomicamente, ele é valorado negativamente pelos falantes de
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grupos sociais mais favorecidos e contribui para formar estereótipos.
É por isso que, segundo Britto (2004, p. 153), “A diferença [...]
não está no quanto uma palavra dita é diferente da forma modelar,
está no quanto ela é identificada ou não com a fala dos grupos sociais
menos favorecidos, o quanto está legitimada” e, segundo Labov
(2008, p. 366): “Se o grupo for excluído da corrente dominante da
sociedade, ou se seu prestígio diminuir, a forma linguística ou regra
será estigmatizada, corrigida e até mesmo extinta”.
Assim, algumas variedades e/ou traços inovadores são
estigmatizados(as) devido ao cenário sociocultural em que se inserem.
Segundo Guy e Zilles (2006, p. 42),
Uma das características mais importantes das línguas
humanas e mais relevantes à questão do ensino da
língua materna é a diversidade linguística. Este é um
ponto básico nas pesquisas e teorias sociolinguísticas
e, em princípio, não precisamos de nenhuma pesquisa
acadêmica formal para reparar na existência desta
diversidade. Ela é evidente pela experiência de todo
mundo; entretanto, em muitas sociedades, como
é o caso da sociedade brasileira, a representação
sociocultural da língua de certo modo oblitera essa
percepção, fazendo crer que a língua de verdade não
varia – ou, numa exacerbação idealizada, faz crer
que a língua não deveria variar.

Do ponto de vista linguístico, nenhuma variedade é melhor do que
outra, elas são, simplesmente, diferentes, mas, tomando a língua como
invariável e homogênea, e impondo uma única variedade linguística
como correta, perpetua-se um discurso purista sobre a linguagem em
que apenas uma forma linguística deve prevalecer, sendo ela chamada
de correta e as demais de erradas, de deturpações.
Ao defender a existência de uma única língua correta, tomando
língua e variedades como coisas distintas, quando, na verdade, a
língua é o conjunto de suas variedades, o discurso purista sobre a
linguagem impõe e dissemina uma forma linguística baseada num
padrão normativo da língua que não é efetivamente empregado pelos
falantes. A norma-padrão, como é conhecida, não está na boca de
ninguém, como diz Bagno (1999).
A normatividade remonta à formação dos Estados Nacionais,
quando, a fim de estabelecer uma língua oficial comum e homogênea
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“para atenuar a diversidade lingüística regional e social herdada da
experiência feudal” (FARACO, 2008, p. 74) elabora-se uma língua
padrão, neutra, “trabalho de normalização dos produtos dos habitus
lingüísticos” (BOURDIEU, 1996, p. 34) consagrados em língua escrita,
pois a forma de língua reconhecida como correta é aquela identificada
à escrita e não à fala (ibid., p. 35). Assim, a norma-padrão é meramente
um código impessoal.
Imposta pelo sistema escolar, veiculada por gramáticas e
dicionários, a norma-padrão é prescrita como única forma legítima em
detrimento das variedades linguísticas, desvalorizando-as, rotulando-as
de “dialetos”, “gírias”, “erros”, negando a heterogeneidade constitutiva
da língua. Destacamos que, de todas as variedades, a culta é a que
mais se aproxima da norma-padrão sendo muitas vezes confundida
com esta. Ela é, portanto, a variedade que menos possui estigma.
Designada dessa forma, a variedade culta é assim chamada, segundo
os critérios do NURC, por estar mais próxima da intersecção dos estilos
“do urbano, do letramento e dos estilos mais monitorados” (FARACO,
2008, p. 49), o que corresponde, no Brasil, a 15% da população.
Em relação à língua portuguesa falada no Brasil, circulam
discursos no senso comum como “isso não é português” ou “aquela
pessoa não sabe falar português”. A língua pode se adaptar às
mais diversas situações comunicativas e as variedades são outras
possiblidades, extremamente coerentes, do sistema gramatical.
Instauram-se, assim, o preconceito e a intolerância linguísticos, pois,
como diz Bagno (2010, p. 17 apud JUNQUEIRA et al., 2012, p. 246),
“acusar alguém de não saber falar a sua própria língua materna é tão
absurdo quanto acusar essa pessoa de não saber ‘usar’ corretamente a
visão”.
Segundo Leite (2008, p. 13), a intolerância linguística quase
não é notada pela opinião pública e é “tão agressiva quanto outra
qualquer, pois atinge o cerne das individualidades”. Britto (2004)
afirma algo semelhante ao dizer que “a língua é um dos lugares em
que a ideologia é mascarada, é despercebida e, portanto, é violenta”.
Leite (op. cit., p.20) distingue intolerância e preconceito linguístico.
Para ela, o preconceito se configura como “a idéia, a opinião ou o
sentimento que pode conduzir à intolerância, à atitude de não admitir
opinião divergente e, por isso, à atitude de reagir com violência ou
agressividade a certas situações” (grifo da autora).
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O preconceito é, portanto, uma opinião, um “não concordar”, uma
“não aceitação” da diferença, enquanto a intolerância se caracteriza
por ser um comportamento, uma ação que evidencia a incapacidade
“de o indivíduo conviver com a diversidade de conceitos, crenças e
opiniões” (BOBBIO, 1992, p. 203-204 apud LEITE, ibid., p. 21). Em
resumo, nas palavras da autora “A intolerância, [...] é ruidosa, explicita,
porque, necessariamente, se manifesta por um discurso metalingüístico
calcado em dicotomias, em contrários, como por exemplo, tradição x
modernidade, saber x não-saber e outras congêneres” (LEITE, 2008, p.
24-25, grifos da autora).
A partir dessas discussões, observamos que o discurso purista
sobre a linguagem, além de preconceituoso, é intolerante, ao fazer
e propagar julgamentos sobre as variedades linguísticas, rotulandoas, pejorativamente, de “erradas”, “não cultas”, “populares”. Esse
preconceito também se dá com os sujeitos pouco “letrados”, como
mostram estudos sobre os letramentos.
Soares é autora brasileira que tem sido considerada uma das
precursoras dos estudos sobre letramentos no país. Assume, já na
década de 1980, que o acesso à escrita se trata de fenômeno complexo,
interdisciplinar e relacionado à política:
[...] à natureza do processo de alfabetização, com suas
facetas psicológica, psicolinguística, sociolinguística
e linguística, é preciso acrescentar os fatores sociais,
econômicos, culturais e políticos que o condicionam.
Uma teoria coerente da alfabetização só será possível se
a articulação e integração das várias facetas do processo
forem contextualizadas social e culturalmente e iluminadas
por uma postura política que resgate seu verdadeiro
significado (SOARES, 1985, p. 23)

Assim, seu trabalho, à época, já se aproximava do que Street
(2006) chama de “letramento ideológico”: apontava para uma visão
da escrita como atividade situada, social e culturalmente constituída.
Soares entende o letramento (que ela chama à época de alfabetismo)
como “um conceito complexo, pois engloba um amplo leque de
conhecimentos, habilidades, técnicas, valores, usos sociais, funções,
e varia histórica e espacialmente” (SOARES, 1995, p. 7). Colocandose de forma crítica aos que entendiam que as sociedades “letradas”
possuíam uma superioridade sobre as sociedades orais (entendimento
extensivo aos sujeitos participantes dessas sociedades) – ver Ong (1982)
–, os estudos sobre “letramento ideológico” buscaram, entre outros
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aspectos, valorizar a produção cultural e a linguagem dos sujeitos à
margem da sociedade escrita.Dentre a grande quantidade de estudos
que versam sobre a temática, destacamos aqui obra organizada por
Kleiman (1995), que coloca foco sobre as práticas de letramento de
sujeitos pouco escolarizados e sobre os mitos sobre o letramento
presente na mídia.
Este discurso de preconceito e intolerância em relação a
determinados usos da linguagem está presente nos vídeos de
Marcela Tavares, dos quais analisamos um neste trabalho. Propomos,
aqui, analisar um trecho em que a atriz condena a expressão “sem
concordância” dos falantes e dois em que condena grafias que não
seguem convenções ortográficas. Transcrevemos o vídeo seguindo as
normas para transcrição do projeto NURC, conforme quadro proposto
por Koch (1992, p. 73) , e o analisamos qualitativamente em seus
aspectos verbais.1

Observações:
1.
Iniciais maiúsculas: não se usam em início de períodos,
turnos e frases.
2.
Fáticos: ah, éh, eh, ahn, ehn, uhn, tá (não por está: tá?
1
Extraídos de Castilho & Preti (1986). A Linguagem Falada Culta na Cidade de São Paulo, vol. II –
Diálogos entre dois informantes. São Paulo. T. A. Queiroz/EDUSP, p. 9-10 apud Koch (1992, p. 73). Adaptado.
2
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Você está brava?)
3.
Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são
grifados
4.
Números: por extenso.
5.
Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa)
6.
Não se anota o cadenciamento da frase.
7.
Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh: : : ...
(alongamento e pausa)
8.
Não se utilizam sinais de pausa, típicos da língua escrita,
como ponto-e-vírgula, ponto final, dois pontos, vírgula. As reticências
marcam qualquer tipo de pausa.
Acrescentamos também algumas normas de criação própria para
a transcrição do vídeo:

O PRECONCEITO E A INTOLERÂNCIA NO VÍDEO DE MARCELA
TAVARES

A série Não sejA burro! é composta por quatorze vídeos,
desconsiderando-se os “especiais”. O primeiro vídeo da série foi
lançado em 11 de janeiro de 2016 com 6 minutos e 27 segundos de
duração, no canal do YouTube da humorista. Em agosto de 2017, este
vídeo contava com 1.470.952
visualizações, 105.458 curtidas nesta rede online e, em março
de 2018, os números eram 1.937.334 visualizações e 140 mil curtidas.
Marcela Tavares aparece em seus vídeos usando óculos, com
os cabelos presos, com frutas na blusa simulando seios grandes e
na frente de uma lousa branca, representando uma professora que
ministra uma aula online de língua portuguesa, aos gritos. Segundo a
humorista (TAVARES, 2016), sua proposta é ensinar a língua “de uma
forma exótica”.
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Observamos que, na forma verbal “seja” do título Não seja
burro!, o <a> aparece em maiúsculo (<A>), indicando destaque. Uma
interpretação para esse destaque no verbo ser é que Marcela Tavares
pretende indicar qual a maneira “correta” de conjugar esse verbo,
tomando “seje” como a forma “errada”.
Destacamos, ainda, que no que concerne ao conteúdo do
título, tendo em vista o assunto de que trata o vídeo, Marcela Tavares
é preconceituosa ao xingar seu interlocutor de “burro” porque ele
não emprega a variedade linguística que ela julga ser correta. O
posicionamento adotado pela atriz em sua série de vídeos demonstra
que ela se admite detentor a de um conhecimento que seu interlocutor
não possui, assim como considera superior a variedade de língua
que usa, julgando, então, que deve “ensinar o português correto” aos
espectadores que passariam de uma condição de “burros” a “não
burros”.
Nesta seção, comentamos três trechos selecionados e transcritos
do primeiro vídeo da série. Primeiramente, comentamos um trecho
em que Marcela Tavares condena a falta de concordância e, a seguir,
analisamos outros dois trechos em que a atriz ridiculariza questões de
ortografia.
Figura 1 - Captura de tela do primeiro vídeo da série

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Uy_0zzOdgXona

Nesse trecho, a humorista diz que é feio não colocar plural.
Acrescenta que é necessário escrever certo, o que pressupõe que não
colocar plural é errado. Além disso, a atriz diz que “às vezes tu fala de
sacanagem” como se esse fenômeno fosse sempre intencional, uma
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brincadeira. A atriz não reflete sobre como isso, que ela chama de
“erro”, ocorre, e tampouco esclarece o porquê de, sendo um “erro”,
é, ainda assim, compreensível. Isso deixa claro que se trata de uma
avaliação subjetiva da humorista, sem embasamento científico.
Sabe-se que, na norma-padrão do português brasileiro e nas
variedades cultas, a marcação de plural é redundante, isto é, ela é
marcada em diversos elementos da sentença, o que justifica que haja
uma tendência em sua não-marcação (TARALLO, 1985). Por economia,
o falante pode marcar o plural no termo que introduz a ideia (tema)
sobre a qual quer falar e, a seguir, não trazer mais marcações, nem no
sintagma nominal nem no verbal, pois uma marca já é suficiente para
que a pluralidade seja compreendida. Assim, aquilo que a humorista
trata como “erro”, uso “feio” da língua, é fator de variação linguística
muito acentuado no uso brasileiro, sendo que se encontra inclusive
na linguagem oral de falantes de norma culta, como atestam estudos
desenvolvidos no interior do Projeto NURC (PRETI, 1997).
Além do aspecto valorativo que manifesta em relação à falta
de concordância, apresentando preconceito linguístico, a Youtuber
relaciona esse uso linguístico a uma manifestação cultural, o funk:
“não saber plural” só está permitido aos cantores de funk (uma
paráfrase dessa sua fala poderia ser: “ser ignorante” só cabe aos
funkeiros. Observamos que, além de manifestar preconceito linguístico
e intolerância, ela também condena a cultura do funk. Ao ter feito
uma valoração negativa do não emprego do plural e associá-lo a esse
gênero musical, a humorista atribui também ele essa característica
depreciativa, desprezando, assim, conjuntamente, língua e expressão
cultural, confirmando a relação já citada na seção anterior entre
preconceito linguístico e preconceito social: um reafirma o outro.
Língua e falante estão imbricados necessariamente, no conjunto da
vida social.
A seguir, vejamos outros trechos do vídeo em pauta, em que a
humorista se manifesta sobre erros ortográficos.

79

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

Figura 2 - Captura de tela do primeiro vídeo da série “Não seja burro”

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Uy_0zzOdgXo

.
Quadro 2 - Trecho 2 - Tempo: 01’57’’. Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=Uy_0zzOdgXo>

Marcela Tavares questiona “quem foi o desocupado que começou
a usar isso” ao se referir à forma escrita concerteza. Assim, segundo
ela, alguém ocioso, sem ocupação, começou a adotar essa grafia para
“com certeza”. A atriz acrescenta que não sabe onde “com certeza é
com n e junto”. Depreendemos dessa sentença que, segundo Tavares,
se concerteza “não está em nenhum lugar”, não existe.
É importante destacar que a ortografia é uma convenção da
cultura escrita, um conjunto de regras que prevê uma grafia padrão
para as palavras de uma língua, sendo que há diversas grafias diferentes
para um mesmo som.
Contudo, não se adequar a essa convenção não é um ato “sem
sentido” ou “absurdo”, pois a escolha gráfica que o falante faz tem
sistematicidade e lógica, considerando as práticas de escrita a que
teve acesso. As escolhas, mesmo que em desacordo com as regras
ortográficas, são tentativas de acerto. Seguir as regras está intimamente
ligado à escolarização e à leitura. Como dizem Marquardt e Busse
(2015, p. 191): “São os meios escolares que oferecem o que a maioria
dos estudantes brasileiros não dispõe em seus lares: a possibilidade
da leitura, que implicará no domínio da língua escrita” e, nas palavras
de Bortoni-Ricardo (2013, p. 55 apud Marquardt e Busse, op. cit.),
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“O domínio da ortografia é lento e requer muito contato com a
modalidade escrita da língua. Dominar bem as regras de ortografia é
um trabalho para toda a trajetória escolar, e quem sabe, para toda a
vida do indivíduo”.
Desse modo, ao analisarmos concerteza, verificamos que a
opção por juntar “com” e “certeza” se deu, provavelmente, porque
o falante ouve a expressão “com certeza” num contínuo e não como
duas palavras. Acrescentamos que grafar <n> anteposto à consoante
[s], grafada <c>, demonstra pleno domínio da regra ortográfica segundo
a qual apenas antes de <p> e <b> se grafa <m>. Dessa forma, há
sistematicidade e lógica no uso linguístico que é um erro ortográfico.
O sujeito que erra ortografia está tentando acertar.
Figura 3 - Captura de tela do primeiro vídeo da série “Não seja burro”

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Uy_0zzOdgXo1973,

Quadro 3 - Trecho 3 - Tempo: 02’37’’. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Uy_0zzOdgXo.

Marcela Tavares, falando sobre a forma esseção, diz que “não se
escreve com dois s” e pergunta por que, então, as pessoas escrevem
assim. Em resposta à sua própria pergunta, diz que quem usa essa
grafia, inventa-a “ah eu acho que é com dois s”. Como discutido
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anteriormente, o indivíduo, ao ter dúvidas sobre qual grafia empregar
para determinado som, elege uma dentre as possibilidades que seu
contato com a escrita lhe permite inferir. Segundo Marquardt e Busse
(2015, p. 191), não seguir as regras ortográficas não demonstra que “o
aprendiz deixou de se apropriar do sistema de compreensão da escrita,
porém, que está elegendo possibilidades de uso da língua”.
No caso de esseção, há várias possiblidades de grafia para o som
[s]. Quando isso ocorre, temos o fenômeno da concorrência, pois a
escolha da letra apropriada para representar certo fonema
depende não de aspectos fonológicos, mas da etimologia
ou de aspectos morfológicos. Encontram-se nessa categoria
o uso de s ou z entre vogais, o uso de ss ou ç diante de a,
o e u, o uso de g ou j diante de e e i, o uso de x ou ch em
várias palavras. (NOBILE; BARRERA, 2009, p. 41 – grifos
das autoras).

Salientamos que o som [s] tem, em português, nove transcrições
diferentes. É o que aponta Beline (2008, p. 142) “Por incrível que
pareça, é isso o que temos em: som, nosso, centro, preço, exceto,
sintaxe, voz, crescer e cresça”. Assim, ao escrever esseção, o indivíduo
reflete profundamente sobre a língua, escolhendo uma possibilidade
dentre nove. Uma tarefa bastante difícil, ao contrário do que supõe a
humorista.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das discussões feitas, pudemos observar que, no vídeo
de Marcela Tavares, há a reprodução de um discurso purista sobre
a linguagem que acarreta preconceito linguístico e social. Algumas
observações podem ser feitas sobre o vídeo em questão e que podem
motivar futuros trabalhos na área.
Em primeiro lugar, entendemos que o discurso da humorista
sobre o erro chama atenção porque rotula de “erro” algo que é
completamente “lógico” considerando o sistema linguístico oral e o
padrão escrito do português brasileiro. Inclusive, elege a concordância
como tema para ilustrar o “erro” – deve haver uma razão para fazer
isso. Seria a concordância um divisor de águas entre os mais e menos
escolarizados, portanto, um lugar bom para praticar o preconceito
linguístico e a intolerância social?
Outro aspecto que nos chama atenção é que o preconceito
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linguístico e a intolerância, dos quais temos tantos estudos no país
no campo da Sociolinguística, atinge questões de acesso a práticas
letradas. Isso nos parece indício de que um estudo que tematize as
práticas linguísticas e seus desdobramentos políticos e sociais deva ser
interdisciplinar para tentar dar conta da complexidade da questão que
é a relação entre sujeito (identidade) e linguagem.
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RESUMO:

O presente trabalho analisa como é apresentado e construído o
espaço do subúrbio carioca do século XIX e XX a partir da teoria de
Osman Lins (1976) sobre o espaço; dos trabalhos de Borges Filho (2007
e 2008) sobre o mesmo assunto e os estudos de Silva (2012) sobre a
construção da identidade, presentes no romance Clara dos Anjos de
Lima Barreto. Analisa-se como esse espaço interfere na construção e
caracterização das personagens da obra. Observa a importância do
subúrbio, sua forma de apresentação pelo narrador, observando-se
como isso também interfere na composição e desenvolvimento do
enredo. A obra utilizada é praticamente desenvolvida nos subúrbios
e apresenta personagens característicos desse ambiente. O narrador
utiliza-se deste cenário para, além de apresentar as contradições
presentes na narrativa - tanto no plano espacial e da estória - para
desenvolver o enredo, criticar e posicionar-se. Através do seu olhar,
descortina-se o panorama social, as transformações e as mudanças
ocorridas na cidade do Rio de Janeiro, ocasionando a migração da
população pobre e sua exclusão espaço-social.
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Palavras-chave: Literatura; espaço literário; Lima Barreto.
ABSTRACT:

The present work analyzes how the space of the Rio suburb of
the nineteenth and twentieth centuries is presented and constructed
from Osman Lins (1976) theory of space; of the works of Borges
Filho (2007 and 2008) on the same subject and the studies of Silva
(2012) on the construction of the identity, present in the novel Clara
dos Anjos de Lima Barreto. It is analyzed how this space interferes in
the construction and characterization of the characters of the work.
He observes the importance of the suburb, its form of presentation
by the narrator, observing how this also interferes in the composition
and development of the plot. The work is practically developed in the
suburbs and presents characters characteristic of this environment. The
narrator uses this scenario to, besides presenting the contradictions
present in the narrative - both in the space plane and the story - to
develop the plot, criticize and position itself. Through his eyes, the
social panorama, the transformations and the changes that occurred in
the city of Rio de Janeiro, reveals the migration of the poor population
and its social-space exclusion.
Keywords: Literature; literary space; Lima Barreto..

O leitor de Lima Barreto já deve estar acostumado com a
presença dos Subúrbios em suas obras. Ele está presente em quase
todos seus contos, como Miss Edith e seu tio, Um e outro entre muitos.
Não só esse ambiente como também a pessoa simples, os homens
pobres e negros estão presentes em suas obras, vivenciando seus
dilemas e problemas da vida. Em Clara dos Anjos, essa preocupação
com o subúrbio adquire um contorno mais relevante ao ponto de o
autor destinar um capítulo inteiro para retratar o subúrbio carioca, seu
nascimento e crescimento. O Subúrbio passa de palco de narrativas
para personagem de sua própria narrativa. Nele as personagens
centrais vivem suas estórias e recebem a influência do espaço. Lima
Barreto dedica um capítulo inteiro para a apresentação desse espaço
especial e aproveita para tecer suas críticas sociais além de descrever
seu nascimento, seu crescimento, sua população, sua arquitetura do
presente e de um passado de requinte.
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Antes de qualquer coisa, é importante mencionar que os
subúrbios cariocas já existiam, contudo não apresentavam a mesma
conotação encontrada em Clara dos Anjos ou a mesma feição obtida
após a reforma urbanística de Pereira Passos1. Tem-se a sua citação em
outras obras anteriores à de Lima Barreto, como em Lucíola de José
de Alencar e em Dom Casmurro de Machado de Assis, associando
tal elemento a ambientes rurais, cheios de requinte e que serviam de
refúgio para famílias abastadas, de certa forma é o exemplo da casa de
Bentinho no Engenho Novo na obra Dom Casmurro, de Machado de
Assis de 1889 e de Sá em Lucíola.
Com o passar do tempo, esse espaço transmuta-se de refúgio de
famílias abastadas para local de exclusão de pessoas pobres, expulsas
das zonas rural, propriamente dita, e central urbana da cidade,
saíram dos cortiços, dos casebres e das pensões destruídos no centro
da cidade; de pessoas que não tinham condições financeiras para
conseguir morar em outros locais de maior prestígio social: “Gozando
do conforto e mesmo da elegância que lhe permitia uma folgada
abastança” (ALENCAR, 1988, p. 21). Para Sá, personagem abastado
em Lucíola, questões financeiras não eram problemas para ele que
encontrava naquele lugar espaço para dar vasão a sua “imaginação
ardente”.
O subúrbio carioca do início do século XX, mesmo desprovido
de prestígio social, sem seus antigos moradores, apresentava novas
formas de relação de poder. Poder que poderia ser representado
primeiramente pela posição geográfica da moradia em pontos mais
próximos do centro – caso em que se enquadraria Cassi Jones, um
dos personagens central; pela cor da pele (caso da outra personagem
central Clara que apesar do nome era mestiça, mulata)2 ou mesmo
pela rua ou pela casa. Nesse romance, o narrador mostra que o poder
está relacionado a uma questão espacial, à ocupação de determinada
posição físico-espacial e também a questões étnico-raciais.
Assim, mesmo que todos morem e convivam no mesmo lugar,
haverá uma forma de segregação entre eles. Alguns moradores
encontrarão formas de representação de supremacia social em
1

Francisco Pereira Passos (1836-1913) foi engenheiro e político brasileiro, prefeito da cidade do Rio de Janeiro
de 1902 a 1906, nomeado pelo presidente Rodrigues Alves, integrou a comissão que iria apresentar o plano geral de reformulação urbana da capital, incluindo o alargamento de ruas, construção de grandes avenidas, canalizações de rios entre
outras medidas urbanas e sanitárias. O levantamento realizado de 1875 a 1876 foi a base do futuro plano diretor da cidade,
posto em prática na sua administração como prefeito (ATLAS, 2016).
2
Na estória, Clara, menina ingênua e sonhadora é seduzida por um rapaz branco, Cassi, cantor de trovas e
modinhas e depois é abandonada grávida.
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relação aos outros. Uns se considerarão superiores devido à suposta
descendência nobre, a posição ou servindo apenas como justificativa
para o sentimento de superioridade em relação às outras pessoas,
como será o caso da mãe de Cassi. Ela se diz descendente de uma
nobreza inglesa e, por isso, estaria acima dos demais. Essa busca por
um passado de prestígio é um dos mecanismos de construção de uma
identidade superior e, segundo Silva (2012), é uma forma de construção
da identidade. Desta forma, entre os moradores haverá formas de
marcação da diferença mesmo havendo vários elementos de igualdade
Entre vários elementos responsáveis pelo crescimento do subúrbio
além do processo de industrialização e de imigração ao Estado do Rio
de Janeiro, cuja cidade exercia o centro do poder político brasileiro,
podem-se destacar três fatos importantes, que são importantes também
para o desenvolvimento da narrativa de Lima Barreto e devem ser
levantados acerca do crescimento da população nos subúrbios e o
seu desenvolvimento. Tais fatores foram o fim da escravidão negra no
Brasil, ocorrida em 1888, a emigração para clareamento da pele da
população e pela destruição dos cortiços3 no centro da capital, o que
ocasionou o deslocamento da população pobre para os morros e os
subúrbios distantes.
A justificativa para expulsão da população pobre do centro da
cidade, moradores dos casebres, pensões e cortiços em pouco tempo;
é que eles criavam um problema estético para a cidade que ansiava em
se tornar uma grande e bonita capital da república aos moldes de Paris
e de outras cidades europeias. Outro problema era de ordem sanitária
porque as moradias não tinham esgotos nem água tratada. Logo houve
uma proliferação de doenças provocadas por animais e insetos. Por um
lado a reforma urbanística de Passos solucionaria a questão estética
do Rio de Janeiro, destruiria os cortiços e casarões velhos no centro
da cidade, provocaria uma limpeza sanitária, combatendo focos de
doenças e, por outro lado, expulsaria a população pobre que ali estava
para regiões mais afastadas, tornando o Rio uma cidade limpa, bela e
com grandes avenidas4
3
Não se pode esquecer que os cortiços como forma de aglomeração humano, como forma de habitação continuou existindo no subúrbio. Houve a destruição da edificação no centro para a implantação de um novo modelo paisagístico, mas essa forma de habitação acompanhou seus moradores por onde eles foram, no caso para o subúrbio, houve apenas
um deslocamento espacial.
4
Rodrigues Alves dizia que o programa de governo dele seria simples, limitaria a duas coisas: saneamento e melhoramento do porto do Rio de Janeiro. Nos primeiros nove meses da gestão dele na presidência e de Passos na prefeitura,
foram demolidos nada menos que 614 prédios, removidos todos os quiosques localizados no centro da cidade. Verdadeiro
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Nesse processo de realocação espacial, os negros libertos, os
homens brancos livres, ou seja, essa população pobre tinha a opção
de subir os morros, criando as primeiras favelas cariocas, ou seguir a
linha do trem e encontrar moradia em regiões mais distantes do centro
denominadas como subúrbio ou até mesmo noutras cidades, sem
perder, contudo, o vínculo com a cidade do Rio.
Aluísio Azevedo descreve bem o nascimento e desenvolvimento
de um desses cortiços. Na obra O Cortiço, de 1890, é narrada a história
de João Romão que, auxiliado por Bertoleza – negra “alforriada” -,
constrói um desses cortiços e luta por seu sucesso pessoal a qualquer
custo.
Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo,
não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas
alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de
uma assentada sete horas de chumbo (...); o cheiro quente
do café aquecia, suplantando todos os outros; trocavam-se
de janela para janela as primeiras palavras, os bons-dias;
reatavam-se conversas interrompidas à noite; a pequenada
cá fora traquinava já, e lá dentro das casas vinham choros
abafados de crianças que ainda não andam (...) Daí a
pouco, em volta das bicas era um zunzum crescente;
uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas... O
rumor crescia, condensando-se; o zunzum de todos os
dias acentuava-se; já se não destacavam vozes dispersas,
mas um só fruído compacto que enchia todo o cortiço
(AZEVEDO, 2000, p. 24).).

No texto acima, o cortiço desperta para mais um dia. Ele não
é apenas mais um cenário na história. Ele é a personagem central
(o narrador personifica o cortiço, dizendo que ele acorda, abrindo
seus olhos que seriam suas inúmeras janelas). Sem adentrar muito à
narrativa de Azevedo, sem analisar as histórias de negros e brancos
que habitam o cortiço, sem se deter nas narrativas internas da obra,
percebe-se apenas que o cortiço pertence à região central do Rio de
Janeiro. Há também uma mistura de sentidos, o som das falas das
pessoas, o odor dos cafés, dos suores e outros cheiros; além da visão
do cortiço acordando que servem para caracterizar não só o espaço
mas também as personagens que ali estão inseridas.
Observa-se que os moradores desses cortiços criavam animais
característicos da vida no campo, como marrecos e galinhas. Faziam
suas necessidades em latrinas compartilhadas por todos enquanto
bota abaixo (NOSSO SÉCULO, 1980, p. 34).
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as crianças “despachavam-se” atrás dos capinzais nos fundos da
estalagem. As mulheres lavavam as roupas no centro do cortiço,
a água utilizada para a higiene pessoal inundava o chão. Tudo isso
mostrava a situação em que essa população vivia e uma implicação
sanitária: havia a possibilidade de contraírem doenças, como varíola,
febre amarela e peste bubônica. O centro da cidade por tudo era
considerado malcheiroso e sujo.
O encontro de focos de doenças bastaria para destruir as casas
suspeitas sem, contudo, oferecer uma alternativa de moradia para as
famílias residentes, que perderiam sua habitação. Tal fato desencadeou
o processo histórico chamada “Revolta da Vacina”5. Essa medida de
saúde pública, aliada ao investimento em saneamento básico, como
água e esgoto, era suficiente para destruir as edificações antigas do
centro da cidade. Essas ações escondiam pensamentos de exclusão
da pobreza e especulação imobiliária: se não poderiam acabar com a
pobreza, poderiam expulsá-la para longe do centro.
O crescimento do subúrbio foi facilitado pela estrada de ferro,
auxiliando na ocupação das áreas mais distantes que margeavam a
linha férrea, permitindo que a população pudesse chegar ao trabalho
principalmente no centro da cidade além de favorecer à especulação
imobiliária, valorizando os terrenos distantes do centro, anteriormente
zona rural da cidade. Segundo Esteves (2012) a reforma visava
atender duas necessidades básicas, uma de mobilidade e transporte
de mercadoria e pessoas; outra urbanística com padronização de
edificações e saneamento.
Segundo os dados apresentados por Lima Barreto, o subúrbio era
habitado em regra por pessoas pobres, sejam elas brancas, ou negras,
ou estrangeiras.
Os fregueses continuavam a chegar; em geral, eram
crianças e mulheres. As suas compras eram pobres: dois
tostões disso, quatrocentos réis daquilo - compras de gente
pobre, em que raramente se via nelas incluído meio quilo
de carne-seca ou um de feijão (BARRETO, 2012, p. 106).
A gente pobre é difícil de se suportar mutuamente; por
5
A chamada “Revolta da Vacina” foi uma insurreição popular ocorrida no Rio de Janeiro no início do século
XX. A revolta ocorreu como uma reação popular à campanha da vacinação obrigatória, posta em prática pelo sanitarista
Oswaldo Cruz. A causa principal da Revolta da Vacina foi, sobretudo, o modo como foi implantada a campanha da vacinação obrigatória. Isto foi feito a mando do Presidente Rodrigues Alves, como parte de uma série de reformas e projetos de
urbanização idealizados pela presidência, entre elas a demolição de cortiços e favelas e de boa parte das construções antigas
do centro do Rio, e a criação das brigadas de mata-mosquitos, destinadas a combater as principais doenças epidêmicas
transmitidas pelo inseto, como a malária e a febre amarela. A revolta era principalmente pela destruição das moradias sem
que houvessem a realocação da população desabrigada (NOSSO SÉCULO, 1980, p. 39).
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qualquer ninharia, encontrando ponto de honra, brigando,
especialmente as mulheres (BARRETO, 2012. p. 185).

Algumas pessoas são negras outras brancas, mas todas são
pobres. Os elementos comuns dessa população são a pobreza, a união
nos momentos de tristeza e a possibilidade de pugilismo ao menor
desentendimento. Ao mesmo tempo encontram-se também na região
estrangeiros principalmente portugueses que geralmente ocupam
posição econômica melhor que a dos outros moradores nativos, a
exemplo de seu Nascimento que é o proprietário da venda situada na
Rua de Joaquim dos Anjos e Meneses que é dentista, ambos portugueses.
Outro fator é o fato de, via de regra, a grande maioria ser constituída de
servidores públicos, a exemplo de Joaquim e Marramaque.
Na medida em que se distanciava da região central havia uma
mudança nas edificações, nas ruas e nos moradores dos subúrbios.
Essa mudança física também demonstrava o poder econômico dos
moradores. Da mesma forma ocorria em sentido contrário quanto mais
se distanciava do centro.
Poder-se-ia dizer que os moradores dessa região seriam negros
expulsos das fazendas e do centro da cidade, mas seria mais justo dizer
que essa população era formada de pessoas pobres e de pequenos
comerciantes, servidores públicos e de aposentados. O narrador
apresenta o subúrbio assim
O subúrbio propriamente dito é uma longa faixa de terra
que se alonga desde o Rocha ou São Francisco Xavier, até
Sapopemba, tendo para eixo a linha férrea da Central.
Para os lados, não se aprofunda muito, sobretudo quando
encontra colinas e montanhas que tenham a sua expansão;
mas, assim mesmo, o subúrbio continua invadindo, com
as suas azinhagas e trilhos, charnecas e morrotes. Passa-se
por um lugar que supomos deserto, e olhamos, por acaso,
o fundo de uma grota, donde brotam ainda árvores de
capoeira, lá damos com um casebre tosco, que, para ser
alcançado, se torna preciso descer uma ladeirota quase a
prumo; andamos mais e levantamos o olhar para um canto
do horizonte e lá vemos, em cima de uma elevação, um
ou mais barracões, para os quais não topamos logo da
primeira vista com a ladeira de acesso (BARRETO, 2012.
p. 183).

Logo de início na descrição do narrador acerca do subúrbio,
mostra uma limitação ou uma especificação do que seria essa região
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naquela época, final do Séc XIX e início do XX. Principalmente que
ela se estendia ao longo da linha férrea, mostrando como esse eixo
teria sido importante para a ocupação da região. Se anteriormente
ela era morada de pessoas abastadas, posteriormente, seus moradores
necessitavam transitar para o centro da cidade. Para isso, a estrada
de ferro era fundamental para o desenvolvimento e a fixação dos
moradores nesse espaço. Houve essa preocupação na construção da
linha férrea e, ao mesmo tempo em que a pobreza era segregada para
longe da cidade, essa população era ainda a força de trabalho para o
comércio e a indústria cariocas.
Há casas, casinhas, casebres, barracões, choças, por toda
a parte onde se possa fincar quatro estacas de pau e unilas por paredes duvidosas. Todo o material para essas
construções serve: são latas de fósforos distendidas, telhas
velhas, folhas de zinco, e, para as nervuras das paredes
de taipa, o bambu, que não é barato. Há verdadeiros
aldeamentos dessas barracas, nas coroas dos morros,
que as árvores e os bambuais escondem aos olhos dos
transeuntes (BARRETO, 2012. p. 183).

Nesse ponto, percebe-se que a região apresenta suas diferenças
de moradores. Suas diferenças sociais, apesar de integrarem o mesmo
ambiente, são apresentadas pelas edificações, mostrando que a casa6,
as residências são importantes para a caracterização da personagem,
tanto para a caracterização social quanto para aspectos psicológicos.
Aqui haverá casas edificadas aos moldes tradicionais até barracos
improvisados feitos de latas. Tudo isso reforçando a caracterização de
seus habitantes e da região.
Nelas, há quase sempre uma bica para todos os habitantes
e nenhuma espécie de esgoto. Toda essa população,
pobríssima, vive sob a ameaça constante da varíola e,
quando ela dá para aquelas bandas, é um verdadeiro
flagelo. Afastando-nos do eixo da zona suburbana, logo o
aspecto das ruas muda. Não há mais gradis de ferros, nem
casas com tendências aristocráticas: há o barracão, a choça
e uma ou outra casa que tal. Tudo isto muito espaçado e
separado; entretanto, encontram-se, por vezes, “correres”
de pequenas casas, de duas janelas e porta ao centro,
formando o que chamamos “avenida” (BARRETO, 2012.
p. 183).
6
gem
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Lima Barreto, nesta obra, apresenta um narrador onisciente
intruso7, que sempre intervém na narrativa com um posicionamento
político, moral etc., mostrando o olhar do jornalista que percorre
a região dos subúrbios atento às mazelas sociais e mostrando o
comportamento de uma parcela da população esquecida pelos
governantes. Neste momento ele não apenas mostra as condições de
vida dos moradores da região, mas também evidencia a situação de
abandono em outras questões, como sanitárias. Há uma denúncia de
que as reformas urbanísticas apresentadas e implantadas por Pereira
Passos não atenderia a toda a população, pois as reformas eram feitas
na região central, deixando a periferia no abandono.
As ruas distantes da linha da Central vivem cheias de
tabuleiros de grama e de capim, que são aproveitados
pelas famílias para coradouro. De manhã até à noite,
ficam povoadas de toda a espécie de pequenos animais
domésticos: galinhas, patos, marrecos, cabritos, carneiros
e porcos, sem esquecer os cães, que, com todos aqueles,
fraternizam.
Quando chega à tardinha, de cada portão se ouve o “toque
de reunir”: “Mimoso”! É um bode que a dona chama.
“Sereia”! É uma leitoa que uma criança faz entrar em
casa; e assim por diante. Carneiros, cabritos, marrecos,
galinhas, perus - tudo entra pela porta principal, atravessa
a casa toda e vai se recolher ao quintalejo aos fundos. Se
acontece faltar um dos seus “bichos”, a dona da casa faz
um barulho de todos os diabos, descompõe os filhos e
filhas, atribui o furto à vizinha tal. Esta vem a saber, e eis
um bate-boca formado, que às vezes desanda em pugilato
entre os maridos (BARRETO, 2012. p. 183).

Outro fator importante é que o subúrbio é um misto entre o
urbano e o rural. Assim, o narrador apresenta a transformação que
ocorre a partir do momento em que se distancia do centro da cidade.
Esse misto justifica a presença de animais como vacas, galinhas
etc., mostrando que os moradores tentam conciliar a vida da cidade
com sua herança de campo. A mesma presença de animais pode ser
encontrada em O Cortiço de Azevedo, porém lá servia como forma
de recriar no ambiente o urbano o espaço rural enquanto que em Clara
7
O narrador onisciente intruso posiciona-se onde desejar ao longo da trama. Ele é livre para contar
o que se passa da maneira que quiser e com prazer. Para tal ele age, de vez em quando, como se fosse Deus,
modificando e assumindo várias vias de transmissão de dados e impondo suas concepções e visões. O termo
‘intruso’ encaixa-se perfeitamente na forma como este narrador insere observações sobre a existência, os hábitos,
o caráter, enfim, acerca de tudo que tem a possibilidade de estar vinculado à narrativa (Disponível em: <<https://
universitariaemcena.wordpress.com/2012/07/25/o-que-da-vida-a-radionovela-narrador-parte-2/>> acessado em
10 de julho de 2018 .
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há uma mistura de ambientes justificando a presença dos animais Essa
mistura também é apresentada pelo narrador no momento em que
descreve as habitações sem padrão certo e determinado. Servindo de
contraste com as intenções de Passos, pois a partir da reforma, o centro
da cidade teve de obedecer a padrões estéticos e, enquanto isso, no
abandono da administração, as casas do subúrbio seguiam os gostos
de seus moradores e suas posses.
Algumas casas como a chácara dos “bíblias” eram remanescentes
dos tempos áureos da aristocracia enquanto outras habitações na
mesma rua apresentavam traços de construção improvisada e pobre.
Razão essa de ele dizer que havia “casas, casinhas, casebres, barracões,
choças”, mostrando que da mesma forma que há uma gradação espacial
na edificação, há também uma gradação social de seus moradores.
Essa gradação também se dá na apresentação das palavras “casas...
choças”, partindo de uma construção padrão para outra rudimentar,
do mais bem-acabado para o rústico e rudimentar. Assim, a escolha
das palavras serve para representar a escala social de seus moradores.
Outra característica da população do subúrbio é a facilidade
com que as relações entre eles desandam para o confronto, porém, em
outras situações, pode haver a reconciliação e ajuda mútua.
A gente pobre é difícil de se suportar mutuamente; por
qualquer ninharia, encontrando ponto de honra, brigando,
especialmente as mulheres.
O estado de irritabilidade, provindo das constantes
dificuldades por que passam a incapacidade de encontrar
fora do seu habitual campo de visão motivo para explicar
o seu mal-estar, fazem-nas descarregar as suas queixas,
em forma de desaforos velados, nas vizinhas com que
antipatizam por lhes parecer mais felizes. (...) Uma
diferença acidental de cor é causa para que se possa julgar
superior à vizinha; o fato do marido desta ganhar mais do
que o daquela é outro.
Em geral, essas brigas duram pouco. Lá vem uma moléstia
num dos pequenos desta, e logo aquela a socorre com os
seus vidros de homeopatia (BARRETO, 2012, p. 183-185).

Por fim aqui se percebe um elemento conciliador do espaço e
de seus habitantes. O narrador diz que “gente pobre é difícil de se
suportar” (BARRETO, 2012, p. 183). No mesmo momento em que tudo
desanda para o “pugilato”, há ajuda, há solidariedade entre eles. Na
doença e no infortúnio unem-se e ajudam-se. Na narrativa, percebe-se
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que eles, suburbanos, possuem elementos identitários, sentem que são
diferentes, mas, ao perceber que algo ou alguém pode prejudicar um
de seus vizinhos ou amigos, saem em sua defesa. Tal postura poderá
ser vista em Marramaque em relação à afilhada Clara dos Anjos e em
D. Margarida, também em relação à Clara ante o assédio de Cassi.
A antiga população do subúrbio deixara seus traços nas
edificações. O narrador, ao apresentá-las, diz que “Há casas [...]
choças, por toda a parte onde se possam fincar quatro estacas de pau
e uni-las por paredes duvidosas”, esses são exemplos das moradas dos
novos moradores, mas havia também edificações representativas de
moradores do passado, como “Além dos clássicos chalets suburbanos,
encontravam-se outros tipos de casas [...] digna[s] de ser vista[s] [...]
das casas das velhas chácaras dos outros tempos” (BARRETO, 2012, p.
42). Novamente se destaca que não há um traço único de identificação
dos moradores desses bairros a partir de suas casas, são iguais e
diferentes em quase tudo. Assim, da mesma forma que nas edificações
há pessoas que se assemelham e se diferem - pessoas representantes
de outros tempos e de outras classes – que, ao mesmo tempo em que
se amam, odeiam-se, confrontam-se por pequenas coisas, contudo,
na dor unem-se. Porém, havendo encerrado os motivos que poderiam
uni-los em torno de um mesmo objetivo, suas diferenças vêm à tona.
Ao distanciar-se do eixo principal, perceber-se-á que as
edificações irão subir os morrotes e colinas. O narrador deixa claro
que para se perceber essas diferenças das edificações e do próprio
subúrbio seria preciso se aproximar, coisas que os transeuntes comuns
ou visitantes talvez não percebessem “Há verdadeiros aldeamentos
dessas barracas, nas coroas dos morros, que as árvores e os bambuais
escondem aos olhos dos transeuntes” (BARRETO, 2012, p. 126). Temse aqui a ideia do andarilho, da pessoa que trilha os caminhos e aos
poucos vai repassando sua visão ao leitor. A apreensão é compartilhada
pelo narrador com os leitores.
Percebe-se que os espaços podem ser vistos de maneiras
diferentes por pessoas diferentes. No caso do cortiço de João Romão
o espaço observado por Romão não seria o mesmo visto pelos olhos
de Machona ou de Rita Baiana. Para um, Romão, português detentor
do poder econômico e proprietário de tudo aquilo, o cortiço é uma
forma de ganhar dinheiro; doutro lado, para outras personagens
representaria a única forma de sobrevivência e habitação. No mesmo
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plano de Romão, o cortiço possui outra carga de significados para
Bertoleza que se poderia dizer coproprietária de tudo. O que importa
para Aluízio Azevedo em O Cortiço é o espaço sem qualquer aspecto
de criticidade. Percebe-se uma profusão de “objetos” sociais que dão
vida ao ambiente como as pessoas que ali se movimentam e vivem,
como se elas fizessem ele se mover, ter vida; mas isso não aparece
como sendo um problema, como contradição.
Da mesma forma, o subúrbio visto pelo viajante do trem não
possui o mesmo significado nem mesmo a mesma carga de significação
que tem para o morador do local. Essa é a grande diferença da narrativa
construída por Azevedo em relação à narrativa de Lima Barreto. O
segundo desloca a visão e o pensamento da pessoa simples para o
primeiro plano da narrativa, colocando essas personagens, até certo
ponto secundárias para a posição de protagonistas. Ele posiciona seu
narrador como sendo uma pessoa que está inserida naquele espaço e
que o analisa e o critica
Embora os moradores do cortiço e do subúrbio sejam os mesmos,
percebe-se que eles procuram recriar no espaço em que vivem
elementos de identificação e de caracterização como a criação de
animais como galinhas, marrecos e cães. Outro elemento bem diferente
nas duas narrativas é que os narradores, mesmo sendo oniscientes, são
muito diferentes na forma de narrar; em Lima Barreto, por exemplo, a
intromissão do narrador coloca-o na cena apresentada.
Ao contrário de Azevedo, ele não se limita a contar o que se
passa, opina, comenta e participa. As personagens centrais de Lima
Barreto, como negros e pobres, geralmente não ocuparam essa posição
em outros momentos da literatura. Esse fato pode ser um dos motivos de
ele ter sido tão criticado no seu tempo. Essa postura consistia em uma
subversão dos padrões literários seguidos por seus contemporâneos
e antecessores; outra questão seria a linguagem mais próxima da
coloquialidade. Todos esses fatores ocasionaram um reconhecimento
tardio.
Esse tipo de narração, de posicionamento do narrador proporciona
uma feição singular na narrativa. Uma característica do narrador
onisciente é revelar todo o emaranhado de detalhes escondidos no
espaço e na mente da personagem, mas, nessa obra em particular
percebe-se que ele apresenta o ambiente e apresenta suas impressões
pessoais, participa da narrativa, seria uma interferência da autoria
na narrativa? Considerando que Lima Barreto era considerado um
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grande observador desse espaço, conhecedor de suas gentes e de seus
percursos e morador do subúrbio, mas isso são apenas características
de um narrador intruso, como já apresentado.
Uma questão interessante que aparece no trecho em que o
narrador afirma que “gente pobre é difícil de se suportar mutuamente”
(BARRETO, 2012, p. 183) é o fato de, logo no início da narrativa,
ser apresentada uma oposição entre personagens. Essa oposição é
desenvolvida em toda a narrativa em análise. Há sempre um conflito
apresentado, podendo ser percebida entre Cassi e Marramaque; entre
Timbó e Margarida; entre Cassi e seu pai; entre Clara e seus pais e
muitos outros. Talvez isso tenha sido influenciado pelo meio, embora
o narrador demonstre que Joaquim, pai de Clara, não sofre influência
do meio em que está inserido quando fala sobre a religiosidade da
região de onde veio (Minas) e da influência dos “bíblias” que estão
na mesma rua de sua casa. Essas oposições são mostradas através da
caracterização da personagem e estão intimamente atreladas a seus
comportamentos.
O contraste também vai aparecer na constituição do cenário
em que casas, casebres e “chalets” estão edificados. Onde pessoas
financeiramente remediadas ocupam o mesmo espaço que pessoas
totalmente desprovidas. Osman Lins afirma que o espaço pode
funcionar como elemento caracterizador e propulsor da ação das
personagens. Dessa forma, sendo o espaço ambiente naturalmente
contrastante algo comum ocasionado por ele seria a oposição entre
as pessoas. Sobre a questão da personagem e do espaço Osman Lins
afirma que
A projeção da personagem sobre o ambiente nem sempre
se manifesta concretamente (dispondo-o de certa maneira);
pode também configurar-se de modo subjetivo, mediante
um processo de amortecimento ou de exaltação dos
sentidos. O espaço, nessas circunstâncias, reflete menos
uma personalidade que um estado de espírito mais ou
menos passageiro (1976, p. 98-99).

Assim, se o ambiente em que está inserida a personagem é um
espaço de contraste e confronto, essa característica pode contaminar
a personagem e proporcionar uma ação na narrativa “a personagem
transforma em atos a pressão sobre ela exercida pelo espaço”. (LINS,
1976, p. 100).
Outro detalhe do narrador acerca do espaço percorrido é que
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ele demonstra conhecer esse trajeto ou esses trajetos pelas ruas dos
subúrbios.
A leitura de cidade efetuada por Michel de Certeau entende
que o habitante se relaciona com a ordem construída e
planejada e elabora um sentido a partir de suas práticas.
Neste sentido, intenção foi identificar a forma como a
ausência, a presença ou a deficiência destes serviços
influenciaram o morador do subúrbio em sua apreensão
da cidade e das transformações em curso. O habitante
relaciona-se com a ordem construída e planejada e elabora
um sentido a partir de suas práticas, da forma como
processa o sistema de símbolos da comunicação urbana
(MOREIRA, 2013, p. 02).

Enquanto para a prefeitura do Rio as reformas urbanísticas
funcionariam como uma forma de embelezamento, de saneamento e
de saúde pública, para os que viviam a cidade, a visão era diferente,
como o fragmento do romance mostra. “Por esse intrincado labirinto
de ruas e bibocas é que vive uma grande parte da população da cidade,
a cuja existência o governo fecha os olhos, embora lhe cobre atrozes
impostos, empregados em obras inúteis e suntuárias noutros pontos do
Rio de Janeiro (BARRETO, 2012, p. 185)”.
Essa é a crítica do narrador ao governo em relação à população
pobre que vive no abandono. Essa é também uma característica na
obra, a fusão da linguagem jornalística com o texto literário, fato que
demonstra a intromissão do narrador no texto. Outra questão, o fato
de a linguagem aparecer com traços jornalísticos, faz com que se torne
mais fácil de interpretação pela maioria dos leitores, fugindo do rigor
literário dominante à época e que era prestigiada pelos críticos literários.
Lima Barreto opunha-se aos ditames da época que transforma o texto
estéril de envolvimento, de construção de uma linguagem distante da
prática social de seu tempo.
Acerca desse posicionamento literário, Lília Schwarcz cita crítica
de Lima a Coelho Neto8, segundo Lima “ele só se preocupava com
o estilo, vocabulário e roupas, enquanto questões políticas, morais
e sociais passavam ao largo” (2017, p. 373), por outro lado esse
posicionamento de Coelho Neto iria ao encontro da crítica literária
8
Coelho Neto - Henrique Maximiano Coelho Netto (Caxias, 21 de fevereiro de 1864 — Rio de Janeiro,
28 de novembro de 1934) foi um escritor (cronista, folclorista, romancista, crítico e teatrólogo), político e professor
brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras onde foi o fundador da Cadeira número 2. Lima Barreto
elegia-o como seu oposto embora o próprio Lima ambicionar uma cadeira na ABL (Disponível em: <<http://www.
academia.org.br/academicos/coelho-neto/biografia>> acessado em 20 de julho de 2018).

98

v. 15 • n. 1 • p. 85-109 • jan./jun. 2019

da época.
Quanto ao espaço é de lembrar que há um porquê na forma
de apresentação do subúrbio. “Se há o espaço que nos fala sobre a
personagem, há também o que lhe fala, o que a influencia” (LINS,
1976, p. 99). Assim sendo, o Subúrbio carioca na obra em questão,
justifica, explica e impulsiona o comportamento das pessoas que ali
estão inseridas.
No fragmento da obra de Lima, “A gente pobre é difícil de se
suportar mutuamente; por qualquer ninharia, encontrando ponto de
honra, brigando, especialmente as mulheres” (BARRETO, 2012, p. 183).
O narrador situa que aquele ambiente já não mostra os traços sociais de
outrora. Essa construção serve para situar quem são as personagens e
a qual espaço elas pertencem. Acerca do espaço social, Santos, afirma
“Normalmente, por espaço social entende-se a observação, descrição
e análise de ambientes que ilustram, quase sempre com intenção
crítica, aquilo que, utilizando-se um vocabulário naturalista, pode-se
chamar de ‘os vícios e as deformações da sociedade (2001, p. 79-80)”.
Os moradores do Subúrbio em Clara dos Anjos são diferentes,
são “possuidores” de origens históricas, espaciais e sociais diferentes
e fazem questão de marcar essas diferenças para que esse fato deixe
claro o posicionamento de cada um, todavia, como o narrador mostra
no texto, todos são pobres e vivem sob a ameaça das doenças causadas
pela falta de saneamento. “A identidade é marcada pela diferença,
mas parece que algumas diferenças são vistas como mais importantes
que outras, especialmente em lugares particulares e em momentos
particulares” (SILVA, 2012, p. 11). O espaço suburbano serve para
caracterizar e situar essas pessoas e, desta forma, demonstrar sua
influência em seu comportamento e ação
Isso deixa mais claro ainda que a identidade é marcada pela
oposição. O grupo terá suas características identificadoras perante
outros grupos, mas entre eles haverá vários sinais distintivos de suas
diferenças. Os elementos externos como a moradia, as condições de
vida servem como elemento caracterizador do espaço social em que
elas estão inseridas. Novamente a ideia de oposição é posta não só
como forma de construção de identidade, mas como expressão do
ambiente e expressão de algumas personagens na narrativa.
Com base nessas diferenças nesse exato momento histórico,
pequenas nuanças de cor, de variação na tonalidade da pele seriam
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fundamentais para identificar a pessoa como tendo ou não poder
social, ou mesmo para mostrar sua posição na sociedade. O narrador
acentua que qualquer “diferença acidental de cor é causa para que
se possa julgar superior à vizinha”. (Lima Barreto faz questão que seu
narrador, ao apresentar os diversos tipos presentes na obra, – dos quais
se falará depois – diz se ele é negro, moreno ou aponta sua origem,
geralmente, portuguesa). Procura criar uma ambientação, apresentar
um cenário da forma a mais realista possível. Segundo Lins,
O estudo de uma determinada personagem será sempre
incompleto se também não for investigada a sua
caracterização. Isto é: os meios, os processos, a técnica
empregada pelo ficcionista no sentido de dar existência
à personagem. Pode-se dizer, a grosso modo, que a
personagem existe no plano da história e a caracterização
no plano do discurso. A personagem diz respeito ao objeto
em si; a caracterização, à sua execução. Esta a distância
que subsiste entre espaço e ambientação (LINS, 1976, p.
77).

Ainda sobre a caracterização dos moradores do subúrbio e suas
oposições, observa-se
Dos bondes continuava a descer gente aos magotes,
que se encaminhava apressadamente para a plataforma
da estrada de ferro. Alguns iam tomar um café, antes de
se encaminharem, definitivamente, para os “varais” da
repartição; outros iam até às casas de “bicho” e deixavam
lá o jogo; mas todos iam afinal trabalhar, fazer alguma
coisa para ganhar dinheiro (BARRETO, 2012, p. 192).

Nessa cena, o narrador observa e apresenta-nos os diversos
tipos presentes no subúrbio. Vindos de bondes de vários pontos para
a estação que é um ponto de transição entre bonde e trem, também
é um ponto de transição entre tipos diferentes de suburbanos que se
encontram nesses pontos de passagem. Entre áreas distantes do eixo
central da via férrea, mas todos com um mesmo direcionamento, o
trabalho. Aqui se percebe que apesar de haver um ponto de origem e
de ações diferenciadas em cada um deles, todos tinham um objetivo.
Ali se encontravam os subúrbios elegantes e os outros mais distantes e
simples. Seriam espaços de uso comum em que todos se encontram.
Vê-se também o perfil do morador, sendo muitos funcionários públicos.
Veja o efeito de caracterização que se pode ter a seguir, para
melhor explicá-lo
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Mais ou menos é assim o subúrbio, na sua pobreza e no
abandono em que os poderes públicos o deixam. Pelas
primeiras horas da manhã, de todas aquelas bibocas,
alforjas, trilhos, morros, travessas, grotas, ruas, sai gente,
que se encaminha para a estação mais próxima; alguns,
morando mais longe, em Inhaúma, em Caxambi, em
Jacarepaguá, perdem amor a alguns níqueis e tomam
bondes que chegam cheios às estações (BARRETO, 2012,
p.187).

Nem todos são pobres, pessoas de origens diversas, alguns com
mais recursos, morando mais próximos ou das estações ou do centro.
“São bibocas, alforjas [...] ruas” de onde brotam como se surgidas
do nada. Todas indo para um ponto de transição desses mundos para
outro mundo. Nesse trecho percebe-se que o narrador apresenta sua
crítica social, “no abandono em que os poderes públicos as deixam”.
Algumas personagens com mais dinheiro utilizam-se dos bondes
para diminuir as distâncias, mas se encontram na estação. Tem-se a
caracterização social apresentada através do meio de onde saem. Temse também a convergência da periferia para o centro. Desta forma, a
estação é o ponto de união e convergência.
Esse movimento dura até às dez horas da manhã e há
toda uma população de certo ponto da cidade no número
dos que nele tomam parte. São operários, pequenos
empregados, militares de todas as patentes, inferiores de
milícias prestantes, funcionários públicos e gente que,
apesar de honesta, vive de pequenas transações, do dia
a dia, em que ganham penosamente alguns mil-réis. O
subúrbio é o refúgio dos infelizes. Os que perderam o
emprego, as fortunas; os que faliram nos negócios, enfim,
todos os que perderam a sua situação normal vão se
aninhar lá; e todos os dias, bem cedo, lá descem à procura
de amigos fiéis que os amparem, que lhes deem alguma
coisa, para o sustento seu e dos filhos (BARRETO, 2012,
p.187-188).

Aqui, nesse trecho, tem-se uma famosa frase de Lima Barreto,
“O subúrbio é o refúgio dos infelizes” e, a partir dela, novamente uma
caracterização social. Assim, o espaço caracteriza-se como sendo local
de refúgio de fuga, de amparo. Isso porque, em oposição ao centro
da capital federal, ele é o local de encontro de todos que perderam
alguma coisa, local de procura de amigos fiéis. O narrador, como em
toda obra, trabalha a oposição espacial. Esse local opõe-se ao centro
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da capital, construindo-se a partir da imagem de um “aqui” positivo,
acolhedor, contra um lá aniquilador, mas que ao mesmo tempo é
também o desejo de outros. Clara queria conhecer o mundo, mas sua
mãe e seu pai a mantinham presa em casa, tentando protegê-la, mas
seria impossível “De resto, era preciso libertar-se, passear, conhecer a
cidade, teatros, cinemas... Ela não conhecia nada disso”. (BARRETO,
2012, p.151).
Osman Lins afirma que, via de regra, o espaço caracterizador
limita-se a lugares restritos, como um quarto ou uma casa. Isso é um
fato, mas, no caso de Clara dos Anjos, o subúrbio, sua composição
e localização interferem na caracterização de seus moradores, de
forma positiva caracteriza algumas personagens, como Clara, Joaquim
entre outros; e, de forma negativa, Cassi relacionando-o ao restante
da população dos subúrbios. Ele tem suas “qualidades” realçadas no
negativo.
A apresentação do espaço suburbano age de forma positiva
ao caracterizar os moradores dos arrabaldes da capital como
trabalhadores e serve também para fazer oposição ao comportamento
de Cassi. Tem-se a oposição, mais uma vez - entre tantas outras –
entre centro e subúrbio. No centro havia outras regras, outras roupas,
outros itens que seriam valorados pelo grupo. Tem-se então o espaço
determinando o comportamento da personagem, as roupas como
elementos espaciais que incorporam e formam a personagem. Mesmo
a pessoa incorporando esses elementos espaciais citadinos, percebiase que haveria outros elementos valorados.
Assim, o narrador termina a descrição do cenário dos subúrbios
cariocas. Passa pela localização, pela vegetação e pelo povo. Os
indivíduos são apresentados como pessoas trabalhadoras, geralmente
vindas do interior do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Europa, de
todos os lugares. Todos por algum motivo vieram para os subúrbios
e ali edificaram casas e famílias. O narrador chega a dizer que “O
subúrbio é o refúgio dos infelizes. Os que perderam o emprego, as
fortunas; os que faliram nos negócios, enfim, todos os que perderam
a sua situação normal vão se aninhar lá” (BARRETO, 2012, p. 88).
Conceitua os moradores como infelizes, determinando, de certa forma,
o desfecho da narrativa.
Percebe-se que a narrativa deteve grande tempo na descrição do
espaço central – o subúrbio – e como as personagens apreendem esse
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cenário e relacionam-se com ele. Há momentos em que o espaço nada
quer explicar sobre a personagem que por ali passa ou exatamente o
contrário.
No subúrbio Cassi é identificado, é conhecido. Na cidade
(centro) ele não é ninguém.
Nesse dia, despertou cedo, banhou-se cuidadosamente,
escolheu bem a roupa branca, viu bem se a meia não
estava furada, escovou o terno cintado e, cuidadosamente,
meteu à mão de vestir com apuro para vir a “cidade”.
Raramente, vinha ao centro. Quando muito descia até
o Campo de Sant’Ana e daí não passava. Não gostava
mesmo do centro. Implicava com aqueles elegantes que se
postavam nas esquinas e nas calçadas. Achava-os ridículos,
exibindo luxo de bengalas, anéis e pulseiras de relógio.
É verdade, pensava consigo, que ele usava tudo aquilo,
mas era com modéstia, não se exibia. Recordava que
não tinha poses, mesmo que as tivesse, não se daria a tal
ridículo... Essa sua filosofia sobre a elegância, de elegante
suburbano, ele aplicava às moças. Quanto dengue! Para
que aqueles passos estudados? Aqueles modos de dizer
adeus? (BARRETO, 2012, p. 254).

Esse pensamento serve para realçar que a personagem faz parte
do espaço, sua caracterização através de seus objetos pessoais faz
parte do cenário no qual está inserida. Assim se a roupa está destoante
do ambiente isso chamará atenção para si, como sendo elemento que
destoa dos outros elementos de caracterização do cenário. Logo, ao
se sentir estranho percebe-se que ele não faria parte daquele ambiente
social, não pelas vestimentas, porque estava de acordo com o meio, mas
pela personalidade, pela desenvoltura que o torna parte do ambiente.
Sentia necessidade de ser apontado, de ser visto, de seduzir e ali,
naquele lugar, desaparecia. A personagem poderia sair do subúrbio,
mas não conseguiria se despir do seu espaço de origem. Ele, ela faz
parte do espaço que integra. Assim, a personagem mesmo despindose dos trajes de seu espaço de origem, não conseguiria se despir do
comportamento que está relacionado àquele espaço físico e social.
Onde acabavam os trilhos da Central, acabava a sua
fama e o seu valimento (negrito nosso); a sua fanfarronice
evaporava-se (negrito nosso), e representava-se a si mesmo
como esmagado (negrito nosso) por aqueles “caras” todos,
que nem olhavam. Fosse no Riachuelo, fosse na Piedade,
fosse em Rio das Pedras, sempre encontrava um conhecido,
pelo menos, simplesmente de vista; mas, no meio da
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cidade, se topava com uma cara já vista, num grupo da
rua do Ouvidor ou da avenida, era de um suburbano
que não lhe merecia nenhuma importância. Como é que
ali, naquelas ruas elegantes, tal tipo, tão malvestido, era
festejado, enquanto ele, Cassi, passava despercebido?
Atinava com a resposta, mas não queria responder a si
mesmo. Mal a formulava, apressava-se em pensar noutra
coisa (BARRETO, 2012. p.256, grifos nossos).

Essa ideia de pertencimento ao local mencionada anteriormente
faz com que sejam percebidas pelas palavras utilizadas pelo narrador
para apresentar a sensação da personagem no espaço da cidade,
reforçando a ideia de contraste e antagonismo da cidade em relação ao
subúrbio. As palavras “valer”, “evaporar” e “esmagar” representam o
sentimento e a emoção da personagem quando está imersa na cidade,
perde seu valor, evapora-se seu poder e é esmagada pelo meio. Isso
serve para antecipar na narrativa, no enredo da história, o que pode
acontecer com a personagem quando estiver nesse ambiente. Poderia,
portanto, ser tudo isso uma prolepse, uma antecipação de um final
para a personagem, essas são impressões da personagem diante do
espaço e não constatações do narrador, criando uma ambientação que
Lins intitularia como sendo reflexa 9.
Na “cidade”, como se diz, ele percebia toda a sua
inferioridade [...] enfim, todo aquele conjunto de coisas
finas, atitudes apuradas, de hábitos de polidez e urbanidade,
de franqueza no gastar, reduziam-lhe a personalidade de
medíocre suburbano, de vagabundo doméstico, a quase
coisa alguma (BARRETO, 2012. p. 257, grifos nossos).

Finalizando a questão, a conclusão de Cassi a respeito da cidade
“Na “cidade”, como se diz, ele percebia toda a sua inferioridade”
(BARRETO, 2012, p. 257, grifos nossos). Qual seria essa inferioridade
sentida por ele na cidade? Com certeza não seria econômica, porque
pertencia a uma família de posses, mesmo residindo no subúrbio. Seria
uma inferioridade psicológica de alguém que não se sente pertencer
ao meio. A personagem é espaço, assim ela deve estar integrada ao
cenário e, dessa forma, a personagem mencionada passa a se sentir um
elemento destoante do cenário. Detinha os elementos caracterizadores
do espaço, mas psicologicamente não tinha a desenvoltura necessária
para aquele meio social. Observe outra cena, no conto Um especialista,
9
Segundo Lins, uma ambientação reflexa é feita através de uma narrativa em terceira pessoa em o
espaço é apresentado segundo a perspectiva da personagem, contudo ainda sob a narratividade do narrador, ou
seja, não há a passagem da voz narrativa para a personagem.
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de Lima Barreto.
Naquele instante entrava um (visitante). Via-se pelo
acanhamento, que era um estranho às usanças da casa.
Esmerado no vestir, no calçar, não tinha em troca o
desembaraço com que se anuncia o habitué. Moço,
moreno, seria elegante se não fosse a estreiteza de seus
movimentos. Era um visitante ocasional, recém-chegado,
talvez, do interior, que procurava ali uma curiosidade, um
prazer da cidade (BARRETO, 2017, p. 4).

O narrador observa as pessoas que entram no cassino e detémse no rapaz “moreno que seria elegante se não fosse a estreiteza dos
movimentos”. As características do comportamento mais o apuro
nas vestimentas denunciavam que ele não pertencia àquele lugar,
que estava ali como visitante, que não detinha todos os detalhes das
pessoas que usufruíam do local. Poderia ele, moço, ser uma pessoa
de prestígio no lugar de onde veio, todavia naquele espaço não era
“ninguém”, poderia vestir-se bem, mas trazia em si suas origens de
interior. Cassi demonstrou pelo apuro na vestimenta, nos cuidados de
que cada acessório estava perfeito porque estaria entrando em território
específico e precisaria apresentar os elementos que o pudessem situálo naquele espaço sem muitos inconvenientes. Todavia, apesar do
esmero na vestimenta, ainda era um suburbano.
Semelhantemente ao caso de Cassi, penetrando naquele espaço,
ele não seduzia ninguém. Os elementos que o tornavam detentor de
poder pessoal não tinham valor naquele ambiente. Na cidade havia
sedutores, pessoas sem pudor etc. haveria, mas eles detinham os
recursos do ambiente para serem famosos. A forma como o narrador
apresenta isso ao leitor se dá pela falta de desenvoltura e pelo
estranhamento da personagem diante daquele cenário.
Voltando-nos para os trilhos da Central, observa-se uma gradação
do espaço, partindo do mais cuidado para o menos cuidado. Os
moradores dos subúrbios mais próximos do centro possuíam valor
social perante aqueles que moravam mais distantes. Todavia, a passagem
mostra que na medida em que faziam o sentido contrário, o prestígio
desaparecia ao ponto do anonimato. Tem-se o movimento do centro
para a periferia e da periferia para o centro. No primeiro caso, aumenta
o prestígio, no segundo, perde-se. Assim, Cassi que morava em uma área
que o narrador chamava de “subúrbio elegante” tinha mais prestígio em
relação ao restante da população que morava mais afastada. Os recursos
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de sedução que detinha valiam para aquele ambiente. Ali, em Sant’Ana,
nada significavam.
No subúrbio, ele era único; na cidade, era apenas mais um e não
detinha os elementos necessários para ter poder naquele ambiente. Ele se
afastava de toda forma de aquisição de conhecimento. Não tinha leitura,
não tinha hábitos polidos nem urbanidade, coisas finas que tinham valor
para aquele ambiente social.
Em sua caminhada pela cidade, passava por locais ricos, via lojas
com anéis e braceletes, mas não sentia necessidade por eles porque não
tinha para quem doá-los. Observa-se que ele começa uma caminhada
passando por locais de prestígio até chegar à conclusão de que “todo
aquele conjunto de coisas finas, atitudes apuradas, de hábitos de polidez
e urbanidade, de franqueza no gastar, reduziam-lhe a personalidade de
medíocre suburbano, de vagabundo doméstico, a quase coisa alguma”
(BARRETO, 2012, p. XX). Todavia vale ressaltar que, em relação a essa
caminhada pelas ruas do centro, a visão de lugares requintados será
mais bem trabalhada no próximo capítulo em que serão focadas as ruas.
Apenas mostra-se aqui que essa caminhada poderia não ser da periferia
para o centro, mas da superfície para o interior. Outra forma de ver e de
mostrar a oposição do cenário com a personagem e como esse espaço
irá contaminar as pessoas que estão lá e o estranho viajante. “Tomou a
Rua do Ouvidor e foi descendo (BARRETO, 2012, p. 258, grifo nosso)”.
Fisionomias diferentes de trato e de cor: velhas de mantilha,
moças de peito deprimido, barbudos portugueses de duros
trabalhos, rostos de caixeiros, de condutores de bonde,
de garçons de hotel e de botequim, mãos queimadas
de cozinheiras de todas as cores, dedos engelhados de
humildes lavadeiras - todo um mundo de gente pobre ia
ali depositar as economias que tanto lhes devia ter custado
a realizar, ou retirá-las, para acorrer a qualquer drama das
suas necessitadas vidas. Aborreceu-se com aquele contacto
[...] (BARRETO, 2012, p. 259).

Observa-se que o narrador vai colocando sinais no texto, no
verbo destacado “descer”, indica uma ação da personagem saindo de
um espaço de prestígio. Empreendendo uma viagem do externo para
o interno. Sai do subúrbio em direção ao centro. No caminho, ou mais
precisamente, quando chega ao centro começa a perder coisas, primeiro
perde o prestígio e o status depois quase perde a sanidade ou a vida.
Começa a questionar quem seja. Vê pessoas menos bem vestidas do que
ele, mas que recebiam mais atenção que ele. O verbo dá ideia de que
ele está se aprofundando em algo. Descendo cada vez mais.
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Percebe-se, como afirma Osman Lins, que o espaço vai
antecipando a narrativa. Vai apresentando elementos que permitem ao
leitor descobrir qual seria o final da história. A intenção de Cassi é
fugir, contudo o leitor ainda nesse ponto da narrativa não sabe por que
ele fugiria, quais os elementos que o impulsionariam à fuga. Contudo,
no texto, a sequência de cenários vai mostrando que a personagem
se direciona cada vez mais para o interior, mais para baixo até de si
mesmo nessa viagem ao centro. Esse processo é antigo, mas pode ser
percebido quando deixa de ocupar os espaços superiores de sua casa
para ir morar no sótão.
Atravessando aqueles velhos becos imundos que se
originam da Rua da Misericórdia e vão morrer na Rua Dom
Manuel e Largo do Moura. Penetrou naquela vetusta parte
da cidade, hoje povoada de lôbregas hospedarias, mas
que já passou por sua época de relativo realce e brilho.
Os botequins e tascas estavam povoados do que há de
mais sórdido na nossa população. Aqueles becos escuros,
guarnecidos, de um e outro lado, por altos sobrados, de
cujas janela s pendiam peças de roupa a enxugar, mal
varridos, pouco transitados, formavam uma estranha
cidade à parte, onde se iam refugiar homens e mulheres
que haviam caído na mais baixa degradação e jaziam no
último degrau da sociedade (BARRETO, 2012, p.261).

O narrador, a partir do momento em que chega em Sant’Ana,
começa a diminuir o grau de precisão na descrição dos ambientes. No
subúrbio, a casa, as ruas eram descritas com muita precisão e detalhe.
No momento em que ele chega ao centro e começa sua jornada externa
e interna, a descrição continua franca, mas deixa de ser precisa. Talvez
para mostrar que o estado emocional da personagem vai se acabando.
Em nenhum outro momento, ele reconheceria seus pontos fracos ou
defeitos, mas aqui, ele apresenta e, de certa forma, lamenta. Como
nos comentários ao editor, percebe-se a preocupação com a palavra.
Todas as palavras utilizadas eram utilizadas no sentido de criar uma
atmosfera negativa e de penumbra, conforme será observado mais
minuciosamente a seguir.
Por fim o romance Clara dos Anjos, segundo o autor, seria
uma história dos subúrbios, seria uma narrativa que retrataria um
determinado espaço e seus moradores. Como esse espaço interfere
para construção e caracterização das personagens que ali vivem e
transitam por aquele espaço.
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Espaço e personagem se completam como elementos de um todo
complexo. O espaço compõe a personagem e a personagem integra
o espaço, sendo parte dele, sendo espaço também. Nesse romance
percebe-se como o subúrbio serve como elemento de composição,
como elemento desencadeador das ações apresentadas no texto. Enfim
Lima Barreto demonstra um exímio observador do homem pertencente
àquele e espaço e traça os perfis de seus habitantes característicos,
tanto no comportamento, na vestimenta e na ação. Sendo impossível
compreender a narrativa separando esses seus elementos constitutivos,
espaço, enredo, personagem e ação.
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RESUMO:

Há escolas brasileiras que ofertam o ensino de espanhol como
língua estrangeira desde os anos iniciais, pois, como afirmam Eres
Fernandes e Rinaldi (2009), não há um consenso no âmbito teórico
sobre qual a melhor idade para aprender uma LE, assim há os que
argumentam que quanto mais cedo melhor. Nos anos iniciais, as
crianças estão em processo de alfabetização em sua língua materna
(LM), processo sobre o qual versam diversas teorias pedagógicas,
na tentativa de compreendê-lo e explicá-lo, resultando em métodos
e metodologias, tais como o método global, o fônico etc. Nesse
contexto, este artigo se propõe a analisar como se dá o diálogo
entre as teorias pedagógicas, teorias linguísticas e metodologias em
livros didáticos de espanhol, elaborados para o público-alvo infantil.
Para tanto, realizamos o seguinte percurso teórico-metodológico: 1.
panorama bibliográfico sobre ensino de espanhol nos anos iniciais no
contexto nacional; 2. apresentação e descrição do livro Mi mundo y
yo 2 (JIMÉNEZ GARCIA; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, 2015); 3. discussão
teórica acerca da correlação entre teorias pedagógicas, linguísticas e
metodológicas presentes em uma unidade do livro analisado. Como
resultado do estudo, identificamos que o material utiliza metodologia
voltada ao ensino de LE, distando de métodos de alfabetização da LM.
Além disso, na unidade 6 do Livro 2 da coleção analisada, constatamos
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procedimentos metodológicos que ora se assemelham ora se distanciam
da abordagem comunicativa de LE, também o material se aproxima
da tendência pedagógica liberal renovada quanto à relação professoraluno.
Palavras-chave: Ensino de espanhol; livro didático; anos iniciais; alfabetização.
ABSTRACT:

There are Brazilian schools that offer teaching of Spanish as a
foreign language since the early years, because as Eres Fernandes and
Rinaldi (2009) affirm there is no theoretical consensus on the best
age to learn an LE, so there are those who argue that the sooner the
better. In the initial years, children are in the literacy process in their
mother tongue (LM), a process on which several pedagogical theories
deal, in an attempt to understand and explain it, resulting in methods
and methodologies such as the global method, the phonic etc. In
this context, this paper proposes to analyze the dialogue between
pedagogical theories, linguistic theories and methodologies in Spanish
didactic books, elaborated for the children’s target audience. For that,
the following theoretical-methodological course was carried out:
1. Bibliographic overview of Spanish teaching in the initial years in
the national context; 2. presentation and description of the book Mi
mundo y yo 2 (JIMÉNEZ GARCIA; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, 2015);
3. theoretical discussion about the correlation between pedagogical,
linguistic and methodological theories present in a unit of the book
analyzed. As a result of the study, it was identified that the material uses
methodology focused on LE teaching, away from LM literacy methods.
In addition, in Unit 6 of Book 2 of the collection analyzed, it were
observed methodological procedures that sometimes resemble each
other and distance themselves from the communicative approach of
LE, the material also approaches the renewed pedagogical tendency of
the teacher-student relationship.
Keywords: Spanish Teaching. Textbook. Early Years. Literacy.
INTRODUÇÃO

Atualmente, não é novidade encontrar publicidades brasileiras
de instituições educativas elencando as vantagens do profissional
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bilíngue1, especialmente, para conseguir melhores postos no mercado
de trabalho. Já faz parte do senso comum a ideia de que quem domina
uma ou mais língua(s) estrangeira(s) (LE) terá maior êxito profissional,
então, por que não aprender o quanto antes, desde o início do
período escolar infantil? Talvez, seguindo este raciocínio, é que muitas
instituições escolares brasileiras buscam ofertar o ensino de LE desde os
anos iniciais, tal como as línguas inglesa e espanhola. No entanto, em
tal período escolar, os alunos situam-se em processo de aprendizagem
do modelo de escrita alfabética em sua língua materna (LM).
Desde que a alfabetização – isto é, o ensino de leitura e escrita
na fase inicial de escolarização das crianças –, passou a ser uma
prática escolar e objeto de estudos e pesquisas, um dos aspectos mais
discutidos foi a questão do método2 e das metodologias (MORTATTI,
2006). Entretanto, antes de pensar no ‘como fazer’, há diversas outras
perguntas fundamentais ao trabalho docente, por exemplo ‘pra que
fazer’ e ‘por que fazer’, as quais são pensadas de forma subjacente
ao método através das filosofias educacionais, teorias pedagógicas e
linguísticas, as quais nem sempre são explícitas ao professor que busca
utilizar materiais didáticos prontos em suas aulas. Por isso, este artigo
se propõe a analisar como se dá o diálogo entre os procedimentos
metodológicos, teorias pedagógicas e teorias linguísticas no livro
didático da coleção Mi mundo y yo (JIMÉNEZ GARCIA; SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ, 2015), direcionada ao ensino de espanhol para o
público-alvo infantil dos anos iniciais.
Para tanto, este artigo organiza-se nas seguintes seções: 1. O
ensino de línguas nas séries iniciais: o caso do espanhol no Brasil;
2. O livro didático de espanhol para séries iniciais Mi mundo y yo 2
(2015); 3. Análise das escolhas metodológica(s), teorias pedagógicas
e linguísticas em Mi mundo y yo – Libro 2; Considerações Finais e
Referências.
O ENSINO DE LÍNGUAS NAS SÉRIES INICIAIS: O CASO DO ESPANHOL
NO BRASIL

Nesta seção, discorremos brevemente acerca do histórico do
1
O termo ‘bilinguismo’ possui várias acepções, a depender da perspectiva teórica, sem adentrar nessa discussão, com o uso desse termo nos referimos àquelas pessoas que, além do domínio de sua língua materna (LM), também se
comunicam com fluidez em uma outra língua estrangeira (LE).
2
Vários autores distinguem os termos ‘abordagem’ e ‘método’, tal como Richards e Rodgers (1986), no entanto,
neste texto, consideraremos ambas palavras sinônimas referentes ao estofo teórico (linguístico e pedagógico) de procedimentos metodológicos de ensino de línguas.
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ensino de línguas no currículo escolar do Brasil, especialmente o
ensino de espanhol/LE, além das tendências pedagógicas no ensino da
leitura e escrita da LM e LE nas séries iniciais.
O ensino de LE na educação escolar brasileira possuiu algumas
idas e vindas. Historicamente, teve início a partir da chegada da
família Real e da criação do Colégio Público Pedro II, no qual a língua
espanhola somente passou a ser ensinada de forma optativa em 1919,
embora não tenha durado muito, já que a Reforma Francisco de
Campos, no governo de Getúlio Vargas em 1931, proibiu o ensino de
LE para menores de 14 anos. Por sua vez, com a Reforma Capanema em
1942, o ensino de LE é retomado de forma obrigatória. Não obstante, a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1961 e de
1971 retira a obrigatoriedade do ensino de LE, passando a ser decisão
dos estados a oferta ou não do ensino de LE (MARTÍNEZ-CACHERO,
2008).
No caso da língua espanhola como disciplina escolar, a partir da
década de 80, com as reinvindicações das Associações Estaduais de
Professores de Espanhol, essa língua passou a ser incluída nos currículos
de escassos estados, além de aparecer em exames de vestibular. É
somente em 2005, com a promulgação da Lei 11.161, que essa língua
passa a ter maior presença no currículo brasileiro, especialmente no
ensino médio, uma vez que para esse nível a sua oferta era obrigatória.
Porém, com a Lei 13.415/2017 que altera alguns artigos da LDBEN
9.394/1996, a obrigatoriedade do ensino de espanhol foi novamente
contestada, como podemos observar no inciso 4º do Art. 3:
§ 4º Os currículos do ensino médio incluirão,
obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão
ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo,
preferencialmente o espanhol, de acordo com a
disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos
sistemas de ensino (Lei 13.415/2017, Fonte online)3.

No que se refere ao Ensino Fundamental, essa lei assevera que
a língua inglesa deve ser ensinada a partir do sexto ano de modo
obrigatório, sem especificar ou proibir a oferta de outras LE nessa
fase de ensino, incluso na sua parte diversificada. Também, outros
documentos norteadores da educação nacional para séries iniciais,
tais como os PCN: pluralidade cultural, orientação sexual (BRASIL,
1997) e os PCN: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua
3

Disponível em: < www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm>. Acesso em: 18 jul. 18.
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estrangeira (BRASIL, 1998), favorecem o conhecimento e a aproximação
das crianças com outras culturas, uma vez que possibilitaria um maior
respeito ao diferente, além do conhecimento mais acentuado sobre si
e os outros.
Assim, há escolas que ofertam disciplinas de LE desde as séries
iniciais, uma vez que não há proibição na LDBEN 9.394/1996,
entretanto cabe refletir sobre a situação do ensino de LE numa fase
escolar em que a criança está em processo de aprendizagem da leitura
e da escrita em sua LM, seja o português, a libras ou outras línguas
indígenas ou de imigração faladas no Brasil. Por exemplo, quem é
o professor e como é sua formação, quais são os materiais didáticos
utilizados e para quê(m) estão pensados, etc.
Sobre a situação do ensino de espanhol para crianças no Brasil,
retomamos Eres Fernández e Rinaldi (2009), as quais buscaram delinear
um panorama da situação contemporânea. As autoras argumentam que
“nos primeiros anos do Ensino Fundamental esse contato, igualmente
lúdico e prazeroso, passaria a auxiliar na percepção e na tolerância
das diferenças entre pessoas e formas diferentes de pensar e agir”
(ERES FERNÁNDEZ; RINALDI, 2009, p. 357). Além disso, quanto à
formação docente, as autoras chamam a atenção para o fato de que os
profissionais que queiram ensinar LE nas séries iniciais devem ter uma
formação diferenciada, contemplando aspectos tanto da Pedagogia
quanto da área de Letras Estrangeiras.
Ao entrevistar professores que atuavam nas séries iniciais, as
autoras supracitadas constataram que as formações desses docentes
eram variadas, com a maioria formada em Letras com habilitação em
Espanhol ou Magistério no ensino médio e ensino médio comum. Tais
professores também apontaram dificuldades quanto à organização e ao
funcionamento dos cursos: pouca carga horária, falta ou precariedade
de reuniões pedagógicas específicas de língua estrangeira, inadequação
ou insuficiência de material didático do professor ou do aluno entre
outros. Por outro lado, em contexto semelhante, Rinaldi (2006, 2011)
destaca dificuldades elencadas por professores de espanhol nas
séries iniciais relacionadas à inadequação de sua formação para o
trabalho com o público infantil, argumentando em favor de formações
continuadas para tais docentes, além da inserção desse tema nos
variados níveis de formação.
Ainda sobre o ensino de espanhol no contexto das séries iniciais,
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é desejável considerar que as crianças estão em processo de ensino
e aprendizagem da leitura e da escrita em sua LM, e mesmo que os
processos da LM sejam distintos dos da LE, aqueles podem impactar
estes, de acordo com a idade do aprendiz, o seu conhecimento
prévio da LM, contexto ou situação de aprendizagem e motivação
(BARALO, 2004). Portanto, vale elencar brevemente alguns métodos
de alfabetização e seu estofo teórico utilizados no Brasil, tais como o
Método Fônico e o Método Global. Ao limitarmos
a descrever algumas características destes dois métodos,
retomamos Sebra e Dias (2011), as quais asseveram três aspectos
pertinentes à tipificação dos métodos de alfabetização: 1. ponto de
partida é analítico (todo - parte) ou sintético (parte - todo); 2. unidade
de análise (escrita - fala), palavra, sílaba, fonema; 3. modalidades
sensoriais envolvidas (tradicional ou multissensorial).
Sobre o Método Fônico, Sebra e Dias (2011) argumentam que
esse método sintético possui os seguintes objetivos principais: ensinar
as correspondências grafofonêmicas e desenvolver as habilidades
metafonológicas. Além disso, tem alguns princípios baseados no
processamento de informação da Psicologia Cognitiva, a saber: não
concebem a linguagem escrita como continuidade de outros modos
de representação; é necessário o desenvolvimento de habilidades para
o domínio da leitura e escrita, inclusive de atividades de consciência
fonológica; ensina-se os sons das letras, iniciando pelas vogais e
consoantes que podem ser pronunciadas de forma isolada; ensino
dirigido das palavras regulares para irregulares; primazia de exercícios
de coordenação motora para melhor caligrafia e decodificação das
letras. Frade (2007) também expõe que, nos materiais didáticos
que adotam esse método, as lições apresentam-se com palavras
ou pequenos textos (estórias), em que nos Manuais do Professor se
explicita o momento adequado para apresentar as letras.
Assim, o Método Fônico de alfabetização pauta-se na leitura
como uma técnica de codificação-decodificação, para a qual
os alunos devem ser treinados, além de desconsiderar a escrita
espontânea nessa fase de aprendizagem. Assim, relacionamos esse
método com a corrente pedagógica não-crítica tradicional, com viés
filosófico essencialista, na qual o papel da escola é instruir, transmitir
os conhecimentos acumulados historicamente de forma sistemática e
lógica; por isso, centra-se no professor como autoridade que aplica
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as lições e os exercícios, e os alunos são passivos e distribuídos em
classes (SAVIANI, 1999).
Por outro lado, o Método Global pressupõe o ensino de
associações diretas entre as palavras e seus significados, com isso, não
focaliza o ensino de unidades menores, priorizando textos, parágrafos,
sentenças ou palavras-chave. Sebra e Dias (2011) também explicam
que os defensores desse método acreditam que o conhecimento
das correspondências letra-som seria adquirido naturalmente pelas
crianças, após o reconhecimento total das palavras. Para Frade (2007),
nesse método há um processo não sequencial de reconhecimento
global de texto, os quais seriam memorizados e lidos por determinado
período, para então se reconhecer sentenças, expressões, palavras e
sílabas.
Em tal método, a leitura é feita a partir de ideias e não de sinais
gráficos, além do mais, leva-se em conta uma preocupação semântica
que considera o universo da criança para a delimitação de temas a
serem abordados, seguindo o princípio do interesse (FRADE, 2007,
p. 29). Relacionamos esse método com a corrente pedagógica
não-crítica da escola nova, tendo em vista que desloca a questão
pedagógica “do intelecto para o sentimento; do aspecto lógico para o
psicológico; dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos
pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço para o interesse;
da disciplina para a espontaneidade; [...]” (SAVIANI, 1999, p. 21). Esse
autor também assevera que o professor tem o papel de estimular e
orientar a aprendizagem, a qual seria espontânea, além disso, cada
professor trabalharia com pequenos grupos com materiais didáticos
diversificados.
Em seu turno, quanto aos métodos de ensino de LE, no Quadro
1, elencamos algumas características dos mais conhecidos no contexto
brasileiro, correlacionando-os com algumas correntes pedagógicas.
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Quadro 1 – Descrição de alguns métodos de ensino de LE
Algumas características metodológicas

Gramática
e Tradução
(GT)

Teoria de
língua

Teoria de aprendizagem

Corrente pedagógica (possível)

Abordagem analítica, uso de
manuais ou antologias de
textos, gramáticas e dicionários. Ensino explícito da
estrutura formal da língua,
e as regras são aplicadas
mediante exercícios escritos
de gramática e tradução. Estuda o significado literal da
frase; a leitura e a escrita são
valorizadas e concebidas
como codificação e decodificação; o vocabulário é
ensinado através de listas de
palavras isoladas.

Sem fundamentação teórica.

Sem fundamentação
teórica.

Tendência liberal
tradicional

Tinha como
modelo a língua
escrita literária e
partia do princípio
de correspondência um a um entre
línguas.

Memorização.

Papel da Escola: Preparar o intelectual
Professor: autoridade
e detentor de conhecimentos
Aluno: receptor
passivo.

Método
Direto

Ensino da gramática de forma indutiva, uso de diálogos
situacionais com repetição
e dramatização. O vocabulário é explicado na própria
LE, ou através de mímica,
desenhos, mas nunca se
traduz. Foco na pronuncia
correta e compreensão
auditiva; limitada à estrutura
formal da língua.

Sem fundamentação teórica.
Ênfase na oralidade
em LE, ausência
de tradução, textos
não autênticos que
representavam diálogos cotidianos,
integração das
quatro destrezas
linguísticas
clássicas.

Sem fundamentação
teórica.
Equipara a aprendizagem da LE ao da LM,
compreendendo-a de
modo imitativo, associativo e indutivo.

Idem.

Áudio-lingual

Direciona-se para estrutura
fonética, morfológica e
sintática, sem considerar
o contexto. Memorização
de diálogos baseados em
estruturas. O objetivo é
alcançar uma pronúncia
próxima ao nativo. A leitura
e a escrita são secundárias;
a sequência didática é determinada por princípios de
complexidade linguística.

Estruturalismo,
concepção de
língua como conjunto de estruturas
hierarquicamente
organizadas.
Análise contrastiva, as línguas são
diferentes, portanto
os seus sistemas
funcionam diferentemente.

Behaviorismo de Skinner,
aprendizagem como um
conjunto de hábitos condicionados e adquiridos
através de estímulos e
respostas.

Idem.

Abordagem
Comunicativa

Maior preocupação com
o significado em relação
à forma. Apresentação do
contexto mais próximo à
realidade é uma premissa
básica. A sequência didática
é determinada por qualquer
consideração de conteúdo,
função ou significado que
mantenha o interesse do
aluno ou do grupo. A língua
é criada pelo indivíduo
através de um processo de
acertos e erros. Promoção
da interação, motivação
e autonomia dos aprendizes. Uso de atividades
comunicativas variadas,
incluso jogos dramatizados
e projetos.

Base teórica diversificada:
Funcionalismo
Sociolinguística
Semântica e
Pragmática
Análise do discurso.

Teorias de Aquisição
da LE:
Análise de erros/ interlíngua; Hipótese do Monitor,
Hipótese do input; Hipótese do Filtro Afetivo
(Krashen, 1977); Modelos
interacionais.

A língua é um
instrumento usado
por seres humanos
para comunicar.
A descrição do
sistema deve
considerar critérios
pragmáticos
e discursivos,
atendendo ao
funcionamento da
língua em uso.

Aprendizagem como
processo ativo que se
encontra em reestruturação contínua para a
conformação da interlíngua, ativando estratégias
cognitivas e individuais
de aprendizagem.

Tendência liberal renovada, Escola Nova,
entre outras.
Papel da Escola:
Adequar necessidades
individuais ao meio,
propiciar experiências
centradas no aprendiz.
Professor: facilitador
do ensino.
Aluno: ativo, deve
buscar, conhecer,
experimentar.

Baseado na aprendizagem
de línguas clássicas (grego
e latim).

4

Fonte: autoria própria1
4
Quadro elaborado a partir da leitura dos seguintes autores: Baralo (2004); Leffa (1998); Santos Gargallo
(2010); Saviani (1999).
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Nesta seção, discorremos brevemente sobre a situação do ensino
de Espanhol/LE nas séries iniciais brasileiras. Assim, em sequência,
dirigimo-nos ao foco deste artigo, apresentando o objeto de análise
proposto.
O LIVRO DIDÁTICO DE ESPANHOL PARA SÉRIES INICIAIS: ‘MI MUNDO

Y YO’ (2015)

Antes de adentrar na descrição do material didático, cabe
problematizar a sua presença nos contextos formais de ensino e
aprendizagem de línguas e sua relação com o trabalho docente.
O uso de livros didáticos (LD)51 nos contextos formais de ensino e
aprendizagem não é novidade. No Brasil, o seu uso é incentivado
nas escolas públicas até mesmo por programas governamentais como
o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), o qual seleciona
e distribui LD para educação básica62 , criado em 1937, com outra
nomenclatura. O LD pode facilitar o trabalho docente, por exemplo,
ao concentrar atividades de acordo com conteúdo específico, reunir
textos, selecionar conteúdo teórico ou temas de aprendizagem próprios
a um determinado nível de ensino, proporcionar uma ‘narrativa de
aprendizagem’ para o aluno, disponibilizar modelos de avaliação etc.
Por outro lado, apesar das facilidades elencadas, o uso acrítico
do LD pode fragilizar o trabalho docente, o qual em sua essência é
intelectual. Assim, o uso inquestionável do LD pode tornar o professor
apenas um reprodutor da metodologia desse material, sem questionar
o que está por detrás dessa metodologia, por exemplo, os aspectos
filosóficos, as teorias pedagógicas e linguísticas, a dimensão política
e social; os quais nem sempre estão explícitos nos LD e seus Manuais
do Professor. Nesse sentido, vale retomar as palavras de Smolka (2012,
p. 17), quando discorre acerca dos mitos da educação brasileira
com relação ao fracasso escolar a partir das décadas de 60 e 70, por
exemplo, o mito da incompetência do professor, o qual passou a ser o
culpado do fracasso escolar, pois ele era o mal formado, desatualizado
e mal informado. A autora ainda assevera que:
Para “compensar” novamente essa deficiência, era
necessário implementar os cursos de treinamentos e os
manuais para o professor. Nesse contexto, o livro didático
passou a ser um recurso imprescindível, indispensável:

5
Destacamos que neste artigo consideramos sinônimas as palavras ‘livro didático’ e ‘material didático’.
6
Exceto a educação infantil, de acordo com informação do Portal MEC - FNDE. Disponível em: <www.fnde.
gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/historico>. Acesso em 14. Jul. 18.
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virou programa e, mais do que programa, virou método.
Como método, adquiriu o “estatuto de cientificidade”; e,
como ciência, sua utilização passou a ser inquestionável
(SMOLKA, 2012, p. 17).

Para a análise proposta neste artigo, elegemos uma unidade
do Livro 2 da coleção didática de língua espanhola ‘Mi mundo y yo’
(JIMÉNEZ GARCIA; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, 2015a), uma vez que
esta consiste em um dos materiais para o ensino de língua espanhola
utilizado por escolas brasileiras (principalmente particulares), além de
ser, segundo os seus autores, elaborada e direcionada ao primeiro e
segundo ciclos do ensino fundamental (1º ao 5º ano), levando em conta,
deste modo, a LM dos aprendizes e seu processo de alfabetização. Esta
coleção está composta por cinco livros didáticos, junto ao Manual do
Professor e CDs de áudio. De acordo com o Jiménez Garcia e Sánchez
Hernández (2015b), esta coleção visa possibilitar ao aluno:
•
Adquirir os conhecimentos linguísticos necessários
à compreensão e à expressão oral e escrita;
•
Promover a aproximação entre a cultura de seu
país e uma cultura estrangeira (no caso a espanhola);
•
Desenvolver atitudes e valores relacionados à
sociedade de uma maneira geral, tais como os pluralismos
cultural e linguístico, a aceitação e a valorização positiva da
diversidade e da diferença, o reconhecimento e o respeito
mútuo (JIMÉNEZ GARCIA; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ,
2015b, p.4)

Quanto à composição dos livros destinados aos alunos, estes
apresentam as seções: Apresentação, Sumário, Unidades (oito, exceto
o livro 1), Repaso (revisão, a cada duas unidades), Glossário, Peças
para jogos e adesivos. Já na seção Apresentação dos livros, destaca-se
que o(a) estudante aprenderá a língua espanhola de maneira lúdica
conhecendo personagens que aparecem nos cinco volumes e que vivem
em um mundo como o dos estudantes, isto é, que vão à escola, brincam,
viajam, gostam de animais etc. (embora as realidades brasileiras sejam
bastante heterogêneas). Além disso, o material propõe o aprendizado
enquanto os estudantes pintam, desenham, cantam, jogam e montam
projetos, demonstrando a tendência a uma “pedagogia do gostoso”
(BRITTO, 2012), em que as crianças aprendam brincando.
Em seu turno, o Manual do Professor (JIMÉNEZ GARCIA;
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, 2015b) é padrão para todos os livros da
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coleção, apresentando as seguintes seções: Plano da obra (Conteúdo
temático, objetivos comunicativos, conteúdos linguísticos, leitura e
projetos de cada unidade dos livros); Apresentação; Plano de Curso
(Objetivos gerais e específicos; estratégias, justificativa da disciplina;
Competências a serem desenvolvidas; Conteúdos temático e gramatical;
Avaliação e Cronograma); Estrutura dos Livros; Estrutura das unidades;
Roteiro de Aula (Normalização, Aquecimento, Diálogos, A escuchar,
etc.); Sugestões para o uso dos suplementos de apoio didático; Modelos
de Avaliação; Sugestões de Sites e Livros; Descrição das Pistas do CD.
Em suma, reúne todas as sugestões orientadoras para a aplicação do
material pelo professor.
Vale destacar que, na apresentação do Manual do Professor (op.
cit., p. 3), as autoras demonstram uma preocupação com a interferência
entre as línguas materna e estrangeira (português e espanhol) nessa
fase de aquisição, principalmente no primeiro livro e nas primeiras
unidades do segundo livro, afirmando que prepararam a introdução
cuidadosa da escrita na LE. Por isso, o Livro 1 da coleção aborda
basicamente o léxico da LE (por exemplo, Los saludos y despedidas,
los colores, la família, etc.), sem atividades de produção escrita, a qual
somente é inserida a partir da quinta unidade do Livro 2 em diante (3,
4 e 5), fato que motivou a seleção da Unidade 6 do Livro 2 para análise
proposta neste artigo.
Quanto à organização das unidades dessa coleção, no Livro 1
há a Abertura ou Cena (contextualizando o campo lexical que será
abordado), três ou quatro atividades e a seção Cantamos (com músicas
autênticas do folclore espanhol e hispano-americano ou elaborada
artificialmente para a coleção). A partir do Livro 2, há a divisão em
oito unidades temáticas, com as seguintes seções: Abertura/Cena,
A escuchar, A practicar, A jugar, Leitura, Trabalenguas, Cantamos e
Proyecto. Estas seções se repetem nos livros 3, 4 e 5, com a diferença
de que as unidades destes livros apresentam Diálogos e adicionam
as seções ¡Ojo!, ¡Fíjate! e Rinconcito de lectura, além de aumentar
o número de atividades centradas nas destrezas comunicativas
(compreensão auditiva e leitora, expressão oral e escrita).
No que se refere às estratégias didáticas apontadas pela coleção
para o alcance de seus objetivos, as autoras pontuam as práticas orais
e escritas, dramatizações, uso de músicas, atividades individuais,
em duplas ou pequenos grupos e jogos diversos que possibilitariam
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a abordagem do conteúdo proposto em cada unidade, além do
uso de recursos audiovisuais. Em seu turno, as competências a
serem desenvolvidas com o uso do material baseiam-se nas quatro
habilidades linguísticas clássicas (falar, ouvir, ler e escrever) na LE.
Quanto à avaliação, as autoras ressaltam que esta deve ser realizada
em um processo contínuo, inicialmente sem um momento específico
para avaliar, devendo o professor aferir a produção dos alunos por
meio da execução das atividades, empenho, interesse e participação.
Além disso, sugerem um quadro com sugestões de aspectos a serem
avaliados quanto à produção oral (pronúncia, entonação, produção,
interpretação e criatividade), à produção escrita (Atenção na execução;
empenho na execução; acerto na execução; produção; coerência
com o tema; apresentação) e à formação de hábitos e atitudes
(responsabilidade na execução das tarefas; cuidados com o material
didático; interesse e participação na aula; atitude de cooperação e
capacidade de organização).
Além disso, as autoras da coleção asseveram que a organização
da coleção foi pensada para promover uma constante revisão dos
conteúdos abordados. Assim, algo que é tratado em um dos livros
é reforçado nos seguintes, em diferente proporção, de modo a
possibilitar o início dos estudos em qualquer volume. Esta questão é
interessante, uma vez que nem todas as escolas brasileiras ofertam a
disciplina de Língua Espanhola no currículo do ensino fundamental
e “aparentemente” um aluno que nunca tenha estudado espanhol
conseguiria acompanhar as aulas com o uso desse material. No
entanto, é importante ressaltar que em nenhum momento as autoras
da coleção explicitam as filosofias educacionais, teorias pedagógicas,
linguísticas ou métodos que baseiam os materiais e atividades
propostos, informações pertinentes para o docente que utilizará a
coleção didática. Dessa forma, apresentamos a mencionada análise
empreendida neste estudo a seguir.
ANÁLISE DAS ESCOLHAS METODOLÓGICA(S), TEORIAS
PEDAGÓGICAS E LINGUÍSTICAS EM ‘MI MUNDO Y YO – LIBRO 2’

Conforme explicitado e justificado na seção anterior, elegemos
a Unidade 6 do Livro Mi mundo y yo 2 (JIMÉNEZ GARCIA; SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ, 2015a), dirigida a alunos do 2º ano do ensino
fundamental, para a análise no que se refere às escolhas metodológicas,

121

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

teorias pedagógicas e linguísticas. O tema da unidade é centrado
no interesse do aluno e se intitula ‘Algo sobre mí’, com foco nas
características físicas do corpo humano. A Unidade está composta por
uma cena inicial e catorze atividades, as quais promovem o uso das
quatro habilidades linguísticas clássicas, além de abordar o vocabulário
das partes do corpo humano e adjetivos que as descrevam. Além do
mais, as autoras expõem que esta unidade está programada para ser
trabalhada e finalizada durante um mês (4 aulas).
Inicialmente, apresenta-se a cena comunicativa (Figura 1), na
qual o vocabulário é contextualizado a partir da exploração visual e o
professor é orientado a fazer perguntas sobre os gostos dos aprendizes
quanto às suas brincadeiras, por exemplo, se brincam de ‘escolinha’.
Posteriormente, é indicado que o professor explore as partes do
corpo humano e passe o áudio de abertura da unidade pelo menos
três vezes (pré-audição, audição e pós-audição), podendo pausar
o áudio em palavras desconhecidas para os alunos. Tal atividade
aborda a expressão oral e a compreensão auditiva e serviria como um
aquecimento (ou calentamiento) de forma a motivar a participação e
o envolvimento dos alunos na atividade, os quais teriam um papel
ativo em seu processo de aprendizagem, enquanto o professor agiria
como um facilitador ou guia. Por outro lado, Jiménez Garcia e Sánchez
Hernández (2015b) também orientam que o professor proporcione
um ambiente acolhedor e descontraído, dispondo as carteiras da sala
deaula de forma que os alunos trabalhem em duplas.
Na sequência, inicia-se o primeiro bloco de atividades,
Figura 1 – Cena inicial da Unidade 6 – “Mi mundo y yo” (2015)

Fonte: Jiménez Garcia e Sánchez Hernández (2015, p.72-73)
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correspondente à seção A escuchar, na qual se abordam as habilidades
linguísticas de forma integrada, embora se sobressaia o reconhecimento
auditivo e visual do vocabulário apresentado na cena inicial. Fazem
parte dessa seção os exercícios 1, 2 e 3 (Figura 2). No primeiro, é pedido
que os alunos escutem (três vezes) e repitam os mini-diálogos, os quais
também são representados visualmente, exigindo pouca criatividade e
liberdade do aprendiz quanto à produção oral na LE. No entanto, há
uma nota ao professor para que organize os alunos em duplas de modo
que interpretem os diálogos substituindo o vocabulário das partes
do corpo por outras que conheçam, além de sortear algumas duplas
para que se apresentem diante da turma. Nessa atividade, notamos
novamente o incentivo ao trabalho em duplas e aparente autonomia73
do aluno, incentivando-o a praticar o vocabulário apresentado, ainda
que de forma controlada e superficial.
Figura 2 – Exercícios 1 e 2 da Unidade 6 – “Mi mundo y yo” (2015)

Fonte: Jiménez Garcia e Sánchez Hernández (2015, p.74-75)

No exercício 2, observamos o intento de integração da
compreensão auditiva com a expressão escrita, ao solicitar o aluno que
complete frases soltas com as partes do corpo humano que escutem.
7
Sabemos da polissemia que este termo possui, no entanto, como não há referências explícitas da teoria pedagógica assumida no LD, optamos por não defini-lo, mas entendê-lo como agir com independência, tomar decisões e atos,
enfrentando suas consequências.
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Nesse exercício, constatamos que a escrita é concebida ao nível da
palavra e somente é solicitada após o reconhecimento visual e auditivo
(na cena e exercício 1) do vocabulário abordado, sendo pouco criativa
e semelhante a práticas metodológicas tradicionais de LE, ao preencher
lacunas em frases soltas.
Por sua vez, no exercício 3, novamente os alunos devem escutar
uma faixa do CD de áudio, pelo menos duas vezes, visualizando além
da forma gráfica do vocabulário referente às partes do corpo, adjetivos
que servem para descrevê-las com fotos ilustrativas de seus significados.
Nesse exercício, as autoras sugerem a realização do jogo ‘¿Quién soy
yo?’, no qual um aluno descreve as características físicas de um colega
de sala para que os demais adivinhem quem é, consistindo em uma
forma lúdica de praticar o vocabulário abordado, conforme a proposta
metodológica de ‘aprender brincando’, defendida pelo material.
Em seguida, adentramos no bloco de atividades correspondente
à seção ¡Fíjate! (exercícios 4, 5, 6 e 7), onde as autoras afirmam que
se aprofunda a associação entre o significado da palavra com a sua
forma visual e gráfica, principalmente nos livros 1 e 2 quando os
estudantes estão em processo de alfabetização em sua LM. Nessa
seção, novamente constatamos a abordagem da expressão escrita de
forma restrita a palavras que fazem parte do vocabulário do corpo
humano, objetivo da unidade,
desconsiderando a escrita espontânea nessa fase de aprendizagem.
Nessa questão, notamos uma semelhança com o Método Global de
alfabetização da LM, uma vez que dá-se o ensino de associações
diretas entre as palavras e seus significados (principalmente através
de imagens), sem focalizar o ensino de unidades menores que a
palavra, posto que as correspondências letra-som seriam adquiridas
naturalmente pelas crianças, após o reconhecimento total das palavras
(SEBRA; DIAS, 2011).
Na unidade 6, também verificamos que os recursos visuais estão
presentes em praticamente todos os exercícios, sejam cores, grafias,
figuras ou desenhos, conforme ilustramos a seguir.
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Figura 3 –Exercícios 4, 5 e 6 da Unidade 6 – “Mi mundo y yo” (2015)

Fonte: Jiménez Garcia e Sánchez Hernández (2015, p.77-78)

Na Figura 3, expomos os exercícios 4, 5 e 6, nos quais se focaliza
a grafia do vocabulário estudado, primeiro formando palavras através
da correspondência letras e cores (exercício 4), logo relacionando as
palavras formadas com as partes do corpo expostas através da figura
de uma criança. Em seu turno, no exercício 6, há seis desenhos
com balões de frases em que as personagens do livro se descrevem
fisicamente, nelas há espaços para que os estudantes completem com
o vocabulário adequado a cor do cabelo e dos olhos representados
nos desenhos coloridos, ao final o aluno também completa uma frase
com as suas características físicas. Já no exercício 7, pede-se que o
aluno relacione a forma gráfica dos adjetivos para descrição física com
imagens que representem os seus significados.
Por sua vez, os exercícios 8 e 9 (Figura 4) englobam a seção A
practicar, a qual possui o objetivo de usar a escrita de forma a fixar as
estruturas e o vocabulário (JIMÉNEZ GARCIA; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ,
2015b, p. 11). No exercício 8, tem-se uma sopa de letras em que os
aprendizes devem encontrar o vocabulário das partes do corpo humano,
logo escrever duas listas com as palavras identificadas na horizontal e
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na vertical. No exercício 9, há desenhos com mini-diálogos em que os
estudantes devem preencher lacunas com as palavras expostas numa
caixa para a descrição física. Tais exercícios centram-se puramente na
fixação do vocabulário e memorização da grafia, sem proporcionar o
seu uso em contextos comunicativos relevantes aos aprendizes.
Figura 4 –Exercícios 8 e 9 da Unidade 6 – “Mi mundo y yo” (2015)

Fonte: Jiménez Garcia e Sánchez Hernández (2015, p.80-81)

Na continuação, os exercícios 10 e 11 podem ser englobados na
seção A jugar. Para as autoras (op.cit., p. 12), essa seção tem o objetivo
de ser lúdica, propondo que os alunos assimilem o conteúdo abordado
em tarefas que exijam criatividade e raciocínio, além de estimular
operações mentais, como identificar, selecionar, classificar e relacionar
significados, por isso, nessa seção, geralmente são propostos jogos,
desenhos, recortes, pintura etc. Na Unidade 6, o exercício 10 propõe
o uso de adesivos (expostos ao final do livro) com as partes do corpo
que faltam para completar o desenho do Frankenstein, para tanto,
orienta-se que o professor observe a manipulação dos adesivos pelos
alunos para que colem no lugar adequado. Nesse exercício, dentre
outros, torna-se explícita a preocupação com a presença do lúdico
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no material, assim como Eres Fernández e Rinaldi (2009), as autoras
acreditam que esse primeiro contato com a LE nas séries iniciais deve
ser lúdico e prazeroso.
Por outro lado, o exercício 11 está focado na leitura e comentário
sobre o texto “Consejos de buena salud”, orientando novamente que o
professor seja um facilitador, acompanhando a leitura dos estudantes
e ajudando-lhes a compreender o vocabulário desconhecido. O texto
é acompanhado de imagens e composto por frases curtas, além de
não trazer fonte autêntica, fato que nos leva a crer que foi elaborado
para o material. A partir dos conselhos sobre higiene pessoal expostos
no texto, pede-se ao aluno que escolha os dois mais importantes e
copie-os novamente. A leitura também é abordada nos exercícios 12
e 13 (Figura 6), respectivamente a seção Trabalenguas e ¿Cantamos?,
onde se pede que os alunos leiam, escutem e observem a pronúncia e
o vocabulário utilizados.
Na seção ¿Cantamos?, também é orientado ao professor que
incentive a criação de coreografias em grupo ou individualmente para
apresentar à classe, primando a ludicidade para melhor fixação do
aprendizado, além disso, na seção Trabalenguas, o professor poderá
chamar a atenção para a especificidade de aspectos fonéticos do
espanhol. Finaliza-se a unidade com a execução do projeto (questão
14), o qual consiste na produção, em pequenos grupos, de um boneco
de papel utilizando formas geométricas, nomeando as partes do corpo
e intitulando o projeto para posterior exposição na classe.
Figura 5 –Exercícios 11, 12 e 13 da Unidade 6 – “Mi mundo y yo” (2015)

Fonte: Jiménez Garcia e Sánchez Hernández (2015, p.83-84
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A partir do exposto, podemos constatar as seguintes orientações
metodológicas presentes no material: i) proposição de ambiente
acolhedor e motivador aos alunos; ii) atividades que podem ser
realizadas em duplas ou grupos; iii) aprender brincando, promover
atividades que envolvam a ludicidade (exercício 3 com jogo ‘¿Quién
soy yo?, 10, 12 e 13 e o projeto); iv) professor como guia e facilitador
e aluno ativo em seu processo de aprendizagem; v) exercícios que
consideram o desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas,
embora a expressão oral seja promovida como repetição e posterior
elaboração de diálogos curtos em duplas (exercícios 1 e jogo ‘Quién soy
yo’), a habilidade auditiva priorize o reconhecimento do vocabulário
estudado, sem foco na compreensão e interpretação dos significados
pelo aluno (exercícios 1, 2, 3, 12, 13); a expressão escrita seja restrita
ao nível da palavra, pautada no vocabulário a ser aprendido, pouco
criativa, descontextualizada de uma situação comunicativa próxima
à realidade, restringindo-se a completar lacunas ou relacionar forma
gráfica com imagens (exercícios 2, 4, 5, 6, 8, 9); e a compreensão
leitora tenha sido tratada como decodificação restrita aos comandos de
exercícios, além das atividades 11, 12, 13 com textos não autênticos e
sem aprofundamento das interpretações dos estudantes.
Como material didático de espanhol/LE para o público infantil
brasileiro, é interessante refletir se estes procedimentos metodológicos
estão consoantes com o objetivo de ensino de uma LE para os anos
iniciais, tal como favorecer uma formação humanizadora e promover
o conhecimento e a aproximação das crianças com outras culturas
de modo a motivar a aceitação de diferenças e o conhecimento de
si em relação ao outro (BRASIL, 1997; 1998). Parece-nos que tais
procedimentos, pautados principalmente no desenvolvimento e treino
de habilidades linguísticas de forma lúdica assemelham-se de forma
mais acentuada a procedimentos de cursos de idiomas com objetivos
de ensino instrumentais.
No tocante à teoria de língua e à tendência pedagógica, como
o material não explicita a quais vertentes está ancorado, somente
podemos inferi-las. Deste modo, levando em conta que há uma relação
democrática entre professor e aluno, sendo aquele um facilitador que
proporciona experiências de aprendizagem ao aluno, o qual é ativo
e aprende experimentando algo que é de seu interesse, o material
poderia estar vinculado à tendência liberal (renovada). Por sua vez,
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ao priorizar em seu Manual do Professor o significado em relação à
forma, as quatro habilidades linguísticas, a ausência de metalinguagem
ou explicação gramatical explícita, a interação e a motivação dos
aprendizes e os aspectos cognitivos e individuais de aprendizagem,
poderíamos relacionar o material com a abordagem comunicativa,
embora os exercícios propostos tenham escassa contextualização e
objetivo comunicativo e sejam mais centrados na correlação entre
palavra gráfica e significado visual, produção e reconhecimento do
vocabulário abordado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, dispomo-nos a analisar como se dá o diálogo entre
as teorias pedagógicas, teorias linguísticas e escolhas metodológicas
em um LD de espanhol/LE, elaborado para o público-alvo brasileiro dos
anos iniciais. Para tanto, discorremos sobre ensino de espanhol nesse
contexto de ensino; apresentamos e descrevemos o material didático
‘Mi mundo y yo – Libro 2’ (JIMÉNEZ GARCIA; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ,
2015a) e elegemos a Unidade 6 do Livro 2 para fazer a análise. A
partir desta breve discussão, identificamos que o material utiliza
metodologia voltada ao ensino de LE, diferenciando-se de métodos
de alfabetização da LM. Ademais, na única unidade analisada do LD,
constatamos procedimentos metodológicos que ora se assemelham
ora se distanciam da abordagem comunicativa de LE, apresentando
atividades tradicionais de preencher lacunas e relacionar imagens e
vocabulários, além de ausentar-se uma abordagem intercultural que
seria relevante ao objetivo do ensino de espanhol/LE escolar.
Para concluir, ressaltamos a especificidade da formação dos
professores de LE que atuam no contexto das séries iniciais (RINALDI,
2006, 2011), sendo relevante destacar o seu papel intelectual no
processo de ensino, ao complementar e refletir criticamente sobre
o material didático que escolhe para suas aulas, de modo a evitar
a aplicação mecânica de um LD sem considerar os seus objetivos,
metodologia, tendência pedagógica e teoria de línguas, os quais nem
sempre estão explícitos. Com isso, é fundamental compreender a
inviabilidade de posturas essencialmente verbalistas ou ativistas no
cenário educativo e superar o dilema teoria x prática (SAVIANI, 1999).
Além disso, no ensino de espanhol/LE na escola, como disciplina
de língua, é importante considerar o trabalho educativo para além
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do instrumental ou preparação para o restante do percurso escolar,
instigando tempranamente a reflexão crítica sobre a prática social e
consciência coletiva.
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RESUMO:

Este artigo analisa o livro “Marxismo e filosofia da linguagem
– problemas do método sociológico na ciência da linguagem” com
o objetivo de avaliar a visão que o Círculo de Bakhtin expressou a
respeito da corrente linguística denominada “objetivismo abstrato”, da
qual Ferdinand de Saussure, considerado o pai da linguística moderna,
é considerado também expoente. Considerado por muitos especialistas
como uma crítica eivada de reducionismos e até impropriedades
do pensamento saussureano, o livro é até hoje visto como uma das
grandes obras da filosofia da linguagem, por destacar a necessidade
de se olhar para a língua com um viés ideológico e dialógico. Para se
alcançar essa visão, o Círculo propõe que não se separe a ideologia
da realidade material do signo, que ele não seja dissociado das formas
concretas de comunicação social e que a comunicação não seja
dissociada de sua base material.
Palavras-chave: Pensamento bakhtiniano; Saussure; linguística.
ABSTRACT:

This article analyzes the book “Marxism and philosophy of
language - problems of the sociological method in the science of
language” with the objective of evaluating the view that the Circle
of Bakhtin expressed about the linguistic current called “abstract
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objectivism”, of which Ferdinand de Saussure , considered the father
of modern linguistics, is also considered an exponent. Considered by
many experts as a critique of reductions and even improprieties of
Saussurean thought, the book is still today seen as one of the great
works of the philosophy of language, for stressing the need to look at
language with an ideological and dialogical bias. In order to achieve this
vision, the Circle proposes not to separate the ideology of the material
reality from the sign, that it is not dissociated from the concrete forms
of social communication and that communication is not dissociated
from its material base.
Keywords: Bakhtinian thought; Saussure; linguistics.

“Marxismo e filosofia da linguagem - problemas do método
sociológico na ciência da linguagem”, o livro que melhor reflete
a postura do Círculo de Bakhtin em relação ao linguista e filósofo
Ferdinand de Saussure, foi a primeira obra desse grupo de intelectuais
traduzida no Brasil. O volume publicado pela editora Hucitec,
em 1979, foi atribuído a Mikhail Bakhtin, trazendo o nome de
Volochinov entre parênteses. A tradução foi feita por Michel Lahud e
Yara Frateschi a partir da edição francesa de 1977 (Paris, Les Editions
de Minuit, 1977).
A autoria exata desse livro é muito discutida, por especialistas
brasileiros e também do mundo todo, e não iremos entrar nessa
disputa, já amplamente problematizada e polemizada. Vamos
considerar que o livro é fruto de uma parceria, e que contém marcas
estilísticas e ideológicas dos dois autores, valendo lembrar uma
ênfase preponderantemente marxista, que é considerada própria de
Voloshinov. Valdecir Miotello, num minicurso do 4º Encontro em
Análise do Discurso na Unesp de Araraquara, realizado em 2013,
identifica no livro partes prováveis de autoria de Voloshinov e outras de
Bakhtin, estabelecendo essa diferença em função da característica mais
marcadamente marxista de Voloshinov na obra. Por sua vez, Sheila
Grillo, em aula magna proferida na Universidade de Franca, Unifran,
em 2019, prefere considerar as obras produzidas até 1929 como
pertencentes ao Círculo de Bakhtin e, após essa data, especificamente
a Bakhtin.
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Marxismo e Filosofia da Linguagem é um livro que percorre,
além da tese principal de defender a necessidade de uma filosofia
marxista da linguagem, vários domínios do conhecimento, uma vez
que, para Voloshinov (p. 26), “os problemas da filosofia da linguagem
situam-se na convergência de uma série de domínios essenciais para a
concepção marxista do mundo”.
Alguns estudiosos, como Faraco (2003), Flores (2006) e Teixeira
(2004), entendem que o livro não faz jus às grandes conquistas e a
quebra de paradigmas provocadas por Saussure na área da Linguística,
cometendo impropriedades que, segundo Teixeira (2005, p.88), “são
compreensíveis se considerarmos que os intelectuais do Círculo não
tiveram acesso à discussão que o Curso de Linguística Geral veio a
sofrer a partir do surgimento das fontes manuscritas”.
Para a autora,
Se por alguma razão, talvez até conjuntural, Voloshinov
mostra-se até contraditório em sua posição sobre os
aspectos estruturais da linguagem, isso não deve obscurecer
sua contribuição no sentido de anunciar uma linguística da
enunciação cujo objeto se institui pela diluição da clivagem
abstrato/concreto e pela inclusão da relação intersubjetiva.
(TEIXEIRA, 2005, p. 92)

Outros autores, como Porsche, encontram problemas ainda mais
sérios na análise de Voloshinov aos postulados saussureanos. Diz ela:
Volochínov possui grande habilidade retórica, mas é nessa
mesma eloqüência que encontramos as brechas para
atacar alguns de seus argumentos mais fortes, através do
escrutínio de seus dizeres em comparação aos construtos
saussurianos. Se não é possível delimitar o objeto
linguagem sem inseri-lo na prática social dos indivíduos
que a utilizam, conforme Volochínov; por decorrência,
também não é possível criticar posições epistemológicas
sem antes considerar o contexto de sua produção, no caso,
sem mergulhar no complexo social de sua enunciação.
Volochínov não procede assim ao fazer a crítica a
Saussure, pois alinha os pensamentos saussurianos aos do
objetivismo abstrato, sem reconhecer o lugar de produção
do discurso de Saussure, minimizando, inclusive, qualquer
colocação que se relacione com o componente social da
linguagem, tão presente em Saussure, tão caro ao autor e
cuja importância foi tão deliberadamente diminuída em
MFL. Isso nos permite levantar a hipótese de que Saussure
não foi devidamente estudado por Volochínov. (2008)
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Apesar de todas essas discussões a respeito da propriedade ou
não das críticas de Voloshinov a Saussure, não nos deteremos nesse
aspecto, mas sim na releitura da obra autor russo que criou polêmica
ao atacar uma corrente que ele chamou de objetivismo abstrato, e na
qual colocou Saussure como seu representante máximo.
No prólogo do livro, Voloshinov afirma como tendo sido
motivação para a escritura da obra a inexistência de análises marxistas
no âmbito da filosofia da linguagem, fato que teria dificultado ainda
mais a realização de um trabalho tão amplo. Para o autor, a essa
ausência de material bibliográfico se somava a visão, naquela época,
de que a realidade dos problemas ideológicos estava reduzida às
particularidades da consciência e do psiquismo (p. 25). Para acentuar
a dificuldade de empreender tal missão, V. acentua que, naquele
momento, “o espírito filosófico do marxismo ainda não penetrou
nesses domínios”, ou seja, o da linguagem”.
Essa ausência de pesquisas na área é, segundo V., uma lacuna
que precisava ser sanada, uma vez que, em suas próprias palavras, “a
filosofia burguesa está se desenvolvendo sob o signo da palavra” (p.
26).
O livro é dividido em três partes. Na primeira, Voloshinov fala
da importância da filosofia da linguagem para o marxismo como um
todo. Na segunda, o autor se detém no que ele chama de “o problema
fundamental da filosofia da linguagem, ou seja, o problema da natureza
real dos fenômenos linguísticos” (p. 27). E, finalmente, a terceira parte
é dedicada a uma pesquisa, amparada em exemplos concretos, sobre
o discurso citado, o discurso direto, indireto e indireto livre, mostrando
que sua importância ultrapassa os limites da sintaxe. Não vamos tratar,
neste artigo, dessa última parte, por mais importante que seja, uma vez
que nosso objetivo é tentar extrair, da obra “Marxismo e Filosofia da
Linguagem”, a visão de Voloshinov sobre o pensamento e a obra de
Ferdinand de Saussure e sua contribuição para a linguística e a filosofia
da linguagem.
ESTUDO DAS IDEOLOGIAS E FILOSOFIA DA LINGUAGEM

No capítulo 1, Estudo das Ideologias e Filosofia da Linguagem,
Voloshinov estabelece as bases de ligação entre o marxismo e a filosofia
da linguagem atentando para o fato de que as bases da teoria marxista
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da criação ideológica estão intimamente ligadas com a filosofia da
linguagem (p. 31). Ele explica esse pressuposto afirmando que os
produtos ideológicos, assim como qualquer corpo físico, instrumento
de produção ou produto de consumo, fazem parte de uma realidade
natural ou social. Porém, ao contrário do produto material, o produto
ideológico reflete e refrata uma realidade exterior: “Tudo o que é
ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si
mesmo. Em outros termos, tudo o que é ideológico é um signo. Sem
signos não existe ideologia (p. 31).
Voloshinov desenvolve essa ideia afirmando:
Um corpo físico vale por si próprio: não significa
nada e coincide inteiramente com sua própria
natureza. Neste caso, não se trata de ideologia.
No entanto, todo corpo físico pode ser percebido como
símbolo: é o caso, por exemplo, do princípio da inércia
e da necessidade na natureza (determinismo) por um
determinado objeto único. E toda imagem artísticosimbólica ocasionada por um objeto físico particular já
é um produto ideológico. Converte-se, assim, em signo o
objeto físico, o qual, sem deixar de fazer parte da realidade
material, passa a refletir e a refratar, numa certa medida,
uma outra realidade.

Em outro texto, “Que é a linguagem”, de 1930, Voloshinov
define o que, para ele, significa ideologia: “Por ideologia entendemos
todo o conjunto dos reflexos e das interpretações da realidade social
e natural que tem lugar no cérebro do homem e se expressa por meio
de palavras... ou outras formas sígnicas” (apud: BRAIT, 2001, p. 169).
“Marxismo” mostra que esse processo de interpretação e,
mais do que isso, de tomada de posição, pode ser verificado com
instrumentos de produção que, por si mesmos, nada representam,
apenas possuem funções. É quando se convertem em símbolos
que esses instrumentos de produção passam a produzir um sentido
ideológico. É o caso dos instrumentos de trabalho rural (foice) e urbano
(martelo) que, juntos, produzem um discurso puramente ideológico
relacionado ao comunismo, ou à fruta maçã, que carrega em si um
forte componente ideológico relacionado ao pecado e à tentação.
Nesse sentido, qualquer produto de consumo poderá ser
convertido em signo ideológico. Feita essa transposição, de sua
função original para material simbólico, o signo estaria no domínio da
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apreciação ideológica. Mas, apesar disso, há ainda uma delimitação
entre eles, no sentido de que os produtos de consumo também serão
signos ideológicos, ainda que com um valor chamado por Voloshinov
de “primitivo”, ou seja, sem um valor adicional que ultrapasse as suas
particularidades (p. 32).
Diz Voloshinov (p. 32):
Os signos também são objetos naturais, específicos, e,
como vimos, todo produto natural, tecnológico e de
consumo pode tornar-se signo e adquirir, assim, um
sentido que ultrapasse suas próprias particularidades. Um
signo não existe apenas como parte de uma realidade;
ele também reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer
essa realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um ponto de
vista específico, etc. Todo signo está sujeito aos critérios
de avaliação ideológica (isto é, se verdadeiro, falso,
correto, justificado, bom, etc.). O domínio do ideológico
coincide com o domínio dos signos: são mutuamente
correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-se
também o ideológico. Tudo o que é ideológico possui um
valor semiótico.

Para Voloshinov, os signos têm uma materialidade, quer seja em
termos de som, massa, cor, movimento corporal ou outro. Eles teriam
então uma realidade objetiva, são um fenômeno do mundo exterior,
pois seus efeitos (incluindo ações, reações e novos signos que eles
geram no meio social) são também um fenômeno ideológico. Para ele,
então, a ideologia não é um fato da consciência que recebe um apenas
revestimento material, uma vez que, nas palavras do autor, “a própria
consciência só pode surgir e se afirmar como realidade mediante a
encarnação” – encarnação e não revestimento – “material em signos”
(p. 33).
Diante disso, os signos só emergiriam de um processo de
interação entre consciências individuais, aparecendo, portanto, num
terreno interindividual, em que não basta estarem dois indivíduos frente
a frente para que esse processo interativo se estabeleça. Só seria assim
se esses indivíduos não estivessem socialmente organizados, fazendo
parte de uma esfera, um grupo, uma comunidade. “... o organismo e
o mundo encontram-se no signo”, afirma Voloshinov. Esquecer esse
dado seria um enorme erro metodológico.
Portanto, também a consciência individual se qualifica como um
fato sócio-ideológico. Diz Voloshinov: “Enquanto esse fato e todas as
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suas consequências não forem devidamente reconhecidas, não será
possível construir uma psicologia objetiva, nem um estudo objetivo
das ideologias”, e complementa: “Ao invés de se buscar uma definição
objetiva da consciência, esta foi usada para tornar subjetivas e fluidas
certas noções até então sólidas e objetivas” (p. 35). Após fazer essas
afirmações, Voloshinov conclui: “A única definição objetiva possível
da consciência é de ordem sociológica” (p. 38).
Por sua vez, o estudo das ideologias não dependeria da
psicologia, pelo contrário: a psicologia é que deveria se basear no
estudo das ideologias, por meio das palavras, que seriam o fenômeno
ideológico privilegiado da vida cotidiana. Visto assim, Voloshinov
afirma ser “inaceitável a primazia metodológica da psicologia sobre
a ideologia” (p. 50). Ainda, ele afirma que “todas as manifestações
da criação ideológica – todos os signos não verbais – banham-se no
discurso e não podem ser totalmente isoladas nem totalmente separadas
dele” (p. 38), ainda que nem todos os signos ideológicos possam ser
substituídos pela palavra, como é o caso das artes de forma geral. “A
palavra está presente em todos os atos de compreensão e em todos os
atos de interpretação” (p. 38), diz Voloshinov.
Também para desmistificar a relação entre a infraestrutura e
as superestruturas do processo social, Voloshinov vai considerar a
palavra um fator decisivo. Não seria a causalidade que definiria como
a infraestrutura determina a ideologia. Para ele, também o problema
da relação recíproca entre a infraestrutura e a superestrutura, para que
encontre uma solução, deve passar pelo estudo do material verbal.
Essa é uma das questões mais importantes do livro e que
pode ser contextualizada pela intensa discussão marxista, na época,
principalmente a respeito das superestruturas e da infraestrutura. O
Círculo de Bakhtin considerava seus contemporâneos superficiais, por
realizarem leituras mecanicistas e por buscarem tratar das contradições
da sociedade fora de sua realidade empírica, ignorando as próprias
condições de existência dos sujeitos. Na verdade, como afirma
Zandwais (2009, p. 103), o Círculo cobrava leituras marxistas em torno
das relações entre super e infraestrutura, que tratassem de investigar
como as relações jurídicas entre os sujeitos podem ser explicadas a
partir de suas condições de existência.
A questão seria então saber como a realidade determina o signo
e como o signo reflete e refrata a realidade em transformação. Esse
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pensamento, desenvolvido já na década de 20, é extremamente atual
no sentido de demonstrar o quanto as palavras estão intimamente
relacionadas com os processos de transformação social, o quanto cada
contexto ou período histórico usa as palavras e o discurso de maneiras
diferentes, transformados.
Para V., a palavra reflete e refrata essa realidade no sentido de
que essa realidade nada mais é do que uma arena de lutas, em que, ao
mesmo tempo em que é refletida, essa realidade é também distorcida,
criando um espaço ou uma “arena” onde também se desenvolve a
luta de classes. Para ele, a classe dominante tenta impingir ao signo
um caráter intangível e acima dessas diferenças de classe. Mais do
que isso, na ideologia dominante o signo tem uma característica
interessante, que é estabilizar a corrente anterior de evolução social,
tentar “congelar” a realidade para evitar a mudança.
“A palavra”, diz Voloshinov (p. 41), “é capaz de registrar as fases
transitórias mais internas, mais efêmeras das mudanças sociais”. E
quando diz isso, o autor inclui as formas mais mundanas da realização
material da ideologia, escondida sob vários modos de discurso, como,
nas suas palavras, “as conversas de corredor, as trocas de opinião
no teatro e nos concertos, nas diferentes reuniões sociais, as trocas
puramente fortuitas, o modo de reação verbal face às realidades da vida
e aos acontecimentos do dia a dia, o discurso interior e a consciência
auto-referente, a regulamentação social, etc.” (p. 42), ou seja, podemos
assim dizer, nas variadas manifestações dos gêneros discursivos, sejam
eles do tipo secundário ou primário, mais ou menos elaborados.
No seio dessa psicologia do corpo social é que acontecem
mudanças quase imperceptíveis materializadas nas palavras, mudanças
que mais tarde encontrarão sua expressão nas produções ideológicas
acabadas (p. 42).
Um estudo que levasse em consideração todos esses aspectos
só poderiam ser levados a bom termo caso fossem seguidas algumas
regras metodológicas apontadas por Voloshinov na página 44 de
Marxismo e Filosofia da Linguagem.
São elas:
1) Não separar a ideologia da realidade material do signo
(colocando-o no campo da consciência ou em qualquer
outra esfera fugidia e indefinível.
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2) Não dissociar o signo das formas concretas da
comunicação social (entendendo-se que o signo faz parte
de um sistema de comunicação social organizada e que
não tem existência fora deste sistema, a não ser como
objeto físico.
3) Não dissociar a comunicação e suas formas de sua base
material (infra-estrutura).

Antes de terminar essa parte do livro, Voloshinov vai ainda falar
sobre duas tendências presentes naquele período. Diz ele:
Tudo se passa como se houvesse uma alternância periódica
entre o psicologismo espontaneísta, absorvendo todas as
ciências de orientação ideológica, e um antipsicologismo
agudo, esvaziando o psiquismo de seu conteúdo e
conduzindo-o a um lugar vazio, puramente formal (como
na psicologia funcionalista), ou ainda a um simples
fisiologismo. Nesse ínterim, a ideologia, privada pelo
antipsicologismo de seu lugar habitual no ser (isto é, no
psiquismo), não encontra seu lugar em parte alguma e
se vê obrigada a emigrar da realidade para estruturas
transcendentais. (p. 55)

Voloshinov vai então descrever como, historicamente, essas
correntes se alternaram, mostrando que essa alternância não confluiu
para uma posição dialética, e reafirma que a chave para essa síntese é
a “filosofia do signo, a filosofia da palavra enquanto signo ideológico
por excelência” (p. 57).
Há uma questão interessante nessa ideia, apontada pelo autor: a
de que a fronteira entre psiquismo e ideologia é apenas uma questão
de grau. Diz ele:
[...] todo fenômeno ideológico, ao longo do processo de
sua criação, passa pelo psiquismo, como por uma instância
obrigatória. Repetindo: todo signo ideológico exterior,
qualquer que seja sua natureza, banha-se nos signos
interiores, na consciência. Ele nasce deste oceano de
signos interiores e aí continua a viver, pois a vida do signo
exterior é constituída por um processo sempre renovado de
compreensão, de emoção, de assimilação, isto é, por uma
integração reiterada no contexto interior.

Por meio de um discurso interior, Voloshinov identifica um
diálogo interior, uma concatenação de diálogos que possuem uma
dependência intrínseca com o mundo ao redor, com o social. O autor
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considera que, naquele momento, as pesquisas relacionadas à filosofia
da linguagem não permitiriam estudar a contento esse diálogo interior,
e determina então que ele está fora da abrangência do seu estudo. A
menção a isso se justifica no sentido de mostrar que até esse diálogo
tem uma relação estreita com a realidade exterior. “Desta maneira”,
diz ele, “existe entre o psiquismo e a ideologia uma interação dialética
indissolúvel: o psiquismo se oblitera, se destrói para se tornar ideologia
e vice-versa” (p. 65).
MEIO E CONTEXTO SOCIAL

As questões levantadas até agora – e que nada mais são do
que um resumo da primeira parte da obra Marxismo e Filosofia da
Linguagem – são suficientes para introduzir o cerne do conteúdo
principal deste artigo, que trata da parte 2 do livro. É neste ponto
que Voloshinov vai discutir as pesquisas até então realizadas sobre a
natureza da linguagem. Ele critica a forma como os estudos feitos até
então reduziram a natureza da linguagem às esferas física, fisiológica
e psicológica da realidade, deixando de fora aspectos mais complexos
que inserem esse domínio do conhecimento na esfera da “relação
social organizada”.
Diz o autor (p. 70):
O que mais deve ser acrescentado a este conjunto já
tão complexo? É preciso, fundamentalmente, inseri-lo
num complexo mais amplo e que o engloba, ou seja,
na esfera única da relação social organizada. Assim
como, para observar o processo de combustão, convém
colocar o corpo no meio atmosférico, da mesma forma,
para observar o fenômeno da linguagem, é preciso situar
os sujeitos – emissor e receptor do som -, bem como o
próprio som, no meio social. Com efeito, é indispensável
que o locutor e o ouvinte pertençam à mesma comunidade
linguística, a uma sociedade claramente organizada. E
mais, é indispensável que estes dois indivíduos estejam
integrados na unicidade da situação social imediata, quer
dizer, que tenham uma relação de pessoa para pessoa
sobre um terreno bem definido. É apenas sobre este
terreno preciso que a troca linguística se torna possível; um
terreno de acordo ocasional não se presta a isso, mesmo
que haja comunhão de espírito. Portanto, a unicidade do
meio social e do contexto social imediato são condições
absolutamente indispensáveis para que o complexo físico-
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psíquico-fisiológico que definimos possa ser vinculado à
língua, à fala, possa tornar-se um fato de linguagem. Dois
organismos biológicos, postos em presença num meio
puramente natural, não produzirão um ato de fala.

Voloshinov vai mostrar que os estudos realizados até então não
consideraram essa complexidade. Ele cita duas correntes principais
dos estudos linguísticos, que chama de “subjetivismo idealista” e
“objetivismo abstrato”.
O primeiro, em linhas muito gerais, considera o psiquismo
individual como fonte da língua. A tarefa do linguista seria então
descrever, classificar, explicar o fato linguístico como aquele que
nasce de um ato de criação individual, no qual o indivíduo busca num
sistema estável, seja ele fonético, gramatical ou lexical, os artefatos para
a consumação da língua. Essa tendência estaria ligada ao Romantismo
(p. 110).
Humboldt seria o principal representante dessa tendência,
mas Voloshinov cita outros expoentes dessa linha e as abordagens
conferidas por cada um deles. Assim, como criação individual, o fato
estilístico teria aqui uma importância fundamental.
A segunda orientação do pensamento filosófico-linguístico, é o
objetivismo abstrato, e é essa que mais nos interessa neste momento,
porque considera o sistema, ou seja, as formas fonéticas, gramaticais
e lexicais, como centro organizador da língua. Essa corrente estaria
ligada ao Racionalismo e ao Neoclassicismo (p. 110). Ao contrário da
primeira orientação, não prepondera aquilo que é único, individual,
mas, ao contrário, aquilo que é estável, que se repete, ou seja, os
elementos idênticos e comuns a vários enunciados presentes no meio
social, aqueles que permitem a compreensão de uma dada língua por
todos os meios de uma mesma comunidade.
Em relação a isso, diz Voloshinov:
Essas leis linguísticas específicas, à diferença das leis
ideológicas – que se referem a processos cognitivos, à
criação artística, etc. – não podem depender da consciência
individual. Um tal sistema, o indivíduo tem que tomá-lo e
assimilá-lo no seu conjunto, tal como ele é. Não há lugar,
aqui, para quaisquer distinções ideológicas, de caráter
apreciativo: é pior, é melhor, belo ou repugnante, etc.
Na verdade só existe um critério linguístico: está certo
ou errado; além do mais, por correção linguística deve-se
entender apenas a conformidade a uma dada norma do

142

v. 15 • n. 1 • p. 132-150 • jan./jun. 2019

sistema normativo da língua. (p. 79)

Voloshinov deixa claro, assim como em relação à primeira
orientação, seu desacordo em relação a essa tendência. Ele argumenta
que o sistema linguístico é dinâmico, que não é o mesmo em diferentes
períodos de evolução de uma língua, e que, portanto, não se pode
pensar num sistema estável que despreze a história. O problema, neste
caso, seria a ênfase nos estudos sincrônicos da língua, e esse problema
não possui, a seu ver, uma relação lógica com uma abordagem que
considere como inerente ao caráter linguístico a sua dinamicidade.
“A lógica da história da língua é a lógica dos erros individuais ou
dos desvios”; “A cada época só pode corresponder uma única norma
linguística [...]”; e “A mudança de um dos elementos do sistema
cria um novo sistema, assim como a mudança de um dos elementos
da fórmula cria uma nova fórmula”, são alguns dos argumentos de
Voloshinov para corroborar suas críticas em relação a essa orientação
do pensamento linguístico (p. 80).
O autor define então a incompatibilidade lógica entre o
subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato, uma vez que a primeira
orientação considera a história como essência da língua e a segunda
prioriza o sistema. O autor mostra que ambas as orientações excluem
o caráter ideológico da linguagem, a inserção do indivíduo no meio
social, o que torna ambas as proposições falhas metodologicamente.
Para situar essa segunda orientação na história do pensamento,
Voloshinov atribui a ela uma influência muito acentuada da corrente
racionalista, ao espírito predominante dessa corrente voltado para
a matemática. Outra característica, segundo ele, seria a inclinação
para valorizar o ponto de vista do receptor em detrimento daquele do
locutor.
Como não poderia deixar de ser, Voloshinov considera como
representante maior do objetivismo abstrato Ferdinand de Saussure.
Para quem imagina que o livro todo não passa de críticas ao
pensamento saussureano, é bom saber que logo na primeira menção
feita a Saussure, Voloshinov atribui a ele adjetivos como “brilhante” e
parágrafos como este (p. 84):
Saussure deu a todas as ideias da segunda orientação uma
clareza e uma precisão admiráveis. Suas formulações dos
conceitos de base da linguística tornaram-se clássicas. E
mais, ele levou todas suas reflexões a seu termo, dotando

143

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

assim os traços essenciais do objetivismo abstrato de uma
limpidez e de um rigor excepcionais.

Ao analisar essa tendência, Voloshinov detém-se nas concepções
de Saussure, segundo ele, “dada a imensa importância de seus
fundamentos teóricos para a segunda orientação e para a linguística
russa” (p. 85).
A crítica de Voloshinov inicia-se pela opção de Saussure em
eleger a língua como norma de todas as manifestações da linguagem.
O autor russo usa citação de Saussure distinguindo esses dois termos:
Diz Saussure na citação apresentada por Voloshinov e extraída
do curso de Linguística Geral, edição de 1922 (p. 86):
Tomada como um todo, a linguagem é multiforme e
heteróclita; participando de diversos domínios, tanto do
físico, quando do fisiológico e do psíquico, ela pertence
ainda ao domínio individual e ao domínio social; ela
não se deixa classificar em nenhuma categoria dos fatos
humanos, porque não se sabe como isolar sua unidade.

Voloshinov cita outro trecho da obra de Saussure, em que este
faz a distinção entre a língua e a fala: “Separando-se a língua da fala,
separa-se ao mesmo tempo: em primeiro lugar, o que é social do que
é individual; em segundo lugar, o que é essencial do que é acessório e
relativamente acidental” (p. 86).
Vale fazer um aparte aqui para considerar os argumentos de
alguns dos defensores de Saussure a respeito do que consideram uma
leitura equivocada, por parte de Voloshinov, do Curso de Linguística
Geral. Porshe, por exemplo, (2008, p. 8), vai afirmar que o conceito de
fala não foi suficientemente esgotado no Curso de Linguística Geral:
A afirmação de Saussure de que a fala se opõe à língua
como o social ao individual é considerada o proton
pseudos da teoria saussuriana por Volochínov. Essa leitura
está correta, visto ser, de fato, estranho considerar a língua
como produto social e não admitir que haja na fala uma
parte social; que ela seja totalmente individual. Mas, nesse
sentido, lembramos que o conceito de fala não é bem
elaborado no CLG, ainda que intimamente relacionado
ao conceito de língua (...). Saussure inclusive anuncia uma
Lingüística da fala, não sendo possível, então, afirmar que
a fala é negligenciada na teoria saussuriana.

Ora, ainda assim, pelo que se percebe até aqui, a partir da
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análise na primeira parte da obra Marxismo e Filosofia da Linguagem,
Voloshinov não poderia, com o material a que tinha acesso aos
estudos de Saussure, concordar integralmente com a postura que ele
chamou de objetivismo abstrato, assim como descartou os princípios
do subjetivismo idealista, ainda que considerasse o brilhantismo das
ideias do linguista e filósofo suiço. Para ele, os representantes dessa
orientação consideram o sistema linguístico “um fato objeto externo
à consciência individual” e independente dela (p. 90). E seria apenas
considerando a partir da consciência individual que se poderia afirmar
que a língua se constitui por um sistema de normas rígidas e imutáveis.
“Na verdade, se fizermos abstração da consciência individual subjetiva
e lançarmos sobre a língua um olhar verdadeiramente objetivo, um
olhar, digamos, oblíquo, ou melhor, de cima, não encontraremos
nenhum indício de um sistema de normas imutáveis (p. 90).
Para Voloshinov, essa visão descartaria a característica da língua
como um processo historicamente mutável, em constante evolução. Ele
nega que a relação entre as duas concepções, ou seja, a consciência
subjetiva e a língua como sistema objetivo de normas seja desprovido
de objetividade (p. 91). Para Flores, Voloshinov não leva em conta,
nessa avaliação, que, no Curso de Linguística Geral, fala é um conceito
dialeticamente articulado ao de língua, uma vez que a mudança da
língua está na dependência da fala.
Um pouco mais adiante, afirma o autor russo:
Na realidade o locutor serve-se da língua para suas
necessidades enunciativas concretas (para o locutor,
a construção da língua está orientada no sentido da
enunciação da fala). Trata-se, para ele, de utilizar as formas
normativas (...) num dado contexto concreto. Para ele, o
locutor, o centro de gravidade na língua, não reside na
conformidade à norma da forma utilizada, mas na nova
significação que essa forma adquire no contexto. O que
importa não é o aspecto da forma linguística que, em
qualquer caso em que esta é utilizada, permanece sempre
idêntico. Não; para o locutor o que importa é aquilo que
permite que a forma linguística figure num dado contexto,
aquilo que a torna um signo adequado às condições de uma
situação concreta dada. Para o locutor, a forma linguística
não tem importância enquanto sinal estável e sempre igual
a si mesmo, mas somente enquanto signo sempre variável e
flexível. Este é o ponto de vista do locutor. (p. 92-93)
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E para que o receptor decodifique a mensagem – e essas
denominações receptor, mensagem e locutor fazem parte da tradução
da obra de Marxismo e Filosofia da Linguagem feita por Michel Lahud
e Yara Frateschi Vieira a partir do francês –, a interpretação da norma
linguística não é suficiente. Para Voloshinov, “o essencial na tarefa
de decodificação não consiste em reconhecer a forma utilizada,
mas compreendê-la num contexto concreto preciso, compreender
sua significação numa enunciação particular. Em suma, trata-se de
perceber o seu caráter de “novidade” e não somente sua conformidade
à norma” (p. 93). Diz ainda Voloshinov: “Assim, na prática viva da
língua, a consciência linguística do locutor e do receptor nada tem a
ver com um sistema abstrato de formas normativas, mas apenas com
a linguagem no sentido de conjunto dos contextos possíveis de uso de
cada forma particular” (p. 95). E, mais adiante, reforça: “Na realidade,
não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou
mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou
desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo
ou de um sentido ideológico ou vivencial” (p. 95).
Voloshinov, então, vai relativizar as diretrizes dessa segunda
tendência, admitindo que ela resulta de uma análise abstrata, que
pode ser útil para certas finalidades (p. 96), em especial para estudos
filológicos, mas sempre com duras críticas a esse procedimento, por
considerá-lo um estudo passivo e não ativo, que resultaria numa teoria
falsa de compreensão.
O autor resume as diretrizes do objetivismo abstrato elencando
itens assim resumidos:
1) Nas formas linguísticas, o fator normativo e estável prevalece
sobre o caráter mutável.
2) O abstrato prevalece sobre o concreto.
3) O sistemático abstrato prevalece sobre a verdade histórica.
4) As formas dos elementos prevalecem sobre as do conjunto.
5) A reificação do elemento linguístico isolado substitui a
dinâmica da fala.
6) Há Univocidade da palavra mais do que polissemia e
plurivalência vivas.
7) Representação da linguagem como um produto acabado, que
se transmite de geração a geração.
8) Incapacidade de compreender o processo gerativo interno da
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língua. (p. 102-103)
Voloshinov, então, encaminha-se para encerrar suas análises a
respeito subjetivismo idealista e do objetivismo abstrato, concluindo
que (p. 123):
A verdadeira substância da língua não é constituída por um
sistema abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação
monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua
produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal,
realizada através da enunciação ou das enunciações. A
interação constitui assim a realidade fundamental da língua.
O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro,
senão uma das formas, é verdade que das mais importantes,
da interação verbal. Mas pode-se compreender a palavra
“diálogo” num sentindo amplo, isto é, não apenas como
a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a
face, mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que
seja. (p. 123)

Ele continua introduzindo aí o seu conceito de dialogismo, que
viria marcar toda a obra do Círculo de Bakhtin e que modificaria os
estudos linguísticos em várias partes do mundo, e introduz uma ordem
metodológica necessária, dentro da sua perspectiva, para o estudo da
língua, composta de três etapas:
1) As formas e tipos de interação verbal em ligação com as
condições concretas em que se realiza.
2) As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados,
em ligação estreita com a interação de que constituem os elementos,
isto é, as categorias de atos de fala na vida e na criação ideológica que
se prestam a uma determinação pela interação verbal.
3) A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação
linguística habitual.
Diz Voloshinov (p. 124):
É nessa ordem que se desenvolve a evolução real da língua:
as relações sociais evoluem (em função das infraestruturas),
depois a comunicação e a interação verbais evoluem
no quadro das relações sociais, as formas e atos de fala
evoluem em consequência da interação verbal, e o
processo de evolução reflete-se, enfim, na mudança das
formas da língua. (p. 124)

Especificando ainda mais, Voloshinov, a partir das duas
orientações, decodifica seu ponto de vista com as seguintes formulações,
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que resumem praticamente tudo o que já falamos (p. 127):
1) A língua como sistema estável de formas normativamente
idênticas é apenas uma abstração científica que só pode servir a certos
fins teóricos e práticos particulares. Essa abstração não dá conta de
maneira adequada da realidade concreta da língua.
2) A língua constitui um processo de evolução ininterrupto, que
se realiza através da interação verbal social dos locutores.
3) As leis da evolução linguística não são de maneira alguma as
leis da psicologia individual, mas também não podem ser divorciadas
da atividade dos falantes. As leis da evolução linguística são
essencialmente leis sociológicas.
4) A criatividade da língua não coincide com a criatividade
artística nem com qualquer outra forma de criatividade ideológica
específica. Mas, ao mesmo tempo, a criatividade da língua não pode
ser compreendida independentemente dos conteúdos e valores
ideológicos que a ela se ligam. A evolução da língua, como toda
evolução histórica, pode ser percebida como uma necessidade cega
do tipo mecanicista, mas também pode tornar-se ´uma necessidade
de funcionamento livre´, uma vez que alcançou a posição de uma
necessidade consciente e desejada.
5) A estrutura da enunciação é uma estrutura puramente social.
A enunciação como tal só se torna efetiva entre falantes. O ato de fala
individual (no sentido estrito do termo ´individual´) é uma contradictio
in adjecto, ou seja, uma contradição entre as partes desses dois
argumentos. (p. 127).
O que é interessante notar em toda a leitura do livro é que,
apesar de refutar enfaticamente os princípios do objetivismo abstrato
e do subjetivismo idealista, por considerar que a língua não pode
ser descartada do meio social, Voloshinov em nenhum momento
exclui a necessidade de aplicação das bases dessas teorias para uma
compreensão mais profunda da linguagem.
Beth Brait, no capítulo Análise e Teoria do Discurso da obra
organizada por ela “Bakhtin – outros conceitos-chave”, ao tratar da
proposta bakhtiniana de uma disciplina intitulada metalinguística,
observa esse aspecto metodológico que também se observa em
Marxismo e Filosofia da Linguagem. Diz ela: (2006, p. 13-14)
O trabalho metodológico, analítico e interpretativo com
textos/discursos se dá – como se pode observar nessa
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proposta de criação de uma nova disciplina, ou conjunto
de disciplinas - , herdando da Linguística a possibilidade de
esmiuçar campos semânticos, descrever e analisar micro
e macroorganizações sintáticas, reconhecer, recuperar
e interpretar marcas e articulações enunciativas que
caracteriza o (s) discurso (s) e indicam sua heterogeneidade
constitutiva, assim como a dos sujeitos aí instalados. E
mais ainda: ultrapassando a necessária análise dessa
´materialidade linguística´, reconhecer o gênero a que
pertencem os textos e os gêneros que nele se articulam,
descobrir a tradição das atividades em que esses discursos
se inserem e, a partir desse diálogo com o objetivo
de análise, chegar ao inusitado de sua forma de ser
discursivamente, à sua maneira de participar ativamente de
esferas de produção, circulação e recepção, encontrando
sua identidade nas relações dialógicas estabelecidas com
outros discursos, com outros sujeitos.

O que Bakhtin propõe, como nos mostra Brait acima, é um
alargamento das concepções da linguagem, do texto para o contexto
e o discurso, para as relações dialógicas que ele mantém com outros
textos e discursos.
Essa visão de mundo, entretanto, apesar da crítica direta de
Bakhtin-Voloshinov à linguística estruturalista, ou ao objetivismo
abstrato em Marxismo e Filosofia da Linguagem, não pode ser reduzida
a uma total discordância dos grandes avanços saussureanos na área
da Linguística, pelo contrário. Voloshinov reconhece a importância da
linguística estrutural em alguns momentos do livro. Há que se levar
em consideração, portanto, a imensa contribuição oferecida pelos
dois pensadores no campo da Linguística e da Filosofia da Linguagem,
uma vez que, cada um por um viés, por um foco, ofereceu uma nova
possibilidade de abordagem dos estudos na área.
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RESUMO:

Neste artigo, problematizo as novas maneiras de descobrir
o sexo do bebê pelos pais e pela instituição familiar nos limites das
instituições familiares e sociais em lidar com os sujeitos que fogem às
normas de gênero. As expectativas da família, da escola, da sociedade
e a realidade dos sujeitos que apresentam performances de gênero que
fogem ao considerado normal, analisar as relações de poder no âmbito
familiar. Para tanto, realiza-se uma breve evolução histórica da família
brasileira, a qual permitirá constatar como o poder e a própria família
evoluíram, deixando o poder de estar concentrado em uma única pessoa
para transmutar para relações mais democráticas. Em seguida, para
permitir melhor entendimento sobre o tema, apresentam-se situações
em que a relação de poder no seio familiar foi se modificando. Temas
que contribuam para o recrudescimento do debate educacional, bem
como para a divulgação do conhecimento produzido na área.
Palavras-chave: Gênero; relações de poder; revelação; sexo
ABSTRACT:

In this article, I discuss the new ways of discovering the gender
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of the baby by the parents and the family institution within the limits
of family and social institutions in dealing with subjects who do not
conform to gender norms. The expectations of the family, the school, the
society and the reality of the subjects that present gender performances
that escape the considered normal, analyze the relations of power in
the familiar scope. In order to do so, a brief historical evolution of
the Brazilian family is made, which will show how the power and the
family itself have evolved, the power not being concentrated in a single
person anymore to transmute to more democratic relations. Then, to
allow a better understanding on the subject, there are situations in
which the relationship of power within the family has been changing.
Themes that contribute to the intensification of the educational debate,
as well as to the dissemination of the knowledge produced in the area.
Keywords: Gender; power relations; reveal; sex.

INTRODUÇÃO

No Brasil, há pouco tempo, esse momento era bastante íntimo,
acontecia na própria sala de ultrassonografia, com a presença dos pais,
médico e, no máximo, avôs ou tios da criança.
Surgiu recentemente o Chá-revelação e tornou-se a última moda
entre as futuras mamães: É menino ou menina? Muita gente aproveita
para revelar o sexo do bebê durante a festa, o que pode render boas
brincadeiras e fotos emocionantes se transformando em um grande
evento, uma moda que tem ganhado cada vez mais espaço no universo
das gestantes anônimas ou celebridades que expõem nas redes sociais
todas as etapas dessa revelação e, em quase 100% dos casos, as mães
que querem saber o sexo do bebê antes do nascimento aderem a ela.
Os chás de bebê tornaram-se grandes eventos, com direito a bufê,
decoração profissional e lembrancinhas caprichadas, tudo para dar as
boas vindas ao bebê que ainda nem nasceu e reunir gente que anseia
pelo grande dia, no meio de toda essa ‘gourmetização’ das festinhas
para a chegada do bebê.
A comemoração é organizada com referências a ambos os sexos
e, durante o evento, amigos e familiares ficam sabendo se o bebê
que vai nascer é menino ou menina. Muitas vezes, os próprios pais
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só descobrem o sexo do filho durante a festa: eles pedem para um
amigo próximo ou parente ver antes de todos o resultado do exame de
sexagem fetal para arquitetar a revelação. E há muitas formas divertidas
de anunciar ao mundo o sexo do bebê: tem quem use balões, sprays,
ovos ocos ou até o recheio do bolo.
Os convidados podem fazer suas apostas e registrá-las em fotos
divertidas e placares, as brincadeiras remetem às diferenças entre os
sexos e até os docinhos cheios de detalhes parecem lançar a pergunta:
é menino ou menina? Na hora do anúncio, máquinas fotográficas a
postos para registrar as reações dos convidados.
A partir do estudo da perspectiva do filósofo francês Michel
Foucault (1999), acerca do poder, será vislumbrado, com base em
suas premissas básicas, como o poder é exercido no seio familiar.
Neste percurso, verificar-se-á que as relações de poder também
acompanharam as transformações da família e vice e versa.
Berenice Bento (2011) aborda que nascemos e somos apresentados
a uma única possibilidade de construirmos sentidos identitários para
nossas sexualidades e gêneros. Há um controle minucioso na produção
da heterossexualidade. E, como as práticas sexuais se dão na esfera do
privado, será através do gênero que se tentará controlar e produzir
a heterossexualidade. Se meninos gostam de brincar de boneca ou
meninas odeiam brincar de casinha, logo terá um olhar atento para
alertar aos pais que seu/sua filho/a tem comportamentos “estranhos”.
Daí o perigo que a transexualidade e a travestilidade representam
para as normas de gênero, à medida em que reivindicam o gênero em
discordância com o corpo-sexuado.
Os gêneros inteligíveis obedecem à seguinte lógica: vagina–
mulher–feminilidade
versus
pênis–homem–masculinidade.
A
heterossexualidade daria coerência às diferenças binárias entre os
gêneros. A complementaridade natural seria a prova inquestionável de
que a humanidade é necessariamente heterossexual e que o gênero só
faz sentido quando está relacionado às capacidades inerentes de cada
corpo. Através de ações de gênero, a sociedade controla possíveis
sexualidades desviantes. Será a heterossexualidade que justificará a
necessidade de alimentar e produzir gêneros binários diariamente, em
processos de feedback. Os gêneros inteligíveis são condicionados à
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heterossexualidade e isso requer a complementaridade dos gêneros
para se justificar como norma. O que se configura é uma evidente
disputa com os valores hegemônicos que localizam e conferem direitos
apenas a uma parte da humanidade.
Essa disputa revela a precariedade de um sistema de gênero
e sexualidade baseado na regra biológica e, consequentemente,
na genitalização das relações sociais. Essa precariedade pode ser
observada quando milhões de pessoas ocupam espaços públicos
exigindo a humanidade e tendo os limites dos direitos humanos,
quando as pessoas transexuais reivindicam direitos e explicitam o
debate sobre a diversidade e diferença de gênero.
De acordo com Hértier (1996), a reprodução sempre foi uma
questão elementar para qualquer grupo social e sua normatização e
controle um imperativo de sobrevivência. Seja por excesso ou falta, o
equilíbrio entre recursos naturais e sociais, de um lado e contingente
populacional, de outro, continua a ser uma preocupação de todas as
sociedades na contemporaneidade.
Héritier (1996) questiona que a diferença dos sexos nas
sociedades humanas tem um valor diferencial. A hipótese que que foi
refutada é que teria existido um período no qual, mulheres tiveram
mais poder que os homens, um período de poder matriarcal, cabe
a pergunta sobre o que leva a supremacia masculina ter sido a regra
que perdura até a atualidade. De acordo com a autora, a diferença
anatômica entre os sexos, mas principalmente os diferentes papéis na
reprodução, tem sido um fator primordial.
O corpo humano, lugar de observação constante, lugar dos
órgãos, funções elementares, humores -, apresenta um traço
notável e certamente escandaloso, que é a diferença sexual
e o diferente papel dos sexos na reprodução (HÉRITIER,
1996, p. 19).

Essas ideias criaram raízes na sociedade e eram esperados,
tanto por parte do homem quanto por parte da mulher, certos padrões
de comportamento que correspondem aos “papéis” femininos e
masculinos. Com o fim ao longo dos anos, as mulheres sentem a
necessidade de se “libertar” desses “rótulos” e irem alcançando, em
algumas sociedades, seu espaço no mundo do trabalho, conquistando
sua emancipação, embora esta conquista ainda esteja longe de ser
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concluída.
Para Foucault (1999, p. 9) um rápido crepúsculo se teria seguido
à luz meridiana, até as noites monótonas da burguesia vitoriana. A
sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada, muda-se para dentro
de casa, a família conjugal a confisca e absorve-a inteiramente na
seriedade da função de reproduzir. Em torno do sexo, cala-se, o casal,
legítimo e procriador, dita a lei, impõe-se como modelo, faz reinar a
norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o
princípio do segredo. No espaço social, como no coração de cada
moradia, um único lugar de sexualidade reconhecida, mas utilitário
e fecundo: o quarto dos pais. Ao que sobra só resta encobrir-se; o
decoro das atitudes esconde os corpos, a decência das palavras limpa
os discursos e, se o estéril insiste e se mostra demasiadamente, vira
anormal: receberá este status e deverá pagar as sanções.
Bruschini (2000) diz que as relações de gênero, no núcleo
familiar enquanto instituição, é lugar de reprodução dos estereótipos
da sociedade, que se configura como capitalista e patriarcal. O papel
da mulher dentro da família faz com que ela se insira em esferas
diferentes: produção, reprodução, sexualidade e socialização das
crianças. Nesse sentido, podemos observar que as mulheres têm
na família os lócus de suas vivências e da sua sociabilidade, sendo
responsáveis pela manutenção da ordem e tendo sua individualidade
tragada pelo âmbito privado da reprodução social, à mulher se atribui
o controle e a organização da vida familiar.
Para inicia qualquer estudo sobre família, precisamos conceituála. Bruschini (2000) aborda à naturalização do modelo de família
nuclear burguês, é reduzida ao de conceito de família a um grupo
conjugal, em que os laços de parentesco e a divisão de papéis de
gênero é tida como natural. Dessa forma, Bruschini (2000) aborda:
“[…] o primeiro passo para estudar a família deveria ser o de “dissolver”
sua aparência de naturalidade, percebendo-a como criação humana
mutável”.
Existe, dessa forma, uma tendência a padronização da família,
como um modelo imutável, que é constantemente reforçado pela
utilização de fatores biológicos na explicação de fatores culturais,
como forma de legitimar o modelo de família predominante dos séculos
XVIII e XIX. Assim, Bruschini (2000) conceitua família como unidade
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de reprodução social, incluindo a reprodução biológica, a produção
de valores de uso e consumo, inserido em um determinado ponto da
estrutura social, definido a partir da inserção de seus provedores na
reprodução.
A família como espaço de socialização primária dos indivíduos
se apresenta então como lugar de desenvolvimento das subjetividades
humanas, da formação das personalidades e primeiro espaço de
troca de informações sobre a sociabilidade, além de ser instância de
desenvolvimento econômico.
Com o passar do tempo, as famílias vêm se diversificando e se
tornando mais plurais, para além do modelo nuclear, que é o modelo
formado por pai, mãe e filhos, temos ainda as famílias extensas, na
construção de uma família na qual homem e mulher sexualmente
acasalam-se e reproduzem a espécie para dar continuidade a
humanidade culturalmente exigida pela a sociedade.
Como afirma Louro:
É necessário demonstrar que não são propriamente
as características sexuais, mas é a forma como essas
características são representadas ou valorizadas aquilo
que se diz ou se pensa sobre elas que vai constituir
efetivamente o que é feminino ou masculino em uma dada
sociedade em um dado momento histórico. Para que se
compreenda o lugar e as relações entre homens e mulheres
numa sociedade importa ressaltar não exatamente seus
sexos, mas o que socialmente se construiu sobre os sexos.
O debate vai se constituir através de uma nova linguagem
na qual o gênero será um conceito fundamental (LOURO,
1997a, p. 21).

De acordo com Szymanski (2004), é na família que a criança
encontra os primeiros “outros” e com eles aprende o modo humano
de existir. Seu mundo adquire significado e ela começa a constituir-se
como sujeito. Isto se dá na e pela troca intersubjetiva, construída na
afetividade e constitui o primeiro referencial para a sua constituição
identitária. A criança, ao nascer, já encontra um mundo organizado,
segundo parâmetros construídos pela sociedade como um todo e
assimilados idiossincraticamente pela família que, por sua vez, também
carrega uma cultura própria. Essa cultura familiar que lhe é específica
apresenta-se impregnada de valores, hábitos, mitos, pressupostos,
formas de sentir e de interpretar o mundo, que definem diferentes
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maneiras de trocas intersubjetivas e, consequentemente, tendências
na constituição da subjetividade.
Lahire (1997, p. 20-29), ao estudar histórias de sucesso escolar em
crianças de camadas empobrecidas da população, aponta para alguns
temas entrelaçados, cuja consideração ajuda a compreender a direção
da socialização familiar e sua relação com hábitos e conhecimentos,
valores e regimes disciplinares valorizados pela cultura escolar.
Os temas são os seguintes: as formas familiares da cultura escrita,
condições e disposições econômicas, a ordem moral doméstica, as
formas de autoridade familiar e as formas familiares de investimento
pedagógico.
É necessário, ao analisarmos a maneira pela qual as pessoas
concebem a família, considerarmos o sentido e a ideologia que as
levaram a escolher uma ou outra forma de organização e constituição
familiar, assim como a forma de relacionamento intrafamiliar. Precisamos
considerar a questão histórica, que não se encontra dissociada das
circunstâncias do cotidiano, é preciso também que compreendamos
as escolhas que definem um ou outro rumo no pensar ou no vivenciar
a maneira de ser família na sociedade contemporânea. A estrutura
organizacional familiar, porém, não significa necessariamente um
determinante da forma como se dá a relação.
Podemos encontrar duas famílias com a mesma composição
que apresentam modos de relacionamento completamente diferentes.
Nesse contexto, o que se pode levar em conta são suas histórias e as
questões socioculturais. As mudanças societárias afetam a dinâmica
familiar como um todo e, particularmente, cada família, conforme sua
composição, história e condições socioeconômicas.
ALGUNS RELATOS
“Onde está o menino que fui, segue dentro de mim ou
se foi? Sabe que não o quis nunca e que tampouco me
queria? Por que andamos tanto tempo crescendo para
separar-nos?” Pablo Neruda

G1 “Quando comecei a pesquisar a respeito de chá, no
que poderia fazer de diferente, li sobre o chá revelação.
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Achei a ideia muito legal, pelo fato também da emoção
no momento da revelação, da surpresa sobre o sexo do
bebê, achei o máximo, falei com meu marido Paulo e ele
topou na hora. E aí, comecei a procurar as opções e escolhi
a ideia da caixa. Achei que seria legal quando os balões
saíssem de dentro da caixa decorada com o nome que teria
o bebê.”
G2 “Minha irmã Sandra que ficou responsável por ver
com o médico o sexo e guardar o segredo. Preferi fazer
a ultrassonografia um dia antes do chá, com 21 semanas,
apesar do risco de não dar pra ver o sexo, mas deu tudo
certo, ela colaborou direitinho (risos). Para mim foi uma
surpresa muito grande, estava achando que era um menino,
mas quando descobrimos que era mais uma menininha
ficamos radiantes de tanta alegria.”
G3 “Lara, nossa filha de 8 anos, ficou super empolgada
com a revelação, feliz em saber que teria uma amiguinha.
É um momento único, um misto de emoção, minutos antes
de saber, quando todos começaram a fazer a contagem
regressiva, meu coração disparou. Adrenalina pura!”
G4“Escolhemos fazer o chá de revelação, porque antes de
engravidarmos já conhecíamos essa tendência e achávamos
um máximo. Sempre achei o chá de fralda e bebê meio
chatinho, aí com a revelação eu acho que as pessoas ficam
mais motivadas a irem pela curiosidade. Quem guardou o
segredo foi a minha irmã, Alice. Fiz o exame na segundafeira da semana do chá, que aconteceu no sábado. Estava
com 19 semanas e de cara o médico já viu.”
G5 “Eu fiz com cinco dias de intervalo porque caso a
pequena aqui não quisesse se mostrar, teríamos mais tempo
para marcar outro exame (risos). A ideia escolhida foi a
chuva de confete. O bolo e a caixa nós já conhecíamos,
mas queríamos algo que fosse diferente, aí pesquisando
na internet, uma amiga me marcou em uma postagem no
Facebook e outra foi em um chá assim e me contou.”
G6 “Eu amei a ideia e resolvi fazer. Além de ser diferente,
como optei por uma decoração em tons de branco e
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nude, achei que ia ficar legal quando estourasse a cor, ia
colorir a festa e causar um contraste (risos). O momento da
descoberta é inexplicável, muita expectativa e nervosismo.
É lindo e emocionante. Eu amei a experiência”.
G7 “Com três meses fiz o exame de translucência nucal,
que é para ver se o bebê tem Síndrome de Down, só que
o meu médico é especialista em descobrir o sexo. Então
fiquei animada e pedi para que uma amiga nossa, a Priscila,
nos acompanhasse nesse exame para ver se nosso bebê era
menina ou menino. De lá, a Priscila ligou para a confeiteira
e pediu para que ela fizesse o bolo com a massa da cor
correspondente. Como ainda estava com poucos meses e
muito ansiosa para saber, não tive tempo para organizar
um chá, preferi reunir familiares e amigos mais íntimos em
uma pizzaria da cidade. E aí, tive a ideia do bolo porque
era mais prático, não aguentaria esperar para organizar
algo maior. Para se ter uma ideia da ansiedade, marquei a
revelação para o mesmo dia do exame. Fui meio maluca,
eu sei, porque fiz a revelação pela suposição do médico,
mas como ele é famoso em adivinhar o sexo dos bebês,
resolvi confiar. Fiquei muito surpresa quando soube que
era menina, realmente acreditava que seria um menino o
tempo todo. Levei um susto, confesso, mas agora me sinto
muito mais feliz sabendo que a Dudinha vai chegar”.
G8 “Minha gravidez foi super planejada e uma das coisas
que eu sonhava era a hora da descoberta do sexo. Sempre
quis dividir esse momento com meus familiares e amigos
mais próximos, aí optamos por fazer o chá revelação para
poucas pessoas no início da gravidez - ainda faremos o
tradicional chá de fraldas. Optamos por descobrir se era
menino ou menina bem no comecinho, através do exame
de sangue (a sexagem fetal). Por ele é possível saber bem
cedinho, eu estava com apenas 10 semanas de gestação
quando fiz. Quem guardou o segredo foi a minha melhor
amiga, Karina. Ela soube o resultado quase duas semanas
antes do chá. Mandei a senha do laboratório para ela e
joguei fora logo depois (risos). Para a revelação fugimos
do tradicional ‘’corte do bolo’’. Nossa cadelinha foi toda
enfeitada de rosa pela guardiã do segredo e na hora da
revelação ela saiu de dentro de uma caixa e descobrimos
que era uma menininha pela cor dos acessórios e bolas.
Foi, sem dúvidas, um dos momentos mais especiais da
minha vida. Descobrir o sexo rodeada das pessoas que eu
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mais amo no mundo e ver a reação de todas foi incrível!”
G9 “Na hora eu fiquei meio sem chão. O Lucas já esperava
(que fosse menina), foi ele que escolheu o nome”, lembra
a mãe, Caren. Ela explica que a reação do marido, que foi
comentada por muitos usuários na internet como negativa,
foi em relação a brincadeiras que os amigos desse faziam
caso a filha fosse mulher. Ela se revela nervosa para o
nascimento da pequena Lavínia, que deve acontecer no
próximo 17 de julho. “Eu não tinha preferência (de sexo),
mas estou bem confiante que vai dar certo. Estou muito
feliz.”
G10 “Olá, meninas! Gostaria de saber se alguma de
vocês já passou por essa situação. Quero compartilhar
minha desventura em série com vocês. Estou grávida de
23 semanas, com 13 semanas fiz ultrassom (translucência
nucal) e o médico disse que meu bebê era menina. Me
deu 90% de certeza. Como é a primeira filha, a primeira
neta, a primeira sobrinha, a família saiu louca fazendo
compras. Compramos todo o enxoval, umas coisas vieram
até da Flórida. Compramos roupas, carrinho, bebê conforto
e muito mais. Tudo rosa.”
G11 “Quando com 17 semanas entro pra fazer a ultrassom,
já deito na maca e falo pro médico:- “Dr. Vim só confirmar
que é menina, pois o outro médico já me confirmou na
última ultrassom”. Quando ele começa a fazer o exame, me
diz:- “Olha o tamanho do pintinho da sua filha!” gente, eu
não conseguia falar nada. Meu marido começou a debater
com o médico dizendo que não, pois nós já compramos
tudo e é uma menina mesmo, que já fizemos o enxoval e
tudo mais. Eu não consegui falar, simplesmente ria muito
com toda aquela situação. E como contar pra família toda
que a (Manuela) era menino”

A imaginação do estereótipo social não é consequentemente
atingida com a mudança de gênero conforme depoimento de Lea T:
Eu achava que a minha felicidade era embasada na
cirurgia. Fiquei mais à vontade, mas um pênis e uma
vagina não trazem felicidade para ninguém. Nunca vou
ser 100% mulher. Calço 42, minha mão é enorme, meu
ombro é largo. Quando fiquei deitada na cama, entendi
que isso tudo é uma bobeira. É um detalhe importante para
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a sociedade (Lea T).

Quando se conhece a biografia de Leandra Cerezo, é difícil não
pensar em destino. Sua vida até a fama – que a transformou em Lea T,
uma das modelos mais famosas do mundo – parece ter sido planejada
com o objetivo de prepará-la para uma missão de vida.
Leandra nasceu Leandro, segundo filho de Toninho Cerezo, um
dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. A carreira do
pai levou Lea ainda bebê a Gênova, na Itália. No país, estudou Belas
Artes e fez amigos no mundo da moda como o estilista Riccardo Tisci,
cuja amizade lhe abriria as passarelas.
Crescer num ambiente familiar amoroso, rodeada de amigos,
facilitou quando Leandro descobriu que seu gênero de nascimento
não o representava. A fama como Lea, no entanto, trouxe o confronto
inevitável com um mundo nem sempre receptivo. Leandra respirou
fundo, encarou suas batalhas e se tornou porta-voz de uma geração de
transexuais que vêm ganhando visibilidade inédita.
Aos 35 anos, Lea T encontrou paz de espírito na terra natal:
vive em uma casa incrustada na Chapada dos Veadeiros, rodeada de
natureza exuberante. Em suas próprias palavras, Leandra Cerezo se diz
uma pessoa finalmente feliz e realizada: “Estou serena. Vivo num lugar
maravilhoso, rodeado de pessoas especiais, tendo uma conexão com a
natureza e com o Brasil. Estou amando até envelhecer.”
“Eu reprimia meu corpo, renegava certas partes. Mas tive a
sorte de ter família e amigos apoiando. Tive uma vida cheia
de amor, faço parte daquele 1% que tem muita sorte.”
“Também tive momentos muito difíceis, não foi
um conto de fadas. Ter o mundo dando opinião
sobre coisas íntimas suas o tempo todo não foi
fácil. São marcas de guerra que a gente carrega.”
“Eu sofro discriminação por ser transexual, por ser negra
e por ser mulher. Eu faço coleção. Eu também vivo o
machismo.”

Para Foucault (1999, p. 12), existe, talvez, uma outra razão que
torna para nós tão gratificante formular em termos de repressão as
relações do sexo e do poder: é o que se poderia chamar o benefício do
locutor. Se o sexo é reprimido, isto é, fadado à proibição, à inexistência
e ao mutismo, o simples fato de falar dele e de sua repressão possui
como que um ar de transgressão deliberada. Quem emprega essa
linguagem coloca-se, até certo ponto, fora do alcance do poder;
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desordena a lei; antecipa, por menos que seja, a liberdade futura.
Apesar das novas concepções e práticas da saúde que o ser deve
ser considerado um sujeito biopsicosocial, a transexualidade como
consta nos depoimentos ainda se vê inserida no modelo ultrapassado
biomédico pautado na divisão cartesiana mente/corpo e que a inserção
de práticas psicológicas se constitui como formas paliativas ao modelo
dominante.
Linguagem Virtual e a Virtude do Sentir: Sexo e Sexualidade
“Agora eu era o rei. Era o bedel e era também juiz. E pela
minha lei. A gente era obrigado a ser feliz” Chico Buarque

Uma vez discutidos e conferidos os aspectos mais marcantes da
autoconstrução dos homens, processo dentro do qual se elaborou e se
elabora a totalidade humana, é importante desdobrar as determinantes
do atual momento de reflexão estabelecido pela emergência das novas
tecnologias e virtualmente pode reconfigurar o processo identitário
como expressão das potências de apropriação e objetificação dos
indivíduos socialmente determinados, permeadas pela relação da
objetividade externa a eles adquirem um sentido propriamente real e
não somente enquanto mediações pragmáticas.
As implicações sociais e individuais dos procedimentos de
virtualização dos processos produtivos sexuais e interativos no que
estes representam ou podem representar, para a constituição de um
novo sujeito que chega ao universo experienciando-se a realidade
e as atividades cotidianas dos indivíduos, da mãe do e da família
e dos amigos, surgem transformações por meio dos dispositivos e
mobilizações dos sistemas lógicos de controle e ordenamento que
instauram em virtuais e configurações figurativas dinâmicas o sexo
do bebê. Para além da iconografia computacional, está o ser humano
o qual recebe uma nova relação entre representação e representado,
vem a surgir igualmente a percepção prática da ordem formal dos
fenômenos. Implicando nisso o acesso a todas informações sobre
si previamente determinadas e subjacentes ao funcionamento de
processos objetivos que possam ser no futuro suas escolhas.
A sua formação enquanto sujeito bebê, menino ou menina,
emerge como o evento organizado antes de sua concepção e continua
após o nascimento mediante as operações cotidianas com a alçada no

162

v. 15 • n. 1 • p. 151-178 • jan./jun. 2019

virtualizado. Acerca da formação da sexualidade que não é percebida
e não é imposta a si pelo bebê que apenas quer vivenciar o sabor da
sensibilidade humana, como resultante do seu processo ativo da vida
social e da experimentação prática de situações nas quais os sentidos
humanos são requeridos, exercitados, produzidos e transformados.
Neste contexto, a sensibilidade humana é definida como resultado e
pressuposto continuamente remodelado de conexões essencialmente
ativas dos indivíduos com a efetividade objetiva que o sujeito que o
concebeu e a sua família definem.
A questão examinada remete-se para as consequências deste
fenômeno recente de interatividade social tanto para o conjunto da
forma da sociabilidade quanto para a constituição dos sujeitos vivos,
ativos e sociais que também por meio da virtualização se objetivam
e se relacionam reciprocamente, apresentando a todos e viralizando
virtualmente o bebê sexualmente nomeado e definido. Afinal, que
tipo de sensibilidade, pode ser inferida diante dos desdobramentos
tecnológicos que se apresentam e se afirmam cada vez mais como
irreversíveis, o determinante binarismo. E o desenvolvimento social
que articulam, e que também podem entrar em contradição, com as
principais determinações do modo de produção capitalista e da forma
de individuação a este correspondente.
A possibilidade de mobilizar e operar com os elementos de
natureza formal comporta que modos de transformação da relação dos
sujeitos com sua atividade mais íntima de ser. Esses são alguns dos
problemas que devem ser enfrentados pela reflexão conceitual que se
queira mais que reação meramente negativa face aos novos contornos
de sexualidade humana dentro de uma realidade social que advém
virtualmente do processo de transformação ora em curso. A emergência
destas novas reflexões, da experiência social de mundo requer uma
negação moral, ética ou filosófica, bem ao gosto das posições que
preponderam ainda nas humanidades, mas o reconhecimento de suas
principais determinações objetivas, bem como a compreensão de suas
possibilidades e contradições imanente.
Em um primeiro momento, é importante fixar de modo claro
e bem delimitado determinadas pontuações categoriais que visam
esclarecer o conteúdo efetivo dos conceitos, o fixo e constante,
o ser menino ou menina. O que se reveste de grande importância,
porquanto isto permita compreender criticamente o modo como os
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desenvolvimentos científicos e tecnológicos alcançam a instância
da vida cotidiana e passam a se expressar imageticamente no senso
comum. Uma dessas categorias que mais sofre mal-entendidos
provenientes da incompreensão de que o sujeito pode se expressar e
sentir-se menino ou menina sem que isso o aprisione.
Em geral, a decisão já é articulada de maneira implícita
ou explícita a significação de ausência de substancialidade, uma
existência fantasmagórica cuja matriz seria aquela da irrealidade.
Neste sentido, é contraposto à realidade material como um algo a
que falta consistência e mesmo objetividade. Considere-se, de início,
a contraposição imediata e enganadora entre real e virtual. Assim, a
palavra virtual é a “realidade”, supondo uma efetuação material, uma
presença tangível. O real seria da ordem do “tenho”, enquanto o virtual
seria da ordem do “terás”, ou da ilusão, como o exprime Pierre Lévy.
Frente a isso, tome-se o sentido mesmo da palavra virtual:
originada do latim medieval virtualis, derivado por sua vez de virtus,
força, potência. Ou seja, a virtualidade indica uma emergência ou um
aspecto que pode vir a surgir, que possui a capacidade em si mesmo,
ainda que não de maneira autárquica e autossuficiente de vir a ser, de
devir em processo. O virtual tende a atualizar-se, sem ter passado,
no entanto, à concretização efetiva ou formal. Assim, esclarece Lévy
(1998, p. 15) que: “(...) o virtual não se opõe ao real, mas ao atual:
virtualidade e atualidade são apenas duas maneiras de ser diferentes”
Frise-se que afora o afastamento da dicotomia simplista entre real
e irreal – não obstante esta distinção exista e deva existir, a questão é
que ela não é adequada para o contexto – e igualmente um outro ponto
crítico que se evidencia na argumentação de Lévy: o deslocamento do
campo semântico substantivo para aquele processual. O virtual se diz,
para retomar não por acaso uma fórmula aristotélica, como processo,
atividade.
Pelo momento, cabe desdobrar esta precisão, acompanhando
o filósofo francês, para buscar-se discernimento categorial mais
adequado. O virtual, como processo, não se opõe ou ao menos se
diferencia da realidade física ou objetiva, mas sim à categoria do
possível. Virtualidade e possibilidade, conquanto sejam comumente
entendidos como termos sinônimos se referem a contextos e funções
no processo de efetivação, de produção ou de realização, bastante
distintos. Consoante Lévy, virtualidade se refere ao momento de pro-
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jectum, de esboço de princípios, cuja démarche é estabelecida pela
articulação das categorias na qual o momento preponderante, mais
determinativo, é exatamente aquele da architecture. O latinismo
vertendo aqui o núcleo significativo do termo grego originário que
articula o ato de construir como tal. Passo da objetivação na qual se
estabelece o enquadramento geral. Versa, portanto, sobre o que define
o rumo mais profundo da processualidade. Já o campo do possível
seria, por conseguinte, próximo àquele do real: só lhe faltaria a
existência propriamente dita, como plenitude objetiva das categorias.
Consequentemente, não há escolha a se fazer, não se pode opor
ao que é real, mas sim ao atual e ao que é exposto. Contrariamente
ao possível, estático, dado e já constituído, o sexo do recém-nascido
passa a ser uma complexa problemática, o nó de tendências ou de
forças que acompanham essa definição, um acontecimento, um objeto
ou uma entidade qualquer, e que exige um processo de resolução: a
manutenção do status. A existência do sujeito se aproximaria mais da
imagem de um fluxo inicial que a de uma represa cujas comportas
estariam a ser abertas. O processo de vir a ser se caracterizaria, portanto
como o de uma análise na qual os elementos e relações são extraídos
do complexo no qual perfazem sua efetividade, com a verificação
da estrutura em que estes assumem seu lugar e reelaboração desta.
A atualização é exatamente o encaminhamento da processualidade,
no sentido da construção do todo articulado como princípio ou
vigência estrutural de um dado sentido, entre outros ali em latência.
Os aspectos e relações afirmam uma estruturação na qual a armação
toma configuração, sem necessariamente assumir a figura concreta,
pronta e acabada, de uma existência objetivamente posta. Atualização
e virtualização a determinação do sexo se entendem então como
momentos antitéticos, porém complementares, interconectados e
reciprocamente determinados, da dação de forma objetiva e/ou
material no curso da atividade produtiva.
A determinação do sexo aparece então como a solução de
um problema, uma solução que não estava contida previamente
no enunciado. Não é uma dedução operativa, nem o momento de
resolução efetiva, mas de composição de um dado arco de liames e
remissões dos elementos num todo. Ou seja, não se trata ainda de pôr
em operação ou deflagrar um processo represado ou possivelmente
dado, de encaminhar por meio da atividade produtiva o curso impedido
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ou atrasado pela simples ausência de uma causa eficiente, da atuação
material ou objetiva sobre a sexualidade imanente, é, segundo Lévy
(1998, p. 16): “algo mais que a dotação de realidade a um possível ou
que uma escolha entre um conjunto predeterminado: uma produção
de qualidades novas, uma transformação das ideias, um verdadeiro
devir que alimenta de volta o virtual”. O ato de produzir, em sentido
amplo no que tange ao quadro ontológico de referências, valendo da
produção de valores de uso palpáveis àquele de operacionalização
formal dos processos, é uma atuação criadora. O devir não está
contido na madeira como uma possibilidade inscrita organicamente
na realidade biológica da árvore, mas tão somente como virtualidade
pelo conjunto de propriedades objetivas que se enlaçam e perfazem a
existência concreta e finita daquela árvore em especial.
Como se viu, a virtualização de propriedades existentes num
dado complexo de categorias, a reconfiguração daquelas em elementos
a serem reunidos e concatenados numa nova totalidade aparece como
uma das características mais centrais da produção. No entanto, como
chama a atenção Lévy (1998, p. 17), o processo de virtualizar categorias
não somente é atinente à produção estrito senso, mas igualmente
à organização das condições, tanto objetivas quanto subjetivas
da atividade humana: “(...) a interação entre humanos e sistemas
informáticos tem a ver com a dialética do virtual e do atual”. Utilizandose novamente da imagem do fluxo processual, a montante, a redação
de um programa, por exemplo, trata um problema de modo original.
A jusante, por sua vez, tem a ver com a atualização do programa em
situação de utilização, desqualificar certas competências que já foram
autorizadas pela própria sociedade de definir o que certo ou errado,
o que é do sexo feminino e o que é do sexo masculino e como deve
funcionar, faz emergir outros papéis e funcionamentos, desencadeia
conflitos, desbloqueia situações, instaura uma nova dinâmica de vida.
Assim, “O real assemelha-se ao possível; em troca, o atual em nada se
assemelha ao virtual: responde-lhe”. Não mais o virtual como maneira
de ser, mas a virtualização como dinâmica. A virtualização pode ser
definida como o movimento inverso da atualização. Consiste em uma
passagem do atual, aquilo que foi nomeadamente definido ao virtual.
Por isso, a virtualização não é uma desrealização (a transformação de
uma realidade num conjunto de possíveis):
“(...) mas uma mutação de identidade, um deslocamento

166

v. 15 • n. 1 • p. 151-178 • jan./jun. 2019

do centro de gravidade ontológico do objeto considerado:
(...) em vez de se definir principalmente por sua atualidade
(uma ‘solução’), a entidade passa a encontrar sua
consistência essencial num campo problemático” (LÉVY,
1998, p. 17-18).

Virtualização a Exposição do Sexo do Bebê
Somos quem podemos ser. Engenheiros do Hawaii
Um dia me disseram. Que as nuvens não
eram
de
algodão.
Um
dia
me
disseram
Que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão
claro. Um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho
raro. Um disparo para um coração

O virtual assim não se coloca como um puro imaginário, no
sentido de uma presença meramente ideal, subjetiva. A virtualidade se
coloca como processo de reconfiguração da articulação dos elementos
que emergem promovendo um conjunto de transitividades inauditas.
Primeiramente, somente participa da efetividade dos processos de
realização, tendo como pressuposições necessárias a totalidade de
condições materiais mobilizadas para tornar o circuito informacional
uma possibilidade concreta. Em segundo lugar, tem a processualidade
virtual, efeitos práticos mensuráveis e existencialmente evidenciados.
Uma de suas principais modalidades, o desprendimento do aqui
e agora, aponta à possibilidade de um rearranjo contínuo de rotinas e
formas de interatividade produtiva em torno da definição de projetos
de vida para o bebê da infância a juventude, desrespeitando aquilo que
ele se autodefine. O que vale igualmente para as relações sociais, nas
quais transcorrem a produção da vida. O virtual também se apropria
e não passa a ser situado precisamente. Seus elementos são nômades,
dispersos e a pertinência de sua posição geográfica influencia e é
influenciada.
O que não resulta numa desrealização do processo, mas na sua
concretização montada na dinâmica da reconfiguração de elementos
e relações postos em virtualidade. Os aspectos e condições tomam a
forma de virtuais na medida em que sejam passíveis agora de separação
de seu contexto inicial e de serem rearticulados sob a vigência de
novas demandas técnicas e societárias. Evidentemente, ressalte-se, não
se faz aqui tábula rasa da existência do controle social do capital, das
pressões e coações exercidas no exercício deste domínio e de seus
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antagonismos inerentes.
Deste modo, os sujeitos vivos e ativos continuam a existir e a
operar as condições na forma ou numa modalidade de existência
particular da interatividade social dos indivíduos.
O processo como contradição operada e operante atua
simultaneamente na forma da maximização do sobretempo relativo ao
sexo do bebê. De uma parte, torna a economia temporal obtida pela
virtualização do lócus da atividade um insumo a mais na valorização.
E, de outra parte, virtualiza igualmente as conexões sociais entre os
sujeitos. De certa maneira, torna visível e mobilizável os contornos
sexuais pelos quais se exercem os controles, os relativiza enquanto
instâncias imediatas de dominação. Ao mesmo tempo, estende as
conexões, tanto intensiva, pondo-as como uma rede interdependente
de produção, quanto extensivamente, ao construir liames que
virtualmente podem extravasar as delimitações particularizadas da
propriedade do seu próprio ser.
A exposição virtual desde a gravidez, que se transformou em um
reality da gravidez ao nascimento do bebê da apresentadora Sabrina
Sato. Três dias após anunciar sua gravidez, Sabrina Sato recebeu
Rodrigo Faro em seu quarto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
Amigos há anos, a apresentadora, ao lado do noivo Duda Nagle,
revelou detalhes de como foi descobrir a gravidez, considerada de
risco por conta de um descolamento ovular. animada, ela revelou até
que espera uma menina! “Eu sou muito ansiosa e já fiz o exame (de
sexagem fetal) na oitava semana!”. A entrevista gravada e foi ao ar no
sábado no ‘Programa da Sabrina’.
Há mais de 20 dias no hospital, Sabrina não desanima: “Eu
precisava contar pra todo mundo a verdade sobre o que estou passando,
porque estava rolando muita especulação”, disse ela, revelando que a
Record já sabia desde o início. “Eu sempre sonhei em ser mãe e em ser
apresentadora. Mas eu tinha medo: como conciliar esses sonhos? Será
que eu seria uma mãe tão boa quanto a minha foi pra mim?”, disse
e completou: “Mas desde que descobri que tem alguém aqui dentro,
ganhei uma força. Parece que o mundo se transformou”.
A DESCOBERTA
“Porque o mais surpreendente é que, mesmo depois de
saber de tudo, o mistério continua intacto. Embora eu saiba
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que de uma planta brotar uma flor, continuo surpreendida
com os caminhos secretos da natureza.” Clarice Lispector

Gargalhando como sempre, mas também os olhos cheios de
água em diversos momentos da entrevista, ela contou que está de nove
semanas e revelou como foi descobrir a gravidez.
Eu levei um tombo passeando com minha família. Fiquei
uns dias de repouso e voltei a gravar, mas não tinha feitos
exames pra ver como estava. Aí trabalhei, até dancei com
a Carla Perez!”, ri e continua: “Ao mesmo tempo, estava
menstruada há algumas semanas seguidas. Todo mundo
dizia que eu estava mais inchada e eu dizia que era a
menstruação. Com tudo isso resolvi fazer um check-up no
hospital e, no mesmo dia, decidi fazer também um teste
de farmácia, porque comecei a desconfiar. Cheguei a
pensar que eram gases, gente!”, riu. “Aí fiz o exame – tinha
vários desses de farmácia em casa– e fui escovar os dentes.
Quando bati o olho, estava grávida!”, disse ela, que mais
tarde, fez também um exame de sangue no hospital. “Não
contei pra ninguém e fui trabalhar. Senti medo, porque por
mais que a gente sonhasse, não foi planejado”.

Sabrina havia tirado o DIU Mirena em fevereiro, mas não esperava
que a gravidez fosse acontecer agora. “Não tinha ido a um médico e
nem decidido nada com o Duda: “A gente até conversava, mas nada
sério”. Neste mesmo dia, Sabrina mandou uma foto do exame para o
noivo.
Nem fiz surpresa e nem nada! Ele nem entendeu quando
recebeu a imagem! Mas depois chorou muito, ele sempre
foi mais chorão que eu!”, revelou. “Ele é o homem que
escolhi pra ser pai do meu bebê mesmo. Tem valores
parecidos com os meus e cuida muito de mim”. Os dois
estão morando juntos e planejam o casamento, ainda sem
data marcada.

Duda já tinha publicado um post tocante sobre a gravidez. Na
entrevista, ele se emocionou muito ao contar do coraçãozinho batendo.
Pronto pra ser pai a gente nunca está, mas isso força a gente
a ficar mais dedicado e continuar com afinco na missão!
Em nenhum momento pensamos em desistir”, contou o
ator. E de fato, a gravidez passa por complicações. Sim,
é uma gravidez de risco, porque tenho um hematoma
subcoriônico. O saco gestacional está colado, mas em
volta tem uns machucadinhos, uns hematomas. No dia que
fui internada, eu tive hemorragia e achei que tinha perdido
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o bebê. Chorei muito com minha irmã”,

disse ela, que foi hospitalizada na mesma hora.
Ainda bem que eu machuquei a perna e descobri que
estava grávida ou eu poderia ter abortado se descobrisse
mais pra frente. Ainda existe o risco de perder o bebê sim.
Quando eu entrei era de 70%. Eu oro o tempo todo, mas a
verdade é que é um dia após o outro. A tendência é que vá
cicatrizando. Cada dia é uma vitória,

contou ela, revelando que já perdeu as contas de quantos
ultrassons fez neste período internada.
O melhor som é o coração do seu bebê batendo. A chance
dele sobreviver era tão pequena que quando eu vi tudo
que ele passou, eu falei, ‘é muito guerreiro’!” Agora, no
entanto, a bebê se desenvolve normalmente e a gestação
progride bem. “Está extremamente saudável, o coração tá
batendo, tá se movimentando, tem o tamanho ideal, tudo
perfeito!” Tô falando isso em um momento ainda de risco.
Eu tentei preservar este momento pra família e amigos, mas
era tanta gente querendo saber, tanta especulação, que eu
não queria mentir, não podia falar que não tinha nada”.

E apesar da felicidade estampada no rosto, os dias no hospital
não estão fáceis para Sabrina. Longe das gravações há mais de um mês,
ela teve muito medo quando soube que teria que parar de trabalhar.
Minha segurança sempre foi o meu trabalho. Eu gosto
de gravar, gosto da vida, do sol, das pessoas, o oposto de
ficar trancada num quarto”. Bateu, inclusive, um momento
de desespero. “Eu me perguntava o porquê disso ter
acontecido comigo, por que logo eu preciso ficar parada?”,
mas ela logo pensa e responde, emocionada: “Acho que
já era meu bebê dizendo ‘olha pra mim, dá um tempo pra
mim…”.

É menina!
Desde o início eu sempre sonhei com esse momento. Não
sabia que eu merecia tanto. Deus faz tudo direitinho e
do jeito que eu sempre sonhei. Falei para o Duda que o
que viesse estava bom, mas que eu queria que o primeiro
fosse uma japinha. Ela vai vir com pinta e quando chorar
vai falar: ‘é verdade, mãe’, falou Sabrina. “Ela sempre
imaginou que fosse menina, mas eu sempre imaginei que
fosse menino o meu primeiro filho”, completou Duda. “A
menina é companheira, entende a gente, cuida dos outros
irmãos. A menina vai vir com toda força! Queria que se
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chamasse Amora, feminino do amor. Também pensei em
Nirvana”.

Após muitas dúvidas, Sabrina Sato e Duda Nagle decidiram que
a filha vai se chamar Zoe. A apresentadora ficou muito emocionada
com a revelação! O quarto de Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle,
teve como tema o circo, tema escolhido pelo casal para a decoração:
Fizemos o berço num tom de rosa mais antigo, mais pastel,
e a gente foi para um lado de circo, de bailarinas, de
brincadeiras. Colocamos um céu estrelado, nuvens, tudo
para deixar bem lúdico e divertido. No início, confesso
que queríamos fazer um quarto bem clean. Mas aí pensei:
é uma criança, então vamos deixar a imaginação correr
solta, né? E o Duda foi super paizão nessa hora, pediu
várias coisas. Ficou lindo!”, diz Sabrina.

Seguindo a linha adotada no apartamento de Sabrina, o quarto
combina madeira clara com um papel de parede bem delicado com
elementos do tema circo, móveis brancos e muitos detalhes em rosa.
Luminárias em formato de nuvem, escolhidas a dedo pelo pai, chamam
a atenção no décor que, à noite, é iluminado por pontos de fibra
ótica parecendo um céu estrelado! As bailarinas trapezistas, da nova
coleção da apresentadora para a Grão de Gente, também compõem a
decoração do quarto de Zoe.
Está tudo pronto e lindo. E quando entro aqui, fico
imaginando ela nesse lugar que foi feito com tanto amor”,
escreveu Sabrina em seu Instagram.

Duda e Sabrina já tinham alguns detalhes em mente quando
começaram a pensar no espaço da filha. Em entrevista exclusiva à Casa
Vogue, Sabrina revelou que “Duda queria algo bem lúdico, enquanto
eu não gostaria de abusar tanto do rosa bebê que todo mundo costuma
usar quando tem uma menina”.
Como repensar a educação sexual no contexto desta inflexão
histórica atual decisiva dos pontos centrais para ensaiar a resposta a esta
questão é antes de tudo a observância do caráter abrangente e aberto da
categoria virtual. No que respeita ao processo educativo já na família e
sociedade, cabe ponderar a virtualização em seus aspectos mais gerais,
e não somente em sua natureza imediata de meios a serem mobilizados
de maneira indistinta em quaisquer contextos práticos. Ainda que
esta acepção seja objetivamente existente e mesmo preponderante
na efetividade produtiva, o virtual precisa ser pensado primeiramente
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segundo sua tessitura formal. Como modalidade nova de procedimento
e organização práticos, a virtualidade é uma forma de tomar e articular
elementos-chave das atividades pode vir a facultar a virtualização dos
elementos inerentes e específicos à atividade interativa como tal. Um
horizonte de possibilidade raramente considerado em planejamentos
de cursos, de aulas, de avaliações e de rotinas educativas.
Quais seriam os parâmetros que orientariam uma efetiva inserção
da operacionalidade virtual na prática educativa institucionalmente
configurada e imposta pela sociedade do sexo e sexualidade do bebê.
Sob que vetores se daria o ingresso do processo de virtualização na
família e como, em contrapartida, tornar a educação uma atualização
de virtualidades. Requer-se, antes de tudo, a superação das rotinas
burocraticamente tecidas na instituição familiar que servem mais à
manutenção de uma dada formatação controlável, as quais podem obstar
qualquer propositura nova de formas de encadeamento de atividades
e conhecimentos. Pense-se na organização uniforme e abstrata da
temporalidade da família, sem que os elementos particulares a cada
um dos variados campos de saber e conhecimento, consubstanciados
em comportamento e atitudes, sejam realmente levados em conta.
E é necessário evitar os extremos abstratos que caracterizam
a apreensão cotidiana do tema sexo e sexualidade e, em algumas
circunstâncias, também no espaço familiar. Num polo, tem-se a
aceitação acrítica da novidade “pela novidade”, como um simples
acréscimo “neutro” no que respeita às atividades. Concebido como um
mero plus em termos mercadológicos, os equipamentos e procedimentos
de virtualização são apresentados e utilizados como itens decorativos
e passam a ser absorvidos e consumidos pela sociedade midiática.
Tanto os espaços práticos quanto as normas de sua ordenação não
são afetados essencialmente pela mobilização de tais meios. E assim
transcorrendo a apropriação da tecnologia, a processualidade familiares
raramente varia as dimensões por esta incorporação. Além deste modo,
há também outro no qual a positividade da virtualização é tomada
de maneira abstrata. Neste, a presença de meios virtuais de interação
e produção é tomada como portadora autônoma de causalidade
transformativa. Algo que se expressa, de certa forma, acentuam-nas de
modo unilateralmente acrítico alguns traços efetivamente “positivos”
dos fenômenos contemporâneos, abstraindo sua forma social-histórica
particular do sexo e da sexualidade do sujeito. Àquelas a emergência
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das tecnologias de virtualização interativa dissolveria por si mesma
as formas estranhadas de atuação produtiva e das formas de viver a
estas correspondentes, conquanto evidentemente no curso de um
desenvolvimento societário particular travejada pela contingência.
Não obstante admitam o teor circunstancial dos processos, pensam
este somente em sua relação com a dimensão técnica necessária da
virtualização, descuidando do peso objetivo da forma histórica das
relações sociais e aquelas de propriedade consoante a ela.
No polo oposto, há igualmente que se distar da pura e simples
recusa, por seu caráter binário ou em nome do estranhamento cotidiano.
Ora, identificam-se os processos de virtualização imediatamente à
forma social do capital, revivendo as concepções mistificadoras da
economia política e social, o fetichismo em torno do sexo do bebê,
arrimando-se na intuição confusa da identidade abstrata entre artefatos/
efeitos tecnológicos e sua forma social, preconiza-se a construção de
barreiras à incorporação educativa do sexo. A educação sexual nesta
perspectiva deveria ser apartada das transformações sociais trazidas
da vontade humana recente, manter-se “santuário”, “humano” e
“acolhedor”, resguardado da “fria” conversão tecnológico-científica
influenciadora da vida.
Esta categoria ontológica constitutiva da aparição objetiva da
virtualidade inaugura potencialmente uma série de experiências
no sexo e sexualidade e suas diversas dimensões, que ultrapassam
qualquer outra trazida pelos meios de interação anteriores. Estar aqui,
lá e ao mesmo tempo em lugar algum, desconcerta as referências
espaciais a que o pensamento, a linguagem e a interatividade estão
acostumados e encerrados. Virtualizar-se o espaço e as relações
familiares no sentido de promover o desenvolvimento da pessoalidade
nos processos característicos do sexo e da sexualidade.
A DESCOBERTA DO SEXO DO BEBÊ NOS ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

Foi em 2012 que Luana Davidsohn, 58, trouxe dos EUA para
sua confeitaria a ideia do bolo para chá-revelação. Ela não imaginava
que teria de esperar quatro anos para a novidade emplacar. Em abril
de 2016, os pedidos estouraram na Confeitaria da Luana Davidsohn,
em São Paulo. “Tínhamos pelo menos quatro pedidos de bolo para
chá revelação por mês, às vezes mais de dois no mesmo dia”, relata

173

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

a publicitária Marina Zinn, uma das sócias da empresa e responsável
pelo marketing. Atualmente, a Confeitaria recebe dez encomendas de
bolo chá revelação por mês, em média. Para Marina, o chá revelação
“está na moda”
É cada vez mais popular nos EUA organizar festas para descobrir
o sexo de um bebê que está a caminho, um homem causou um incêndio
florestal durante uma festa para revelar o sexo de seu bebê, no estado
norte-americano do Arizona. O desastroso “chá-revelação” ocorreu em
abril de 2017, mas as imagens foram divulgadas pelo Serviço Florestal
dos Estados Unidos. Nesse caso, o futuro pai, disparou contra um alvo,
no meio de um matagal, que tinha as palavras “menino” e “menina”,
Ideia era revelar o sexo do bebê ao disparar contra um alvo que
explodiria uma fumaça azul, indicando que seria um menino. Quando
o pai disparou, houve primeiro uma explosão de confete azul – que
rapidamente se converteu em chamas. As autoridades locais acreditam
que o homem tenha usado uma substância altamente inflamável.
Segundo o Serviço Florestal, o fogo consumiu quase 20 mil hectares.
Os bombeiros precisaram de uma semana para controlar as chamas.
A surpresa custou caro. Os bombeiros demoraram uma semana para
controlar as chamas. O incidente ocorreu em 23 de abril de 2017, com
a condenação do pai azarão, que terá que pagar uma multa de US$
8,2 milhões de dólares em restituição e cumprirá pena de 5 anos em
liberdade condicional.
Família usa jacaré em chá para revelar sexo de bebê, os pais do
bebê têm uma fazenda de criação dos animais e decidiram inovar na
revelação.
O norte-americano encontrou uma forma inusitada de revelar
o sexo do seu bebê durante um chá que aconteceu em uma cidade
próxima a New Orleans, no sul dos Estados Unidos. Sua família é dona,
há décadas, de uma fazenda que cria jacarés e ele resolveu usar um
dos animais mais velhos de lá, Sally, que tem 61 anos, para ajudá-lo.
O pai relatou que a jacaré foi um dos primeiros répteis que seu
avô criou quando fundou a fazenda e usá-la na revelação foi natural, já
que a consideram como membro da família. Sally morde uma melancia
e dentro dela havia gelatina azul, indicando que o bebê é um menino.
Em outras festas para revelar qual o sexo do futuro filho, alguns
pais batem em uma bola de golfe que explode em rosa ou azul, ou
cortam um bolo cujo recheio é da cor representativa do sexo, ou
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brindam com bebidas coloridas.
Um e-mail com um comunicado de imprensa falando sobre a
“lasanha para chá- revelação” de um restaurante italiano viralizou nas
redes sociais. A primeira lasanha do mundo capaz de revelar o sexo de
um bebê está sendo oferecida pela cadeia de restaurantes Villa Italian
Kitchen, dos Estados Unidos. A opção foi criada para ser usada em
chás-revelação, uma celebração na qual os pais descobrem o sexo de
seu bebê juntamente com seus amigos e familiares. Geralmente o sexo
é revelado ao cortar um bolo com o recheio colorido, ou ao estourar
uma bexiga grande cheia de confetes coloridos. Geralmente os tons
usados são cor-de-rosa (para uma menina) e azul (para um menino). A
lasanha contém queijo cor-de-rosa ou azul (dependendo do sexo do
bebê que você terá) e vem com um pacote de buffet.
A ideia de usar o creme de fondue para revelar o sexo do bebê
foi de uma rede bem famosa de restaurantes, que serve o prato nas
versões doce e salgada. Aqui, eles mostram como é o preparo de uma
das opções doces servidas aos clientes, com Nutella e uma camada
majestosa de leite ninho por cima: Aparentemente, foi nessa maravilha
que eles se inspiraram para fazer a novidade: ao mexer na panela de
fondue, a pessoa tem a revelação da cor azul ou rosa, comumente
atribuída a meninos e meninas, respectivamente.
Ao ouvir do filho, Adrian Brown, de 20 anos, que ele era
um homem trans, a americana Heather Lundberg Green decidiu
marcar este momento de revelação para o filho com uma tradição
comum a outras mães e seus bebês: um chá revelação que celebra a
identidade do garoto. “Eu queria que todo mundo soubesse o que está
acontecendo e que esta é a maneira com a qual estamos encarando
isso. Para a ocasião, a mãe organizou um ensaio temático em que
aproveitou para brincar com Adrian, enrolando-o em um cobertor que
anunciava: “é menino!... “Quando seu filho se assume transgênero,
a melhor coisa a fazer é criar um ensaio para celebrar o fato que ele,
silenciosamente e corajosamente, deixou uma corrida em que ele
nunca quis estar, encontrou seu próprio caminho e conseguiu vencer.
Feliz 20º aniversário, Adrian! Você é, sem a menor dúvida, o ser
humano mais fascinante que eu conheço e eu sempre serei sua maior
fã. Eu te amo, eu honro quem você é e eu respeito a sua coragem de ser
você, sem se desculpar por isso. Vamos comemorar!”, escreveu a mãe
em seu Facebook ao compartilhar as imagens da festa. A homenagem
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de Heather, desde então, viralizou e já alcançou mais de 16 mil
compartilhamentos, 30 mil curtidas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Debater a sexualidade humana implica um olhar histórico e
cultural de nosso contexto sobre conceito/categorização sobre corpo,
sexo, sexualidade A contemporaneidade o processo de transexualidade
e/ou deixam de ser explicadas por normas morais e permanecendo
sujeito ao campo médico mais precisamente a psiquiatria, com algum
acompanhamento da psicologia.
Para Foucault:
Trata-se de determinar, em seu funcionamento e em suas
razões de ser, o regime de poder-saber, prazer que sustenta,
entre nós, o discurso sobre a sexualidade humana. Daí o
fato de que o ponto essencial (pelo menos, em primeira
instância) não é tanto saber o que dizer ao sexo, sim ou
não, se formular-lhe interdições ou permissões, afirmar
sua importância ou negar seus efeitos, se policiar ou não
as palavras empregadas para designá-lo; mas levar em
consideração o fato de se falar de sexo, quem fala, os
lugares e os pontos de vista de que se fala, as instituições
que incitam a fazê-lo, que armazenam e difundem o
que dele se diz, em suma, o “fato discursivo” global, a
“colocação do sexo em discurso” (FOUCAULT, 1999, p.
16).

Permanece a deficiência de informações à sociedade e ao
indivíduo sobre a importância, conflitos familiares, adaptações, bem
como a adoção/aceitação e legitimação do nome social.
A incompatibilidade entre o sexo anatômico e gênero impulsiona
o sujeito a buscar o reconhecimento como alguém do sexo oposto.
A produção acadêmica de discursos, discussões e fóruns sobre
as diferenças inicia um percurso de ter lugar de fala, visibilidade,
cidadania, repúdio ao preconceito, à categorização de sexo e vivência
de sexualidade, despatologização com o objetivo maior de viabilizar o
descolamento de anormalidade do sexo e da sexualidade.
“Não importa se você é gay, hétero ou bi, lésbica, transexual. Eu
estou no caminho certo, querido, eu nasci pra sobreviver” (Tradução
de Born This Way, Lady Gaga).
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RESUMO:

As influências das mídias digitais e das estratégias empreendidas
em seu uso e possíveis influências sobre a linguagem escrita,
especificamente, no Whats-App, são o escopo deste estudo.
Fundamentado em pesquisas desenvolvidas por Crystal (2001),
Galli (2002), Xavier (2011), Marcuschi e Hoffnagel (2007), Araújo e
Biasi Rodrigues (2005) e Marcuschi (2010), trata-se de levantamento
bibliográfico que reflete sobre a linguagem na contemporaneidade,
mais especificamente, a linguagem produzida nos novos meios digitais,
especialmente as mensagens de WhatsApp, e sua possível interferência
sobre a produção de textos dos estudantes do ensino fundamental.
Para tanto, faz-se uma breve incursão pela história da escrita, tendo
por base os estudos de Higounet (2003) que traduzem a evolução
dessa modalidade como uma necessidade histórica do ser humano
e permite perceber a linguagem digital como um novo estágio nesse
processo evolutivo. Assim, percebe-se a necessidade de se considerar
a linguagem produzida nos meios digitais como material de análise
pelos/as professores/as de língua portuguesa que atuam no ensino
fundamental, séries finais, os quais, através dessa abordagem, poderão
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ter uma melhor compreensão de certos problemas apresentados na
escrita dos estudantes e, consequentemente, contribuir para o avanço
na produção da escrita desses estudantes em níveis mais formais.
Palavras-chave: Whatsapp; ensino da escrita; texto escolar.
ABSTRACT:

The influence of digital media and the strategies employed in its
use and possible influences on written language, specifically in WhatsApp, are the scope of this study. Based on research developed by
Crystal (2001), Galli (2002), Xavier (2011), Marcuschi and Hoffnagel
(2007), Araújo and Biasi Rodrigues (2005) and Marcuschi (2010),
this is a bibliographical survey that reflects on the language in the
contemporary world, more specifically, the language produced in the
new digital media, especially WhatsApp messages, and its possible
interference in the text production of elementary students. In order to
do so, a brief foray into the history of writing is made, based on the
studies of Higounet (2003) that translate the evolution of this modality
as a historical necessity of the human being and allows to perceive the
digital language as a new stage in this evolutionary process . Thus, one
can see the need to consider the language produced in digital media
as a material for analysis by Portuguese-speaking teachers who work
in elementary education, final series, who, through this approach, may
have a better understanding of certain problems presented in student
writing and, consequently, contribute to the advancement in the writing
production of these students at more formal levels.
Keywords: Whatsapp; teaching writing; school text.
INTRODUÇÃO

À escola cabe sempre um questionamento sobre o que ensinar
e como trabalhar com os conteúdos e instrumentos novos que se
apresentam na sociedade, tendo em vista o cumprimento de sua
função social. Dentre os conteúdos tradicionais trabalhados pela
escola e ainda muito exigidos pela sociedade contemporânea, está o
domínio da escrita formal, ou seja, a norma culta padrão (POSSENTI,
1998). Considerando o ensino brasileiro como um todo, não podemos
esquecer que sua eficácia está sendo cada vez mais questionada, à

180

v. 15 • n. 1 • p. 179-200 • jan./jun. 2019

medida que se ampliam as exigências de capacitação dos cidadãos
para viver num mundo cada vez mais complexo de informações,
conteúdos e componentes tecnológicos. Pesquisas apontam que a
aprendizagem está muito abaixo do desejável, apesar de uma pequena
evolução apresentada nas últimas décadas e dos pontuais avanços
recentes nas séries iniciais no ensino fundamental. Os dados mais
acessíveis para comprovar essa afirmação podem ser encontrados no
Sistema de Avaliação da Educação Básica do Ceará – SPAECE (2015).
São perceptíveis os indícios de equívocos e/ou lacunas no ensino
de Língua Portuguesa, doravante LP, que contribuem para esse déficit
comentado acima. Isso ocorre porque, ao menos em parte, as aulas
de linguagem não têm promovido a apropriação dos mecanismos da
escrita formal pelos/as estudantes. Essa é uma constatação possível
quando da apreciação de textos de alunos/as do nono ano do ensino
fundamental: ao contrário do que se espera, de modo geral, essa escrita
tem se apresentado bastante sucinta, pouco articulada, textos breves,
organizados principalmente em períodos simples e, muitas vezes, sem
complementação das ideias que o/a autor/a apresenta.
Com um olhar voltado para o entorno dessa produção textual, a
maioria desses/as estudantes faz uso constante de mensagens escritas
online, principalmente pelo aplicativo WhatsApp.
Torna-se, assim, pertinente como estratégia para os/as professores/
as de língua portuguesa, nessa busca constante pela eficácia do ensino
da escrita, conhecer e inserir, no trabalho pedagógico, as diversas
produções digitais presentes nas práticas sociais dos/das estudantes e,
apropriando-se dessas linguagens, observar se haveria intercâmbio nas
estratégias utilizadas, com influência das mesmas sobre a produção
textual convencional (produzidas em sala de aula a exemplo de
respostas de exercícios, cartazes tec) ou quem sabe propondo ações
didáticas a partir dessas produções escritas.
As considerações expostas não implicam em desconsiderar que
outros fatores sejam muito relevantes para o fracasso do ensino da
escrita, mas tão somente delimitar o objeto desta pesquisa.
O ensino de língua não pode ser dissociado de seu uso efetivo.
Hoje o uso da linguagem passa, sobretudo, pelos mecanismos e
formatos produzidos pela tecnologia; assim é impossível dissociar
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esse contexto da produção textual nos meios digitais do trabalho
efetivo com o ensino da língua, sobretudo para este estudo específico,
do ensino de língua portuguesa. Tradicionalmente, o ensino de LP
objetivou a apropriação da variante de maior prestígio social pelos
estudantes. Não obstante, apesar de a linguagem digital ter tomado
contornos cada vez mais presentes no cotidiano, a aquisição dessa
variante ainda é um fator preponderante no ensino. Por sua vez, a
grande maioria dos estudantes não atinge os padrões esperados em
nenhuma das etapas da educação básica. E ainda: a qualidade dessa
escrita tem sido reduzida.
Parece contraditório, mas quando a escrita tem sido mais
acionada, sua qualidade apresenta maior deficiência, do ponto de
vista formal. Estaria a escrita digital influenciando a escrita tradicional,
tida como variante de maior prestígio social? As formas de expressão
utilizadas nos meios digitais, em muitos espaços da sociedade,
tornaram-se um desafio para a escola quando observamos os limites
dos usos das diversas linguagens, admitindo-se que esses limites
existam e que não são totalmente respeitados. Esse desafio consiste
numa certa contaminação da escrita regular que não se restringe ao
uso de vocábulos ou inclusão de símbolos próprios da linguagem
digital, como as emoctions, por exemplo, mas, possivelmente, uma
certa internalização das estratégias utilizadas pelos estudantes nos
meios digitais de tal modo que pode se observar um novo modelo de
escrita quando esses mesmos usuários fazem uso dessa modalidade
da língua. Observa-se, sobretudo nas conversas online, a realização
de uma escrita comprometida com a brevidade, muito marcada por
truncamentos e expressões coloquiais mais comuns na modalidade
oral. A linguagem do WhatsApp, muito utilizada em nossos dias,
exemplifica bem essas características.
Interessa-nos entender por que isso acontece e se essa realidade
tem repercutido nos enunciados escritos dos/as estudantes produzidos
nas aulas de LP. Não parece incoerente supor que os/as estudantes, por
estarem utilizando tão intensamente as mídias digitais, especificamente
o WhatsApp, ao escrever textos escolares, sejam levados/as a realizar
rupturas em seus enunciados. E, se tais experiências são de fato
importantes como se pode supor, seria também coerente acreditar que
a falta de uma pedagogização dessa manifestação da língua escrita,
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por parte da escola, possa dificultar o avanço dos alunos em suas
produções escritas formais. Em resumo, a questão norteadora que
orientará este estudo é: a acentuada utilização da escrita nos espaços
digitais, especificamente do WhatsApp, pode influenciar a produção
de textos de estudantes do nono ano do ensino fundamental?
Um dos fatores que impulsiona a pesquisa é o fato de que os/as
estudantes estão cada vez mais interagindo a partir dos gêneros digitais,
principalmente nas redes sociais, investindo nestas tempo e fazendo
desses espaços novos espaços de comunicação e aprendizagem
constantes. É uma rede de sociabilidade cujos sujeitos aprendem, no
dizer de Gomes (2016, p.82): “mesmo não sendo necessariamente os
escolares, integram-se à bagagem cultural dos alunos, embora não
costumem ser valorizados nem pelos professores, nem pela escola”.
Cabe ao espaço institucional de ensino utilizar essa motivação e essa
possibilidade de aprendizagem, das quais nem sempre se dispõe no
trabalho em sala de aula, para realizar sua função social.
Em razão de ser uma pesquisa em andamento cujos dados
empíricos ainda estão sendo construídos, as questões aqui apresentadas
serão respondidas a partir de levantamento bibliográfico.
Assim, este trabalho de pesquisa se inicia por problematizar
a linguagem e seu uso na contemporaneidade, refletir sobre as
influências das mídias digitais e as estratégias empreendidas em seu
uso e as influências sobre a linguagem escrita, especificamente, no
contexto do WhatsApp. Isso porque os/as alunos/as estão inseridos/as
numa sociedade digital, como propõe Gomes (2016):
as pessoas hoje escrevem, fotografam, filmam, compõem
textos com imagens, áudio e vídeo e compartilham
produções [...] estão mais interessados na manutenção de
relacionamentos (GOMES, 2016, p. 45).

É urgente que a escola se aproprie e aprenda a gerenciar as
diferentes ferramentas tecnológicas, fazendo uso adequado das
mesmas e colocando-as a favor do ensino.
O segundo aspecto da discussão problematiza a escrita e os
mecanismos aplicados em sua evolução, e, delimitando a reflexão,
aborda-se a escrita produzida nos bate-papos da internet, dando
especial atenção para a linguagem utilizada no WhatsApp.
Por fim, são apresentadas as considerações finais acerca
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das reflexões que o estudo proporcionou onde são apontadas
possibilidades para uso do WhatsApp como ferramenta pedagógica e
como contribuição ao ensino de Língua Portuguesa.
LINGUAGEM NA CONTEMPORANEIDADE E INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS
DIGITAIS

Em busca de solução para seus problemas cotidianos e de
sobrevivência, o ser humano produziu a tecnologia, ou seja, soluções
criativas que o ajudaram desde os mais remotos tempos a vencer as
adversidades do ambiente. Da descoberta do fogo, passando pela
invenção dos primeiros instrumentos de caça até nossos dias, o ser
humano foi engenhoso e muito bem-sucedido em sua produção
tecnológica. Quanto mais evoluem as técnicas, mais produtos
sofisticados são criados e rapidamente substituídos por outros mais
complexos. O mundo ganhou velocidade e as comunicações
tornaram-se cada vez mais eficientes, mas as relações também foram
transformadas nesses processos de mudança.
Xavier (2011) afirma que toda tecnologia é um conhecimento
criado, desenvolvido e aplicado para resolver os problemas de
limitações físicas e intelectuais do ser humano; isso se confirma
quando se pode refletir com o autor sobre o aumento da velocidade e
os ganhos de produtividade, assim como de qualidade que se tornam
visíveis tanto na realização de atividades quanto na produção de
artefatos, quando uma nova tecnologia é desenvolvida. As conquistas
tecnológicas, ao longo da história humana, propiciaram mudanças em
seu comportamento e facilitaram a realização de muitas atividades
complexas, cansativas e por vezes perigosas, assim, na maioria das
vezes, a tecnologia facilitou a vida humana.
Na perspectiva de Xavier (2011), as tecnologias são promotoras do
desenvolvimento social, cultural e econômico, imprimindo à marcha
da humanidade suas marcas e construindo a civilização humana em
diversos níveis e estágios. Dentre as grandes conquistas tecnológicas da
humanidade, destaca-se a aquisição da linguagem, habilidade surgida
no último estágio da civilização, a do Homo Sapiens, diferenciando
definitivamente o ser humano das outras espécies. A linguagem é,
pois, a tecnologia mais significativa para a concretização da condição
humana. Através dela, o homem pode articular e planejar o seu fazer,
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trata-se de uma tecnologia que potencializou a evolução das demais
tecnologias. Mediante essa constatação é que o autor afirma:
Cabe à linguagem a responsabilidade de coordenar o
processamento dos dados acessados pela percepção
ativada e transmitida pela rede neural (audição, visão, tato,
gustação e olfato). Ela orienta o tratamento cognitivo que
tais dados receberão seja do raciocínio, seja da memória,
seja da imaginação. Em uma palavra, a linguagem gerencia
a racionalidade, condição essencial à evolução tecnológica
da humanidade (XAVIER, 2011, p. 32).

A perspectiva neste trabalho coaduna com a do autor,
considerando que a linguagem possibilita a organização, a transmissão
e a ampliação do conhecimento, combinados de estratégias que
foram fundamentais para a evolução da humanidade e sobremaneira
no processo de construção do conhecimento. Entre outras situações
de impacto sobre os modos de comunicação, pode-se citar a
transmissão radiofônica, a telefonia, a criação da televisão. Todos esses
incrementos tecnológicos significaram mudanças, pois criaram novos
hábitos que foram internalizados pela cultura humana, trouxeram
facilidades e algum grau de bem-estar às pessoas, em detrimento de
suas desvantagens.
O final do século XX ficou marcado pela aceleração do processo
de globalização, derrubando fronteiras, nos vários campos do
universo de conhecimento cultural, social e histórico, impulsionados,
sobretudo, pelo comércio e pela migração, os quais proporcionaram a
disseminação do conhecimento.
Uma das marcas da globalização é a velocidade com que evolui
a tecnologia (GALLI, 2002). O mundo mudou e com tal velocidade que
produziu efeitos impactantes nas últimas décadas, alterando costumes
e comportamentos. Dentre as principais conquistas humanas relativas
ao avanço tecnológico, pode-se destacar a internet pela alteração
provocada no que diz respeito às possibilidades por ela viabilizadas,
incluindo aí a agilidade nas comunicações interpessoais, o acesso às
informações em tempo real, a facilidade proporcionada, ou seja, a
web revolucionou a sociedade e, nesse contexto, produziu alterações
também na linguagem; somou-se às linguagens humanas já existentes
a linguagem produzida nos meios digitais, a qual trouxe inovações aos
processos de comunicação.
Segundo Crystal (2001), foi a partir de meados dos anos de 1990,
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que se intensificaram as perspectivas de análise do ponto de vista. O
autor destaca a importância do componente linguístico no contexto
da internet, alegando que se a Internet é uma revolução, é provável
que seja uma revolução linguística. A linguagem, em si mesma uma
tecnologia indispensável ao desenvolvimento dos sujeitos (XAVIER,
2011), toma novas formas e as tecnologias permitem o estabelecimento
de novas conexões. Pessoas hoje podem se comunicar em tempo real
mesmo estando em lugares extremos do planeta. Isso implica interações
novas, visto que a língua não será suficiente para estabelecer as novas
conexões. Foi preciso criar mecanismos que viessem a suprir as lacunas
provocadas pelo não domínio das línguas. Dinâmica por natureza,
a linguagem ganhou novos desenhos, assim se associam ao código
convencional já internalizado à apropriação de novos símbolos, novas
sintaxes, na tentativa de produzir sentidos de forma mais rápida sem
perder a eficiência.
Assim, é relevante destacar que, se por um lado a internet
incentiva ações novas que permitem profundas mudanças sociais,
por outro lado ela também permite o surgimento de novos modos
de operação cognitiva. Em Crystal (2001), indaga-se em que medida
nosso comportamento linguístico foi alterado pela internet de modo
a ser considerado revolucionário. Nela são produzidos dialetos
distintos, dependendo da origem de seus usuários ou ainda se trata de
usos idiossincráticos não possíveis de serem classificados, questiona o
autor. Para este, há a linguagem da web que traz elementos próprios
dos diversos discursos da sociedade (legal, religioso, literário,
científico, jornalístico, entre outros), mas há a linguagem mais
próxima da conversação face a face, tais como as desenvolvidas
nos chats, e-mails, mundos virtuais, especialmente nos ambientes de
interação, onde, embora se faça uso da escrita, prevalecem muitos
elementos constitutivos da linguagem oral. São essas linguagens
produzidas nas mensagens instantâneas, em tempo real, linguagem
carregada de marcas da informalidade, muitas vezes despojadas de
qualquer “moderação”, mas que servem perfeitamente aos objetivos
comunicativos dos usuários mais produzidas e acessadas pelos jovens
e adolescentes diuturnamente. Escreve-se como quem fala, muitas
vezes, há uma despreocupação com qualquer censura, criam-se
formas de dizer, aceitas por esses usuários que se afastam dos padrões
convencionais da escrita. Essa é a perspectiva seguida nesta pesquisa.
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Araújo e Biasi Rodrigues (2005), nessa mesma linha de
raciocínio, identificam na natureza da escrita que se desenvolve na
internet certa primazia de estratégias orais sobrepondo-se às estratégias
da escrita. Esses autores polemizam quando trazem essa tese, mas
sua argumentação procede quando se analisa que as formas de
comunicação predominantes hoje nos espaços virtuais são simultâneas,
em tempo real, ou seja, há um planejamento, mas esse modo de
produção não permite que seja mais elaborado; os interlocutores a
constroem simultaneamente, no ato de comunicação. Essas estratégias
aproximam-se sobremaneira das estratégias da linguagem oral. O
resultado é uma escrita carregada de elementos extralinguísticos,
muitos truncamentos, entre outras marcas próprias da escrita utilizada
na produção dos textos digitais.
Necessariamente essa linguagem que chegou à sala de aula
precisa ser considerada pelas escolas e pelos sujeitos que as compõem.
Porém, não há efetivamente a apreciação das linguagens produzidas
pelos jovens e adolescentes em ambientes digitais, permanecendo,
muitas vezes, o ensino de conteúdos tradicionais e negligenciando essa
produção que é real e significativa para seus usuários. Inicialmente vista
como invasora, ou seja, na escrita e na oralidade dos/as educandos/as,
puderam-se perceber as marcas desse convívio, mas não foi acolhida
e trabalhada pelos/as professores/as; ao contrário, por parte de parcela
significativa da docência, houve muita preocupação em coibir os usos
dessa linguagem na produção escolar. Nada condenável- é preciso que
se ressalte- uma vez que sempre se colocou para estes/ES profissionais
de língua materna a responsabilidade pelo ensino da variedade formal
da língua. É, portanto, compreensível que a chegada de expressões com
ortografia e léxico nada convencionais causasse certa preocupação
(ARAÚJO E BIASI RODRIGUES, 2005).
Conhecer, se apropriar e desenvolver na escola as práticas
discursivas externas da mesma não descarta hoje a necessidade de
se conhecer, não somente os gêneros, mas a sua linguagem: como
essa linguagem é produzida, como ela é armazenada, como se dão
os processos de sua produção, em suma faz-se necessário adentrar
no universo virtual para compreender a linguagem nele desenvolvida
e, principalmente, compreender as influências dessa linguagem no
contexto escolar, sobretudo na escrita.
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DOS RABISCOS NAS CAVERNAS À CULTURA DIGITAL: A EVOLUÇÃO
DA ESCRITA

Por muito tempo, a humanidade fez uso da linguagem oral,
habilidade fundamental em seus processos de organização, necessária
para a evolução da espécie humana, mas ainda insuficiente para
atender às necessidades de comunicação e interação, inerentes ao
ser humano. Isso posto, evidencia como a escrita trouxe maiores
possibilidades às sociedades humanas. Comunicar não somente com
que está aqui e agora, mas estabelecer contato com aqueles que
estão distantes no tempo e no espaço. “Diante de sua necessidade
de um meio de expressão permanente, o homem primitivo recorreu
a engenhosos arranjos de objetos simbólicos ou a sinais materiais,
nós, entalhes, desenhos” (HIGOUNET, 2003, p. 9). Essa necessidade
já estava presente no ser humano primitivo e se mostra presente
nas sociedades contemporâneas. Higounet (2003) ratifica essa ideia
quando acrescenta que “em nossos dias, a reprodução em disco ou fita
magnética, outro procedimento de fixação da linguagem, mais direto
que a escrita, começa a concorrer com ela”.
Quando a sociedade estabeleceu e desenvolveu o sistema
de escrita, os indivíduos tiveram de fazer uma opção: ou dominála ou ficar à margem de muitas interações sociais. Em nossos dias,
quando a escrita predomina nas relações sociais, presente na maioria
dos processos de interação e comunicação, o não domínio dessa
modalidade de linguagem cria muitas barreiras e o “iletrado” enfrenta
muitos obstáculos para conviver e ascender socialmente. Em tempos
primitivos, os seres humanos sentiam cada vez mais a necessidade de
estabelecer contatos e registrar suas impressões e experiências cujo
alcance fosse capaz de vencer a barreira do tempo e do espaço ainda
não conseguido pelas experiências de comunicação oral e gestual.
Isso os impelia a criar formas para atender àquela necessidade.
Do seu contato com a natureza, o homem primitivo extraiu os
primeiros instrumentos e materiais para realizar seus registros, muitos
dos quais evidenciam a necessidade de contar seus feitos e organizar
suas tarefas. “Outrora, numerosas substâncias serviram de suporte à
escrita e são ainda usadas em situações excepcionais” (HIGOUNET,
2003, p. 16). Com o tempo, essa necessidade parece ter se tornado
cada vez maior e graças à criatividade e curiosidade humanas, tão
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logo desenvolveu habilidades necessárias ao manejo dos instrumentos
disponíveis, os homens foram pouco a pouco criando símbolos capazes
de representar aquilo que lhes parecia necessário para transmitir
suas mensagens aos contemporâneos e à posteridade. Dos primeiros
rabiscos nas cavernas ao sistema alfabético que temos hoje, os homens
tiveram uma longa jornada.
Paralelamente, a necessidade de simplificação dos signos escritos
foi tornando o sistema mais compacto e funcional. Tal necessidade
parece ter se mantido ao longo da história e hoje podemos observar
essa tentativa de abreviação na escrita em meio digital. As emoctions
não parecem funcionar muito diferentes, tanto na produção de sentido
quanto na simplificação de textos.
Diferentes civilizações começaram a trabalhar com sistemas
mais simplificados e, ao mesmo tempo, capazes de identificar
distintos conceitos, seres e objetos. Esses contextos históricos surgem
da necessidade de comunicação e expressão humanas, abstraindose sempre e cada vez mais, que se originaram e se desenvolveram
paulatinamente os diversos sistemas de escrita, em diferentes lugares.
Estabeleceram-se padrões nas representações gráficas que foram se
aperfeiçoando e tornando-se mais complexas com o passar do tempo,
de tal sorte que sua aquisição não mais estaria ao alcance imediato
por leitura visual; seu domínio demandaria um processo de trabalho
intelectual o qual exigia tempo e dedicação. Tal realidade gerou a
elitização da escrita. Somente um pequeno grupo de pessoas, as elites
clericais e comerciais eram instruídas e tinham acesso à escrita. E assim
foi por um longo tempo.
As transformações sociais permitiram a popularização da
escrita. Alguns eventos históricos e descobertas científicas tornaram-se
propulsores dessa popularização. Dentre eles, podemos citar alguns
que merecem maior destaque. No século XV, a invenção da imprensa
tornou possível a reprodução de livros e ampliou o número de pessoas
a terem acesso à leitura, graças à invenção de Gutemberg que garantiu
a rapidez necessária à produção de uma grande quantidade de livros
em menor tempo. Mas, a popularização da escrita deu-se mesmo com
o surgimento da instituição escola que, propiciando uma alfabetização
em massa, torna possível a comunicação pela escrita entre todas as
classes sociais.
Diferentemente da linguagem oral, cujos interlocutores estão
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presentes no momento em que se dá o processo de interação, na
escrita temos um autor distante, que se expressa para um leitor, muitas
vezes não conhecido, cabendo a quem escreve apresentar o máximo
de informações referentes ao contexto, ao tema em questão, ao seu
propósito comunicativo, sem desconsiderar o leitor para o qual a
escrita se destina.
Segundo Higounet (2003), a escrita deixou de ser “um
procedimento do qual atualmente nos servimos para imobilizar,
para fixar a linguagem articulada, por essência fugidia”, para ser, na
verdade, “uma nova linguagem”, através da qual, além de garantir a
permanência da expressão, o leitor pode acessar o mundo das ideias
que se encontram organizadas através do texto escrito. O autor defende
que a escrita está diretamente relacionada à civilização, entendendo
que a história da humanidade se divide em duas eras: antes da escrita e
depois da escrita. É cabível atentar para o risco de que esse pensamento
nos leve à errônea conclusão de que sem escrita não há civilização.
Na era da escrita, a grande maioria das relações sociais estabeleceuse através do texto escrito. O autor admite que, em algum momento,
possa haver uma era depois da escrita e nos indagamos se o mundo
digital já não preconiza a chegada desse tempo novo, uma vez que
tantas novidades e possibilidades têm sido evidentes nesse contexto
atual.
Há discussões, entretanto, que questionam essa primazia da
escrita como eixo civilizatório da humanidade. Marcuschi e Hoffnagel
(2007), em sua obra Fala e Escrita, baseada nos estudos de Havelock
(1995), observa que as formas de armazenamento da escrita são,
na verdade, originárias da tradição oral que já havia desenvolvido
estratégias de textualização diferentes da conversação a qual serviria
ao armazenamento das informações. A escrita teria se apropriado
dessas formas de textualização da fala e as desenvolvido, conseguindo
eficiência em seu propósito de armazenar as informações e transmitila à posteridade.
Passados séculos de primazia da escrita, muitas tecnologias
foram criadas, muitas alterações já discutidas no início desse estudo.
E pode-se quase afirmar a existência de uma escrita paralela, embora
muitos procedimentos da escrita formal tenham sido incorporados à
escrita produzida na internet.
Na internet predomina a linguagem chamada digital, uma
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linguagem mista que carrega marcas das várias linguagens a que
temos acesso na sociedade, tais como a linguagem oral, imagética,
iconográfica, entre outras, mas a linguagem escrita, em diferentes níveis
de formalidade, é também muito presente no espaço cibernético. É
uma linguagem marcada por hipertextos, e entremeada de links que
permitem aos seus leitores estabelecer conexão em todas as direções
e retomar ao texto inicial a qualquer instante ou redirecionar o seu
caminho. A metáfora de pontes ou redes interligadas é bastante
pertinente para descrever a rede. Nesse espaço digital, há inúmeras
possibilidades tanto de produção como de recepção de conteúdos.
Para cada público há conteúdo específico, personalizado, bem como
a possibilidade de interação entre os usuários seja por mensagens
instantâneas como o Messenger, chats ou de interação em curto
prazo como em fóruns, troca de e-mails, sem desconsiderar a imensa
capacidade de armazenamento que permite a guarda de acesso das
publicações de modo prático e flexível. Cada vez mais avançada a
técnica, hoje há um mundo de informações e possibilidades de
interação ao nosso alcance.
Já indagamos se a intensificação do uso da escrita exigida
na internet poderia promover também uma maior alteração dessa
modalidade comunicativa. Tendo por base as reflexões de Marcuschi
e Hoffnagel (2007), levantamos a hipótese de que sim, é possível que
haja várias formas de escrita no futuro. Não se trata, nesse contexto, de
afirmar que a língua está sendo molestada, alterada ou transformada.
Não é a ideia de que surgirão novas regras de sintaxe na língua
portuguesa, de que o idioma será destruído, mas a ideia é a de que, em
razão de as novas formas de comunicação terem adaptado e promovido
tantas variações na utilização do idioma, em certos contextos digitais,
é possível nos depararmos, no futuro, com formas novas que atendam
às necessidades dos/as usuários/as da rede mundial. Esse futuro do
qual falamos é incerto, faz-se necessário admitir porque o mundo
digitalizado guarda a instabilidade como uma de suas características
marcantes, assim não há como fazer previsões sem o risco sério de
se equivocar. No entanto, é conveniente e necessário para o ensino
de línguas, especialmente o ensino de língua materna, compreender
em que medida há intervenções dessa linguagem nova – a linguagem
digital – oriunda da informática, sobre a linguagem escrita nesse
momento histórico. Ao discutir as relações com fala na busca pela
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caracterização da escrita Marcuschi e Hoffnagel (2007), citando Olson
(1977), admitem que haja sim a transição de uma modalidade para a
outra, o que aponta para um pensamento que essa transição também
se dá entre as escritas convencional e digital. Trata-se de uma variação
linguística influenciada pelo suporte e pelas condições de produção
dos enunciados.
Apropriar-se da linguagem digital, aproximá-la da linguagem
corrente e manuscrita dos estudantes não implica em realizar a crítica,
propor a tradução ou a correção dessa linguagem. Pode ser uma
rica experiência de reconhecimento de uso da língua, em diversas
variedades e a dinâmica da língua em uso que historicamente é viva e
variável. Por que não admitir que os usuários da linguagem praticada
nos meios de comunicação digitais podem estar trazendo influências
dessas práticas em suas experiências de escrita? Por que não admitir
que essas influências possam ser naturais, benéficas à construção
de sentidos? Por que também não admitir a possibilidade de que as
influências das práticas na internet, muito mais significativas em termos
de quantidade, possam estar influenciando a escrita convencional,
inclusive dificultando a expressão esperada em certos gêneros mais
formais? São questões necessárias que precisam ser problematizadas
pela escola e pelos docentes de língua portuguesa.
Entendemos como natural, pois se observa em textos de
escritores iniciantes marcas de oralidade muito presentes, assim como
características de um gênero textual em outro gênero. Essas marcas
são consideradas naturais e, graças ao trabalho de reescrita que se faz
ao longo do ensino de língua materna, assim como após recorrentes
práticas de leituras, entre outros fatores possíveis, elas ficarão cada vez
menos presentes até que se atinja a proficiência naquele gênero em
questão. E assim, entendendo como possível e natural essas ocorrências
valida-se a hipótese dessa migração das estratégias e formas dos espaços
digitais para os espaços convencionais e ratifica-se a necessidade de
conhecer a linguagem dos espaços digitais e considerá-la como mais
uma variedade quando, no ensino da escrita, o professor depara-se
com a tarefa de analisar os textos dos estudantes de qualquer nível de
ensino, sobretudo no ensino fundamental.
Por digital, entende-se o texto escrito que assume diferentes
formas na tela do computador bem como no celular, tablet e afins. “A
digitalização é o fundamento técnico da virtualidade” (LÉVY, 1999, p.
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48). Assim, para entender o digital é importante que se compreenda
o que é virtual. Segundo o pesquisador, o virtual pode ser entendido
sob três pontos de vista: o técnico, relativo à informatização; um
filosófico, segundo o qual aquilo que é virtual existe em potencial e se
concretiza em sua atualização (por exemplo, Lévy (1999) apresenta a
árvore que tem no grão sua existência virtual); e um de uso corrente
que apresenta o virtual como contrário àquilo que é real, nesse
sentido virtualidade refere-se à irrealidade, não existe no plano real.
Para o autor, o virtual e o real não se dividem, assim, uma palavra
pronunciada num determinado tempo ou lugar representa atualização
daquilo que é virtual, porém cada atualização se diferencia, porque
“o virtual é uma fonte indefinida de atualizações”, segundo Levy
(1999, p.46). Essa proposição leva à compreensão de que na tela do
computador ou na telinha do celular poderemos atualizar textos e
discursos disponibilizados num plano virtual.
Sobre a escrita nos discursos eletrônicos, Marcuschi (2010, p.22)
resume o dito em Crystal que destaca aspectos a serem considerados
quando se trata da linguagem da Internet e sobre o efeito da Internet
em nossa linguagem:
(1)
Do ponto de vista dos usos da linguagem:
temos uma pontuação minimalista, uma ortografia um
tanto bizarra, abundância de siglas, abreviaturas nada
convencionais, estruturas frasais pouco ortodoxas e uma
escrita semialfabética;
(2)
Do ponto de vista da natureza enunciativa dessa
linguagem: integram-se mais semioses do que usualmente,
tendo em vista a natureza do meio com participação mais
intensa e menos pessoal, surgindo a hiperpessoalidade;
(3)
Do ponto de vista dos gêneros realizados: a
Internet transmuta de maneira bastante complexa gêneros
existentes, desenvolve alguns realmente novos. Contudo,
um fato é inconteste: a internet e todos os gêneros a ela
ligados são eventos textuais fundamentalmente baseados
na escrita. Na internet a escrita continua sendo essencial.

Considerando o primeiro e terceiros aspectos apontados por
Crystal (2001) relevantes aos nossos propósitos, é conveniente
aprofundá-los. Pode-se partir das afirmações de Marcuschi (2010)
que estabelece a relação entre a oralidade e a escrita, nesse contexto
específico de escrita. Se na escrita regular, as marcas de oralidade
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fazem-se presentes muitas vezes, mais ocorrem nos contextos digitais.
Isso inviabiliza, segundo o autor, a tradicional dicotomia oralidade
e escrita ainda presentes nos manuais de ensino de língua. O que
se pode observar na escrita digital é um certo hibridismo (grifo do
autor). Além disso, observa-se que os gêneros digitais permitem uma
integração entre diversas semioses como signos verbais, sons, imagens
e formas em movimento. O autor destaca ainda a plasticidade dos
novos gêneros, especialmente da publicidade.
Um outro aspecto relevante é o intenso uso da escrita que a
internet exige. Essa intensificação do uso da escrita poderia, em
hipótese, promover também uma maior alteração dessa modalidade
comunicativa? Para Marcuschi (2010), é possível que sim, pois as
mudanças que ocorrem na linguagem oral pela intensidade de uso
dessa modalidade, poderão tornar-se muito mais velozes a partir do
momento em que o uso da escrita se intensifica significativamente.
Assim, não é descartada a possibilidade de que no futuro coexistam
várias formas de escrita, relativamente aos diversos contextos de usos
dessas escritas. Estaria aí uma das causas de tantos truncamentos e
tanta brevidade na escrita dos adolescentes?
Essa busca por resposta direciona-se mais uma vez a Crystal
(2001). Em suas pesquisas, reflexões e observações não se encontram
uma preocupação do autor com a decadência da língua em razão da
ampliação do uso da internet. Em suas considerações, é desenhada, em
longo prazo, uma revolução sem precedentes, especialmente sobre os
processos comunicativos, graças à evolução da tecnologia, entretanto,
há uma tranquilidade do mesmo em mostrar que nenhuma variedade
linguística está se perdendo, tão somente somam-se, segundo sua
ótica, novas variedades e possibilidades de uso da língua.
Considerando as contribuições do referido autor como muito
pertinentes e observando que admitem as variações linguísticas no
meio digital, associando essas ideias às discutidas por Marcuschi
(2010), que aceita a ideia de migração de uma modalidade para outra,
reitera-se a ideia de que mediante tantas proposições e novidades que
se apresentam com a internet, seja mesmo possível ou provável que,
pelo uso constante da linguagem interativa das redes sociais por parte
de nossos jovens escritores, haja de fato uma interferência dos usos
da modalidade de um meio sobre o outro. Não afirmamos que haja
o fim de qualquer modalidade, mas admitimos que haja a migração
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de estratégias e marcas da variante digital estejam sendo acrescidas às
estratégias tradicionais na produção de textos escolares.
Não somente na comunicação houve mudanças, mas em outros
processos sociais: o imediatismo, a rapidez e a economia de tempo
tornaram-se marca dos novos tempos. Os adolescentes, totalmente
inseridos nesse contexto de mudanças, ainda em processo de aquisição
da variedade formal da linguagem, podem estar transmutando algumas
das estratégias utilizadas nos meios digitais em suas produções escritas
escolares e produzindo textos mais sucintos, alterando os processos
coesivos, trazendo estratégias da comunicação em tempo real para a
produção escrita convencional, esta sincrônica e, conforme Marcuschi
e Hoffnagel (2007, p. 92), nela “é preciso verbalizar tudo, ao passo
que na oralidade temos a possibilidade de utilizar a situação física e
podemos apontar com o dedo ou outros recursos”.
Essas possibilidades da oralidade permitem a omissão de
muitas informações que por vezes necessárias à produção de
sentido no texto escrito. Do mesmo modo, ocorrem nas conversas
instantâneas realizadas em meios digitais. Nelas, há também recursos
que permitem uma comunicação mais econômica dando, aos/às
interlocutores/as, mais fluidez aos textos produzidos e permitindo aos/
às interlocutores/as estabelecer sentidos. Estudantes, imersos/as nessas
práticas comunicativas digitais e pouco adeptos à prática da escrita
convencional, podem trazer para essa as marcas daquela.
Há, entretanto, muitas implicações nos processos de produção
textual advindas dos usos frequentes da linguagem digital; não são
necessariamente nocivas, mas que precisam ser compreendidas
e trabalhadas, pois os/as estudantes estão convivendo com essas
manifestações linguísticas e, de certa forma, inserindo alguns traços
das mesmas para a linguagem manuscrita, sem que se saiba como
e em que medida isso acontece. Assim, afirmamos hipoteticamente
que os vestígios de oralidade (rupturas nos enunciados, brevidade,
desconexão entre partes do texto) presentes nos textos produzidos
pelos/as alunos/as do ensino fundamental ocorrem, em parte, pela
produção cotidiana em textos do WhatsApp.
METAMORFOSE DA ESCRITA? E AGORA PROFESSORA?

Muitos são os fatores que podem interferir nessa produção
textual discutida acima. O primeiro deles é comprovadamente a
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existência de falhas no processo de aquisição da escrita, ou mesmo a
não consolidação desse processo. Não escrevem de uma determinada
forma porque (ainda) não aprenderam a escrever. Mas, é possível
identificar também algumas marcas indicativas de uma incorporação
daquelas estratégias anteriormente expressas - rupturas, truncamentos,
brevidade, entre outros - na escrita de textos escolares. Marcas
da oralidade poderiam explicar, em alguns casos, certos registros,
contudo, a despeito de Araújo e Biasi-Rodrigues (2005) mostrarem
que a língua portuguesa não corre perigo algum nesse contato com as
linguagens digitais, é importante atentar para outra afirmação desses
mesmos pesquisadores que respaldam nossa preocupação, a saber,
é preciso que haja uma atenção redobrada das abordagens teóricometodológicas voltadas para o ensino em relação aos novos recursos
que estão sendo criados para agilizar a troca de informações no
ambiente virtual, pois, conforme alertam os autores:
Salta aos olhos o papel que as condições externas (sociais,
culturais, históricas, tecnológicas) exercem sobre os
usos da língua, sobrepondo-se até mesmo às condições
internas (formais ou estruturais) mais facilmente visíveis na
superfície textual (ARAÚJO; BIASI-RODRIGUES, 2005, p.
10).

Deduz-se que a grande preocupação relacionada ao uso
da linguagem digital são os desafios que ela traz ao ensino e à
aprendizagem, visto que pela internet as informações se multiplicaram,
os processos tornaram-se mais complexos, as formas de acesso e
produção se transformaram. Temos pela frente, em consonância com
os/as autores/as, uma necessidade de formação apropriada para os/as
educadores/as, pois deverão orientar seus/suas alunos/as para saber
lidar com essa nova demanda de conteúdos e conviver com mais um
formato de linguagem, usando apropriadamente cada uma e, quem
sabe refletindo sobre as variedades ou trazendo desse convívio com a
linguagem digital uma maior consciência sobre a produção de sentidos
em sua escrita convencional.
Os/as professores/as de língua materna têm uma responsabilidade
diante do exposto. Nesse contexto, torna-se relevante que os/as
docentes compreendam melhor essas questões. Entende-se que, na
medida em que se percebe a ineficácia do ensino e, ao mesmo tempo,
observa-se o uso real e espontâneo da língua em situações cotidianas,
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não há outra alternativa senão apropriar-se dessa linguagem e usá-la
a favor do ensino, alertando para o que afirma Gomes (2016), quando
discorre sobre a escrita nas redes sociais:
Muitas práticas da escrita no meio digital extrapolam
as propostas de redação e leitura nas escolas, mesmo
quando estas envolvem os dispositivos tecnológicos, por
estarem presas a determinados valores e padrões e por
não considerarem a formação e a manutenção de redes de
relacionamentos como uma das motivadoras das interações
via escrita (GOMES, 2016, p. 82).

Deduz-se que a escrita nos meios digitais é descomprometida
com padrões, realiza-se de forma livre e permite que os/as usuários/as
atendam plenamente suas necessidades comunicativas, sem censuras.
A escrita escolar, conforme o autor, tem compromisso com padrões préestabelecidos e, mesmo quando fazem uso dos recursos tecnológicos,
são indiferentes aos motivos que atraem os usuários às redes sociais,
ou seja, a formação e manutenção de relacionamentos. Nos espaços
digitais, portanto, a escrita se dá de modo parecido às condições de
fala, parte da necessidade de fazer contato com o outro e manter essas
relações. Essas condições de produção são as já defendidas por Koch
e Elias (2012, p. 88) quando afirmam que “um dos requisitos básicos
para a produção de todo e qualquer texto é a contextualização, ou
seja, sua ancoragem em dada situação comunicativa”.
Ao se problematizar os meios digitais, parece que se fala de
algo demasiadamente amplo e de fato o é. Muitas são as redes sociais,
aplicativos, páginas interativas, conteúdos multimodais, entre tantos
outros serviços disponíveis na internet. Coube verificar por meio
de pesquisa quais os mais usados entre os/as alunos/as do ensino
fundamental. Alguns/algumas se destacam pela preferência, mas
nenhum/nenhuma se iguala ao WhatsApp neste momento.
O grande diferencial do WhatsApp, segundo os seus criadores,
foi a inovação do sistema de utilização dos contatos telefônicos no
software. Quando um/a usuário/a faz o download do aplicativo para
seu telefone, não é necessário criar uma conta ou adicionar amigos/
as para utilizar a plataforma. O próprio aplicativo localiza os números
de celulares salvos no aparelho e automaticamente identifica qual
está cadastrado no WhatsApp, adicionando para a lista de contatos
do novo/a usuário/a. Esse aplicativo é considerado por alguns/algumas
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um substituto das mensagens instantâneas, por ser mais prático e
econômico. O que mais agrada é não haver custo adicional para enviar
as mensagens, além do plano de dados já utilizado para se conectar
à internet. Assim, sem maiores gastos, o/a usuário/a pode enviar
mensagens, vídeos, compartilhar conteúdos, conversar, inclusive
realizar conversas com transmissão de imagens.
Entre os/as usuários/as das redes sociais, não há como negar a
preferência. A todo instante, estamos sempre recebendo e enviando
mensagens e, à nossa volta, vemos pessoas usando seus celulares, boa
parte delas fazendo uso do WhatsApp. Num levantamento inicial,
ampara-se no trabalho de Mestrado de Caiado (2005) intitulado
“meuqueriblog.com”: a notação produzida no gênero weblog e sua
influência na notação escolar para um levantamento inicial de marcas
transgressoras das conversas dos adolescentes nos gêneros digitais,
muito próximos aos produzidos no WhatsApp, a saber: 1) transgressões
ortográficas: supressão de vogais como em msm, vc, q; omissão de
acentos ou substituição por H como em la, lah para lá; ta, tah para tá;
substituição do til pelas letras AUM como em naum; uso da letra k em
lugar da letra c ou do dígrafo qu como em boka e kis; alongamentos
como em galeraaaaa; não uso da cedilha, às vezes com troca do ç
por x como em coraxaum e aconteca para “coração” e “aconteça”;
colocação do ç em lugar de c como em conhece; hipersegmentação
como em façaisso; 2) uso intensivo de onomatopeias com grafia
modificada como em Oiee, hummmmmm; 3) uso de recursos
semióticos tais como as emojis; 4) redução de enunciados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre os usuários das redes sociais, não há como negar a
preferência pelo WhatsApp. Num levantamento inicial, podemos
ver na escrita deles/as que: 1) transgressões ortográficas: supressão de
vogais como em msm, vc, q; omissão de acentos ou substituição por H
como em la, lah para lá; ta, tah para tá; substituição do til pelas letras
AUM como em naum; uso da letra k em lugar da letra c ou do dígrafo
qu como em boka e kis; alongamentos como em galeraaaaa; não
uso da cedilha, às vezes com troca do ç por x como em coraxaum e
aconteca para coração e aconteça; colocação do ç em lugar de c como
em conhece; hipersegmentação como em façaisso; 2) uso intensivo de
onomatopeias com grafia modificada como em Oiee, hummmmmm;
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3) uso de recursos semióticos tais como as emojis; 4) redução de
enunciados.
Assim, é imprescindível para os/as professores/as de língua
materna a apropriação das linguagens utilizadas nos meios digitais
como forma de melhor compreender a linguagem dos/as estudantes,
em sua maioria expostos e usuários/as dessas linguagens. Sem
pretensões de ensiná-la ou tampouco sem a ousadia de corrigi-las ou
suprimir o seu uso. Há por parte do/a professo/a de língua materna
a responsabilidade de promover o avanço dos/as estudantes em sua
escritura. O conhecimento dos usos da escrita nos diversos meios
poderá contribuir para que haja uma reflexão producente desses usos
e, por conseguinte, uma orientação sobre a adequação da escrita, seu
grau de formalidade aos gêneros aos interlocutores, bem como aos
suportes e suas especificidades.
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