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APRESENTAÇÃO
Este é o segundo número do volume 16 da Diálogos Pertinentes,
revista vinculada ao curso de Letras e ao Programa de Pós-Graduação em
Linguística da Universidade de Franca (UNIFRAN). Diálogos Pertinentes
têm por objetivo publicar e divulgar artigos científicos nas áreas de
Letras, Linguística, Literatura e Educação. Neste número traz onze artigos
que contemplam os estudos da Linguística Aplicada, da Semiótica
discursiva, dos conceitos bakhtinianos, da Retórica e da Argumentação,
da Educação, dentre outros.
No primeiro artigo deste volume, Rodrigo Esteves de Lima-Lopes,
doutor em Linguística Aplicada, apresenta um estudo que discute os
processos de interação em comunidades Spotted no Facebook. O artigo
“Spotted: Comunidades de Namoro no Facebook” lança um olhar
qualitativo e quantitativo sobre essas comunidades, a partir da Linguística
Sistêmico-Funcional na Ciência das redes e na Comunicação Mediada
por Computadores, para colher os resultados que refletem os processos
de socialização e interação nessas comunidades.
Em “Figurativização e experiência sensível: a opressão em ‘o dia em
que encontrei meu pai’, de Luiz Ruffato”, a doutora Flávia Karla Ribeiro
Santos, a mestra Marcela Ricardo e a doutora Vera Lúcia Rodella Abriata,
utilizando o instrumental teórico da semiótica discursiva, investigam
como as relações histórico-sociais participam da construção de sentidos
da obra de Ruffato. As autoras observam, na análise, como o contrato
de veridicção se constrói pela organização temático-figurativa no texto.
O mestre Vitor Pereira Gomes e a doutora Cibele Cecílio de Faria
Rozenfeld participam com o artigo “Entre modas e modalidades da
língua: o gênero conversa no Whatsapp”. O estudo objetiva entender,
sob a lupa bakhtiniana, a natureza das formas e dos sentidos da conversa,
via Whatsapp, no contexto de uma disciplina de pós-graduação, e
compreender o lugar do virtual e sua importância em ambientes de
ensino.
O quarto artigo, intitulado “‘Macho discreto’: hteronormatividade,
identidades silenciadas e representações (Homos)sexuais nos perfis do
aplicativo de relacionamentos Grindr”, foi produzido pelo doutorando
Thiago Benitez de Melo e pela doutora Maria Elena Pires-Santos. Os
autores, em direção a uma perspectiva inter/tran/indisciplinar, analisam
as representações (homos)sexuais que os sujeitos fazem de si mesmos e
do outro em seus perfis virtuais para averiguar o confronto de identidades
e de silenciamento.

“Desenvolvimento pré-linguístico de crianças nascidas prematuras
de 0 a 12 meses: o ato responsivo nas relações dialógicas no App
Universo Prematuro®” é um estudo que analisa como as interações
dialógicas no binômio mãe-bebê resultam no desenvolvimento cerebral,
cognitivo e social do bebê prematuro. Para desenvolver esse estudo, a
doutoranda Adriana Pernambuco Montesanti, a doutora Marisa Afonso
Andrade Brunheroti e a doutora Marilurdes Cruz Borges utilizam a teoria
cognitiva de Yykgosk e Piaget e o conceito de ato responsivo de Mikhail
Bakhtin.
Solange Aparecida de Souza Monteiro, doutoranda em
Educação Escolar, e Claudionor Renato da Silva, doutor também
em Educação Escolar, desenvolvem, em “A psicologia e os
psicólogos(as) nos estudos em educação sexual: encaminhamentos
para pesquisa” uma análise sobre a formação em pesquisa para
psicólogos(as) e suas contribuições à Educação. A partir de pesquisa
bibliográfica, os autores elaboram três encaminhamos e três
contribuições à formação de novos pesquisadores da área.
No sétimo capítulo, Clebemilton Gomes Nascimento, doutorando
em Difusão do Conhecimento, faz uma reflexão sobre as investigações
científicas em “O gesto interpretativo do(a) pesquisador(a): apontamentos
teórico-metodológicos para análises de práticas sociais”. A investigação
parte da premissa de que todo processo de construção, gestão e difusão
do conhecimento está atravessado pela linguagem, por isso o autor
propõem uma inflexão experimental, multidisciplinar, multirreferencial e
polilógica da linguagem na e para a pesquisa, a partir das aproximações
e contribuições de diversos campos do conhecimento, dentre eles, os
Estudos Críticos do Discurso.
Márcia Aparecida Vergna, doutoranda em Educação, no artigo
“Tecnologias de informação e comunicação no contexto educacional:
uma perspectiva crítica”, faz uma reflexão sobre a integração dos
artefatos digitais na educação. A autora parte do pressuposto de que,
na atualidade, atribui-se, muitas vezes, centralizadade na tecnologia em
detrimento da dimensão humana, fato que posiciona o professor como
mero coadjuvante no processo de ensino aprendizagem.
“A (RE)construção do ethos de Naruto Uzumaki” foi produzido
por Guilherme Matheus da Silva, graduando em Letras, e a doutora Ana
Cristina Carmelino. O artigo mostra como se efetiva a mudança dos ethé,
de negativo para positivo, no personagem principal da série Naruto. Os
autores consideram que o sucesso da série ocorre devido à personalidade

forte e à coragem do protagonista. A teoria que embasa a investigação é
a Retórica, a Nova Retórica e a Análise do Discurso.
O artigo décimo discute as inter-relações entre gênero, sexualidade
e espaço urbano. Redson Pagnan, doutorando em Linguística, observa,
no artigo “Cartografias dissidentes: corpo, sexo, gênero e discurso como
dispositivos de mapeamentos de resistências e categorias de análise
sociais urbanas”, como se pode ler essas categorias como dispositivo de
mapeamento de resistência, a fim de auxiliar análises e descrições do
‘sujeito-queer’ na sociedade.
Fecha esse número o artigo intitulado “Memes e GIFS como
ferramentas de aprendizagem crítica da leitura e da escrita”. Érica Pires
Conde e Maria Vilani Soares investigam como os Memes e os GIFs são
gêneros que podem contribuir para as práticas de ensino e aprendizagem
da leitura e da escrita. As autoras mostram resultados que confirmam
a necessidade de os professores de língua portuguesa utilizarem esses
gêneros em suas práticas educativas.
Os artigos contemplados, neste número de Diálogos Pertinentes,
abordam perspectivas teóricas múltiplas, aplicadas em diferentes corpus.
São pesquisas relevantes às ciências humanas e contribuem tanto para
cientistas pesquisadores da linguagem e da educação quanto para
docentes e gestores.

Marilurdes Cruz Borges
Aline Fernandes de Azevedo Bocchi
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RESUMO

Este artigo tem por objetivo discutir os processos de interação em
comunidades Spotted no Facebook. Tais comunidades têm por objetivo
promover a conexão entre indivíduos à moda de um sítio ou aplicativo
de namoro (online dating), utilizando, todavia, recursos de uma mídia
social aberta. A análise aqui realizada se baseou na Linguística SistêmicoFuncional (HALLIDAY, 1978), na Ciência das Redes (BARABÁSI, 2002;
SCOTT, 2013; WATTS, 2004) e na Comunicação Mediada por Computador
(HERRING, 1996) de forma a lançar um olhar qualitativo e quantitativo
sobre tais comunidades. A coleta de dados contou com ferramentas de
raspagem de dados automatizados, sendo o processamento realizado
por meio de softwares como Gephi. Foram estudadas as ligações de tais
comunidades no Facebook, de forma a compreender como suas conexões
de rede representam suas práticas sociais online e off-line. Procurouse também compreender qual a estrutura básica de suas postagens,
de forma realizar um levantamento dos modos de linguagem (KRESS,
2010) utilizados. Os resultados refletem os processos de socialização
e interação, entre eles estão a identificação dos possíveis parceiros por
estratégias visuais e discursivas. Este sistema de busca de parceiros nas
mídias sociais reflete, em sua identidade de rede, as relações sociais
intra e extramuros dos grupos sociais nelas envolvidas e representadas.
PALAVRAS-CHAVE: Namoro online. Facebook. Contexto Brasileiro. Linguística-Funcional. Ciência das Redes.
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ABSTRACT

This article aims to discuss the interaction processes in Spotted
Communities on Facebook. Such communities aim to foster the
connection between individuals in the fashion of an online dating site or
application by using open social media resources. The analysis performed
here was based on Systemic Functional Linguistics (HALLIDAY, 1978),
Network Science (BARABÁSI, 2002; SCOTT, 2013; WATTS, 2004) and
Computer Mediated Communication (HERRING, 1996) as it takes a
qualitative and quantitative approaches to such communities. Data
collection included automated data scraping tools, and processing was
performed using software such as Gephi. The links of such communities
on Facebook were studied in order to understand how their network
connections represent their online and offline social practices. We also
sought to understand the basic structure of their posts, so as to conduct
a survey of the language modes (KRESS, 2010) were used. The results
reflect the processes of socialization and interaction, among them are the
identification of possible partners by visual and discursive strategies. This
system of searching for partners on social media reflects, in its network
identity, the social relations inside and outside the social groups present
and represented in such communities.
KEYWORDS: Online dating. Facebook. Brazilian Context. Systemic-Functional
Grammar. Network Analysis.
DISCUSSÕES PRELIMINARES

Este artigo tem por objetivo discutir sobre o fenômeno das
comunidades denominadas Spotted no Facebook de forma a
compreender como se dá o processo de interação, a estrutura de
suas postagens e o seu lugar dentro da rede de significações por ela
representadas. Tais comunidades têm por objetivo servir como um site
ou aplicativo de namoro online (online dating) — cuja função principal
é conectar indivíduos que procuram por romance. Esta pesquisa se apoia
em três abordagens: a Linguística Sistêmico-Funcional (doravante LSF),
a Comunicação Mediada por Computador (doravante CMC) e a Ciência
das Redes (doravante CR).
A primeira tem sua origem nos trabalhos de Halliday (1978) que
parte dos estudos do antropólogo Malinowski de forma a construir
uma abordagem à linguagem profundamente relacionada às noções
de contexto e de escolha. Em seus trabalhos, Halliday (1978) observa
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que o contexto pode ser um elemento motivador dos processos
comunicacionais, de maneira a possibilitar a construção de um sistema
de significados baseados nas formas de expressão disponíveis para o
falante.
Seu modelo de análise tem como elemento-chave a ideia de que os
significados e seus diversos fraseados estão ancorados nas necessidades
expressão e comunicação do falante. A LSF une forma e significado
em uma conjuntura analítica que procura refletir sobre como escolhas
socialmente significativas são realizadas. Nesse sentido, a gramática para
Halliday (1978) é um construto paradigmático que permite ao usuário
da língua realizar escolhas significativas, sendo que os constituintes
estruturais se organizam como resultado da ação comunicativa.
Nesta abordagem a concepção de linguagem se constitui em planos
de expressão de forma a considerar o significado como uma função, nos
quais os textos refletem escolhas de acordo com dois níveis de contexto,
o de cultura e o de situação. O primeiro estaria relacionado aos padrões
sociais de instanciação de nossos significados, difuso e responsável pela
estruturação da linguagem de forma a alcançar objetivos culturalmente
apropriados (EGGINS, 1994). Seria, assim, correto afirmar que o
reconhecimento de um texto como tal parte de nossa percepção desse
Contexto de Cultura. No universo da Linguística-Funcional, é comum a
percepção desse nível de contexto com o da instanciação dos gêneros
(MARTIN, 2016).
O Contexto de Situação (ou Registro), por seu turno, é relativo
ao momento de realização do texto. De acordo com Iedema (2003),
Halliday cria um sistema tridimensional que não se baseia apenas em
um conjunto de regras formalistas, as quais podem ser refinadas. Essa
tridimensionalidade se manifestaria pelas três variáveis de registro,
responsáveis pela configuração das escolhas.
Dentro desse universo teórico, o Registro tem a função de
materializar os textos por meio das escolhas léxico-gramaticais na esfera
da ação de linguagem, ao passo que o Contexto de Cultura, estaria
relacionado aos processos sociais (VIAN JR; LIMA-LOPES, 2005). Tal
construto dá ao Registro um papel fundamental para materialização
da cultura, sendo também responsável por imprimir os elementos
determinantes da situação de instanciação.
Dessa forma, o Registro funciona como uma via dupla de
interligação entre aquilo que falamos e seu efeito em termos sociais,
sendo que tanto a linguagem seria condicionada pelo contexto, mas
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ele também o seria por ela. Isso tem implicações importantes para a
construção do significado, sendo motivado pelo contexto (KRESS, 1993;
HALLIDAY; HASAN, 1991).
A Comunicação Mediada por Computador pode ser definida como
os processos de interação humana utilizando o computador conectado
em rede (HERRING, 2001). Tais redes são encaradas como meios distintos
da fala e da escrita, com efeitos próprios e específicos nos processos
interacionais, discursivos e gramaticais. Inicialmente atrelada ao uso de
computadores, tal área de pesquisa acabou por ampliar seus campos de
atuação, abrangendo tais como dispositivos locativos e protocolos de
Instant Message (doravente IM), uma vez que ela se desenvolve de forma
paralela às tecnologias de rede (HERRING, 2001).
Para Herring (2001), há uma crença, sustentada tanto por
acadêmicos como pelo senso comum, de que a linguagem mediada por
dispositivos digitais é mais anárquica, menos organizada, menos correta
e menos coerente do que a chamada linguagem padrão. Nesse sentido,
vê-se um preconceito muito similar ao sofrido pela linguagem oral antes
da Análise da Conversação discutir as regras interacionais específicas
da fala. Assim, a CMC possui algumas características específicas; entre
elas está a adaptabilidade dos participantes. Em meios sincrônicos, por
exemplo, sofre-se uma pressão cognitiva comparável a fala face a face:
respostas devem ser rápidas, dadas em um curto espaço de tempo e
organizadas de forma a cumprir seu propósito de comunicação imediato.
Já interações assíncronas podem ser mais elaboradas, uma vez que os
participantes têm um tempo maior para elaboração da resposta. Afora
questões técnicas, comunidades tendem a criar culturas específicas de
comunicação, o que torna a análise de tomada de turnos, especialmente
complexa.
Herring (2013) analisa a manutenção do piso conversacional em
três grupos de discussão acadêmicos; seu objetivo principal é observar
se há diferenças nas estratégias discursivas entre indivíduos de diferentes
gêneros. Entre as questões interacionais típicas da CMC, observa-se que
a frequente entrada e saída de indivíduos da interação permite uma
constante troca de turnos. Diferentemente das interações face a face, a
impossibilidade de interrupção permite que os participantes postem seus
turnos, independente de a palavra ser ou não dada. Ou seja, participar
ou não de uma interação assim como iniciar um novo tópico passa a ser
uma algo possível para qualquer indivíduo, desde que participante do
grupo.
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Herring (2013) mostra que os participantes masculinos tendem
a iniciar um maior número de tópicos e discordâncias, enquanto
as mulheres são responsáveis por um número maior de tópicos de
concordância. Os homens tendem a postar mensagens mais longas e
ter seus tópicos respondidos com maior frequência que as mulheres,
havendo, ainda, um grande número de discussões paralelas em cada
tópico. Tais resultados são importantes por demonstrarem que os
suportes digitais influenciam interação, não podendo ser tratados com
neutralidade. Ao influenciarem no processo comunicacional, eles ajudam
a construir padrões linguísticos e normas interacionais próprias. Ambos
estariam relacionados às possibilidades e limitações destes sistemas que
parecem, em um primeiro momento, moldar a linguagem. Efetivamente,
o que acontece é um processo de construção de padrões e normas que
satisfazem às necessidades comunicacionais no contexto em que se
inserem. Por fim, Lima-Lopes e Pimenta (2017) contribuem à medida
que realizam uma conexão entre a CMC e a LSF para a compreensão dos
processos ideológicos na linguagem desses meios.
Já a CR é uma abordagem interdisciplinar que reflete sobre a
constituição de redes como um fenômeno, estabelecendo modelos de
compreensão preditivos. De forma geral, presume-se que tais redes
sejam formadas tanto por motivações aleatórias, como estabelecidas
por relações motivadas pelo ambiente social (BARABÁSI, 2002; SCOTT,
2013; WATTS, 2004). Watts (2004) reflete sobre o poder de caracterização
das redes. Para o autor, nossas conexões são uma forma de expressão de
nossa identidade, representando as características de um indivíduo. Ou
seja, a quem nos conectamos, e a qualidade de tais conexões (quão
expressivas elas são e qual papel excercemos junto à elas), não apenas
leva à realização de diferentes funções nos diversos ambientes de rede
nos quais estamos conectados, como também leva cada um a assumir
diferentes papéis em suas redes.
Há poucos estudos em nossa área que partem de tal abordagem,
entre eles gostaria de destacar Lima-Lopes (2017, 2018) e Gabardo e LimaLopes (2018). Lima-Lopes (2017) reflete sobre as possíveis contribuições
da Ciência das Redes para o estudo do contexto de situação em um
grupo de WhatsApp. Seus resultados mostram que as métricas utilizadas
para determinar a centralidade dos participantes também identificam os
diversos papéis assumidos por eles. Em outras palavras, o autor observa
que diferentes funções discursivas estão relacionadas à quantidade de
interações que um usuário possui. Já em Lima-Lopes (2018), são discutidas
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questões de fundo em relação às ações de linguagem em mídias sociais:
o autor parte da instabilidade dessas postagens para pensar nos limites
teóricos da abordagem baseada em gêneros. Gabardo e Lima-Lopes
(2018), por seu turno, discutem o sucesso de um coletivo de luta pelo
direito das mulheres na Argentina. Seu estudo mostra como estratégias
discursivas e representacionais em rede contribuem para formação de
uma manifestação política em prol de pautas específicas.
Como colocam Zell e Moeller (2018), o crescimento das
conexões em mídias sociais parece levar a um crescimento da
autoestima, especialmente por elas proporcionarem a manutenção de
relacionamentos e amizades, retomando conexões perdidas (ELLISON;
STEINFIELD; LAMPE, 2007). Tal característica parece estar diretamente
relacionada ao crescimento de participação em grupos de discussão
e postagens, o que poderia afetar a percepção da própria plataforma
midiática.
Uma questão relevante a ser observada é que a comunicação em
mídias sociais pode estar motivada por experiências no mundo off-line.
Como colocam Ross e colaboradores (2009), apesar de questões referentes
à personalidade não serem determinantes na escolha de utilização de
tais mídias, o uso por indivíduos com maior nível de desinibição parece
ter uma relação positiva com a utilização da plataforma (CORREA;
HINSLEY; DE ZÚÑIGA, 2010). Outro ponto importante em sua utilização
é a percepção do lugar social ocupado por um indivíduo em termos de
seus relacionamentos amorosos. Há diferenças na forma como homens
e mulheres tratam a publicização de seu status de relacionamento:
elas tendem declará-lo publicamente, ao passo que homens não (FOX;
WARBER, 2013). A prática de omissão do status pelos homens pode ser
avaliada negativamente (OROSZ et al., 2015) pela parceira no caso de
homens que se encontram em um relacionamento estável, uma vez que
isso pode significar a busca de parceiras paralelas (PAPP; DANIELEWICZ;
CAYEMBERG, 2012).
Neste artigo, gostaria de definir online-dating como a busca ou
iniciação de relacionamentos na esfera online. Algo que, certamente,
deve pressupor práticas como a seleção de parceiros em potencial e
a interação mediada pelo computador como forma de cortejo que
antecede o início de um relacionamento off-line, havendo, comumente,
uma progressão entre canais de interação até que haja o contato face a
face (SPRECHER, 2009).
De maneira geral, a utilização de Mídias Sociais para a busca de
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parceiros, estáveis ou não, parece ser uma tendência. De acordo com
Smith e Duggan (2013), algo em torno de 59% dos usuários de internet
adultos dos EUA considera online-dating como uma maneira eficiente
de se conhecerem novas pessoas, sendo que, pelo menos, 53% destes
mesmos usuários julgam que tais práticas os ajudam a encontrar um
melhor partido. Seus resultados ainda mostram que algo em torno de
42% conhece alguma pessoa que admite ter utilizado tais serviços e
29% relatam ter em seus círculos alguém que encontrou um parceiro
estável por meio deles. Um traço comum a tais pessoas é que elas buscam
pessoas que dividam interesses ou a mesma origem. Tais fatos parecem
corroborar o trabalho de Sprecher (2009), cuja pesquisa mostrou que
algo em torno de 6% dos atuais casamentos nos EUA se iniciou a partir
de interações na rede.
Segundo a autora (SPRECHER, 2009), apesar da ideia de onlinedating ainda ter certa homogeneidade para público leigo, há algumas
diferenças que precisam ser observadas. Isso se dá especialmente
se pensarmos na natureza dos loci digitais utilizados, uma vez que o
encontro pode ser motivado por plataformas específicas para a procura
de parceiros ou mesmo ocasionalmente. No primeiro, são utilizados
sistemas próprios e que possuem algoritmos específicos (tais como Tinder)
e outros, tais como fóruns, comunidades de jogos ou grupos de notícia,
nos quais o encontro pode ocorrer “sem querer”. Como colocam tanto
Smith e Duggan (2013) como Sprecher (2009), outro fator importante em
tais contextos é a possibilidade de busca de informações sobre possíveis
parceiros antes mesmo do primeiro contato online acontecer.
Rochadiat e colaboradores (2018) estudam práticas de cortejo
online por grupos de jovens islâmicos, sendo que o estudo tem como
foco observar qual a visão que as mulheres muçulmanas possuem
desse cortejo online. Seus resultados mostram que, ao mesmo tempo
em que tais sítios possibilitam uma aproximação entre pessoas de sexos
opostos, burlando as estritas regras de relacionamento da comunidade
e permitindo o conhecimento mútuo entre parceiros, ela também causa
preocupação com a autoimagem dessas mulheres. Alguns resultados
são similares aos de Arora e Scheiber (2017), que estudam o Facebook
como plataforma de relacionamento por jovens em países emergentes.
As autoras não apenas observam que tal plataforma se caracteriza por
um lugar de experimentação sexual e busca de parceiros, mas também
levantam algumas questões importantes como a exposição feminina,
especialmente no que tange ao pornô de vingança.

15

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

Dado o papel que as mídias sociais têm desempenhado em nossa
sociedade, é importante compreender como ela influencia nos processos
de socialização de jovens adultos. Apesar de Arora e Scheiber (2017)
estudarem o contexto brasileiro, ainda faltam reflexões sobre como tais
processos de socialização ocorrem em comunidades específicas para o
online-dating.
METODOLOGIA

Esta pesquisa contou com uma abordagem mista à análise de dados,
que foram analisados a partir de critérios quantitativos e qualitativos.
As quatro comunidades estudadas nesta pesquisa foram escolhidas
a partir de dois critérios: 1) número de participantes no momento da coleta
de dados e 2) atividades recentes nas últimas 24 horas antes da pesquisa.
Assim, foram escolhidas as quatro comunidades com maior número de
participantes que tivessem atividades de postagem nas últimas 24 horas
antes da pesquisa. No caso de haver mais de uma comunidade com
tal atividade, escolheu-se a que tivesse o maior número de postagens
de forma a estudar-se aquelas com interação mais frequente dentro da
mídia social em que se situam. A coleta de dados ocorreu em 30 de abril
de 2018.
A coleta de dados ocorreu de forma automática, com a utilização
do Netvizz1 (ROGERS, [s.d.]), um aplicativo online capaz de coletar
dados de páginas, grupos e perfis disponíveis no Facebook em modo
público. Entre os dados coletados, estão:
•
•

Conjunto de postagens e seus textos
Conexões em rede entre as páginas dentro do contexto
do Facebook

Por questões referentes a capacidade de processamento dos
computadores utilizados nesta pesquisa, foram coletados os 100 posts
mais recentes de cada página estudada, de forma a proporcionar uma
amostra equânime, valendo-se da descrição paramétrica da amostra
(ANOVA).
A análise qualitativa das postagens buscou realizar uma análise:
1) dos processos utilizados na construção da imagem do objeto de
desejo;
1 Infelizmente, após dezembro de 2019, o Facebook fechou acesso gratuito aos seus dados de pesquisa, por
razões referentes ao chamado “Escândalo Cambridge Analytica” (SCHNEBLE; ELGER; SHAW, 2018).
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2) das relações entre texto e imagem, quando estes estão presentes; e
3) a estrutura das postagens, compreendendo como as variáveis de
registro se constituem.
A análise quantitativa buscou observar:
1) a relação entre a página pesquisada e outras páginas dentro da
plataforma;
2) a natureza dessas conexões (que tipo de páginas e a natureza
das relações); e
3) a descrição paramétrica da amostra, sendo aplicado o teste
ANOVA.
ANOVA é um teste paramétrico cujo objetivo principal é analisar
a variância entre amostras compostas por mais de dois grupos. Seu
objetivo é comparar médias de forma a observar se tais grupos possuem
médias diferentes ou iguais (BREZINA, 2018). No caso específico deste
estudo, comparam-se as médias de produção de conteúdo pelos grupos
estudados, sendo que a hipótese H0 seria igual à não diferença entre
as médias, o que significaria que tal variância seria normal nesse tipo
de grupo, ao passo que a H1 seria equivalente à diferença entre essas
médias, dando a cada grupo uma variância significativa em termos de
atividade. Em outras palavras, H1 implicaria que tais grupos são diferentes
em termos dos eventos comunicativos que geram.
Os anúncios são diferentes dos sítios especializados em namoro
virtual. Não há pessoas descrevendo suas características físicas ou
emocionais em busca de um parceiro idealizado, mas sim indivíduos
que identificaram – conforme uma das possíveis traduções de spotted
– um parceiro possível e, utilizando a página como um mural, deixam
recados buscando ser contatados por ela(e). Tais comunidades possuem
postagens anônimas e mediadas pelo administrador, e somente o nome
do alvo da afeição, ou sua imagem, é identificada; o que faz com que o/a
pretendente seja anônima(o) e o/a pretendida(o) identificável. Em boa
parte, tal prática permite que declarações de interesse sejam feitas de
forma a preservar a face daquele que se expõe ao se declarar afeiçoado
por outrem. Tais páginas costumam ser específicas de um domínio
social, e povoadas por indivíduos que dividem o mesmo contexto fora
do Facebook. Isso ocorre porque, em todos os casos, elas são dedicadas
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a comunidades como escolas, universidades e, até mesmo, a linhas de
transporte coletivo. Tal característica funciona como um geo-delimitador,
selecionando os participantes a partir de um critério com origem no
mundo não virtual.
No caso desta pesquisa, são estudados grupos ligados a duas
universidades públicas — uma do interior de São Paulo e outra do interior
de Minas Gerais — uma particular, situada na capital paulista, e uma
ligada ao sistema de transportes metroviário paulistano. A escolha é fruto
da interação que elas apresentam: foram escolhidas as comunidades
com maior interação no momento da coleta. A comparação entre
as comunidades busca observar o que é comum à prática de busca
de parceiros em tais comunidades e o que pode se apresentar de
característico de cada uma.
INTERAÇÃO NAS COMUNIDADES: MÉTRICAS E REDE DE CONEXÕES

A tabela 1 traz algumas métricas das comunidades Spotted
pesquisadas neste trabalho, sendo que, de forma a parametrizar o
processo de compreensão da interação, a investigação levou em conta
um número fixo de postagens (100) para cada comunidade. As duas
comunidades com menor número de postagens/dia são a Faculdade
Particular Paulistana (doravante PaP) que possui uma média de 2,38, ao
passo que Metrô Paulistano (doravante MP) possui números em torno
de 1,12. Por outro lado, a comunidade ligada a Universidade Pública
Minas Gerais (doravante PG) possui uma média de 5,8 postagens, ao
passo que a comunidade que representa a Universidade Pública Paulista
(doravante PuP), possui números bastante acima da média, com 50
postagens iniciadas a cada dia.
Tabela 1: Interações no corpus de estudo

Particular Paulistana (PaP)

18

Pública M. Gerais (PG)

Posts

100

Posts

100

Reações

1369

Reações

820

Comentários

1600

Comentários

339

Compartilhamento

1

Compartilhamento

1

Número Dias

42

Número Dias

17

Posts/Dia

2,38

Posts/Dia

5,8

Engajamento

2970

Engajamento

1160

Participantes

2102

Participantes

15501
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Pública Paulista (PuP)

Metrô Paulistano (MP)

Posts

100

Posts

100

Reações

528

Reações

653

Comentários

422

Comentários

92

Compartilhamento

2

Compartilhamento

10

Número Dias

2

Número Dias

89

Posts/Dia

50

Posts/Dia

1,12

Engajamento

952

Engajamento

755

Participantes

16000

Participantes

22244

Fonte: Dados de Pesquisa

Tabela2:Análise de variância p= 2,98728E-05 (0.004203)

Variáveis

Soma

Média

Variância

Reações

3370

842,5

137509,667

Comentários

2453

613,25

452388,917

Compartilhamento

14

3,5

19

Número Dias

150

37,5

1451

Posts/Dia

59,3

14,825

553,8121

Engajamento

5837

1459,25

1041728,92

Participantes

55847

13961,75

71924362,9

Fonte: Dados de Pesquisa

Em termos de comentários, PaP possui uma média de 16 comentários
por postagem — sendo a mais profícua nesse quesito — seguida pela
PuP, que apresenta a segunda (média de 4,22), por PG, (com 3,39),
sendo a que possui menos comentários é, novamente, por MP (apenas
0,92). PaP é a comunidade com maior número de reações (uma média de
13,69 por postagem), seguida por PG (com 82 em média) e por MP (com
65,3). A última métrica a ser observada é o engajamento, calculado por
meio da soma dos comentários, reações e compartilhamentos realizados
em cada grupo. Os resultados colocam PaP como a comunidade mais
engajada (com 2970), seguida por PG (com 1160). As duas com menor
engajamento seriam a PuP (952) e do MP (755).
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A tabela 2 traz os resultados a partir da análise de variância, sendo
que o resultado do teste ANOVA mostrou-se significativo em termos da
diferença de distribuição entre as amostras de cada grupo. De maneira
geral, os números trazidos pelas tabelas 1 e 2 parecem levar a uma
quebra de minhas expectativas iniciais. Apesar de MP ser a maior entre as
comunidades pesquisadas, sua média é a mais baixa, ao passo que PaP, a
comunidade com menos participantes é a mais engajada e possui maior
número de comentários. Minhas expectativas também se frustraram em
termos da quantidade de postagens/dia, uma vez que imaginava que os
grupos mais profícuos em termos de engajamento e comentários também
seriam os com maior quantidade de postagens.
Primeiramente, é possível observar (tabelas 1 e 2), que a relação
entre o engajamento, número de postagens e de participantes precisa ser
analisada com alguma cautela. Isso porque, apesar de PaP ser a menor
das comunidades, ela é a mais engajada, com maior número de reações e
comentários. Tais resultados também podem significar que comunidades
menores podem ser mais uníssonas, algo que pode ser motivado pela
amplitude de seu elemento geo-delimitador. Uma possível explicação
é o fato de PaP ser referente a uma instituição de ensino, com pouco
mais de 2500 alunos ativos, ao passo que PG possui algo em torno de
11752 alunos, PuP com 35666 alunos, e MP transporta 4,5 milhões de
passageiros dia. Em outras palavras PaP agrega quase a totalidade de
participantes da comunidade não-virtual por ela representada.
Um dos resultados que mais surpreendeu nesta análise é que PaP
não possui conexões, ao passo que MP se relaciona com apenas uma
página, fatos que podem ser motivados pela abrangência de ambas. PaP
representa uma faculdade com pouco mais de 2500 alunos, sendo que,
como já discutido, parte significativa deles está inscrita na comunidade.
Ao mesmo tempo, seu tamanho – todos os setores estão distribuídos em
dois andares de um mesmo prédio – faz com que não haja pulverização
de seus institutos ou setores administrativos, conexões deveras comuns
em outros grupos. Já MP pode ter em sua grande abrangência geográfica
a justificativa, uma vez que o uso do sistema de transporte paulistano
pode não ser o suficiente para construção de uma identidade. Em outras
palavras, tanto a proximidade e representatividade, quanto a pulverização
pelo tamanho podem ser explicações para este fenômeno.
PuP, por seu turno, possui conexões representadas pela figura
1. Como é possível observar, ela se relaciona com páginas de diversas
categorias, quase 25 no total. Na parte central da figura, PuP se relaciona
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diretamente com uma série de páginas relacionadas a seu cotidiano
acadêmico (com o sufixo PuP), entre elas estão comunidades responsáveis
por oferecer suporte à pessoas com diferentes questões acadêmicas e
pessoais (rosa), repúblicas, além de páginas de suporte relacionadas a
outras instituições de ensino superior (amarelo escuro). Na parte inferior
direita, podem ser observados diversos nós referentes a atléticas (azul
claro), eventos (vede escuro) e grupos musicais (marrom). Na parte
superior central, há a conexão com diversas comunidades Spotted (verde
claro) de outras universidades – as quais também estão na parte central
inferior –, além de diversas organizações não governamentais (lilás). Na
parte inferior esquerda, por sua vez, há a concentração de empresas
(laranja claro) e páginas pessoais.
Figura 1: Conexões de PuP

De forma geral, podemos observar que a rede expressa na figura 1,
a rede de páginas a que PuP se conecta possui diversos hubs importantes.
Estes são responsáveis por ligar uma série de páginas da mesma categoria,
como seriam as atléticas e as Ongs, que parecem formar subredes de
interação. Isso ocorre porque PuP parece se relacionar a elas por meio
das ações de seus próprios usuários. Tomemos por exemplo o grupo
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constituído pelas atléticas, músicas e eventos: por ser um Spotted
oficial de toda a universidade, cada vez que uma das diversas atléticas
realiza um evento, a página referente a atlética em questão, os perfis
das pessoas participantes, assim como o evento em si, são marcados
em diversas postagens. Como resultado, isso faz com que Spotted
acrescente algumas dessas páginas em sua lista de curtidas. O mesmo
pode ser dito em relação as empresas que se relacionam ao “Evento_1”,
tais empresas participam do evento ou o promovem, sendo assim
marcadas e curtidas nas ações de paquera. Algumas Ongs, por seu turno,
parecem estar relacionadas às páginas de suporte mantidas por alunos,
algo que pode ser um resultado da natureza dessas organizações, que
também oferecem ajuda a indivíduos com problemas discutidos nessas
comunidades. Aquelas que não se relacionam a tais atividades parecem
ter sido acrescentadas pelo seu caráter político.
Figura 2: Rede Conexões de PG

22

v. 16 • n. 2 • p. 9-34 • jul./dez. 2020

A figura 2 traz as conexões de PG. Como é possível observar, ela é
uma rede muito maior e com uma configuração diferente da representada
na figura 1. Algo a ser levado em conta é que Spotted_PG_01, comunidade
pesquisada neste trabalho, não é a única página com tal função em
PG, algo significativo por demonstrar que tal forma de conexão pode
ser uma prática comum aos alunos dos diferentes institutos. Assim
como PuP, PG se conecta a ONGs (azul turquesa), Spotteds (laranja),
outras universidades (lilás), empresas (marrom) e diretórios acadêmicos
(laranja escuro). Diferenças em termos da natureza das conexões estão
na presença de museus (rosa), institutos da universidade (magenta),
institutos de outras universidades (também magenta), artistas (amarelo
escuro), escolas (rosa claro), empresas midiáticas (verde escuro) e órgãos
governamentais diversos (verde escuro). No total, são 45 tipos de páginas
às quais PG se conecta, 20 a mais que PuP.
Isso mostra, primeiramente, que PG possui uma preocupação
maior em construir uma rede de referências, algo que pode justificar seu
engajamento ser maior do que PuP. Também deve ser levada em conta
é a pulverização vista na figura 2. Nela há três nós principais, a própria
Spotted_PG_01, a página oficial da universidade (Oficial_PG) e o Spotted
de outra universidade (Spotted_U4), além de dois hubs menos centrais,
serviço_PG e galeria_01. Spotted_PG_01 se conecta diretamente a
Ongs, outras comunidades Spotted, páginas de humor e de serviços
acadêmicos de sua própria universidade, além de eventos diversos. Já
Oficial_PG garante a conexão com diversos institutos da universidade
e suas mídias, além de setores administrativos, escolas, páginas oficiais
de cidade, além de outras universidades, ONGs e eventos acadêmicos.
Spotted_U4, por seu turno, faz uma ponte com seus institutos e diretórios
acadêmicos (não pertencentes a PG), além de atléticas e ONGs.
A ESTRUTURA DAS POSTAGENS E SUAS RELAÇÕES FUNCIONAIS

As comunidades se caracterizam por construir um sistema
funcional no qual o contexto imediato de realização da linguagem é
uma característica determinante. Em termos gerais, a interpretação de tais
postagens é claramente dependente da participação da vida cotidiana
do recorte que elas apresentam.
Como mostram resultados, as postagens parecem seguir quatro
tipos de padrão. O primeiro está relacionado à publicização da imagem
da pessoa objeto de afeto seguida de uma descrição pormenorizada de
sua roupa e tipologia física, de forma a destaca-lo em relação aos demais
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indivíduos que podem estar presentes em uma mesma fotografia (figura
3-A). O segundo também representa o objeto de afeto, todavia, a foto é
marcada com linhas que identificam a pessoa, isolando-a das demais
pessoas (figura 4-B). No terceiro padrão, há a descrição do contexto e
da pessoa a que se pretende conhecer, sem a utilização de quaisquer
imagens (figura 3-b). Finalmente, o quarto padrão traz um texto
descrevendo o contexto, agora ilustrado por uma imagem de caráter
romântico sem relação direta com a pessoa ou a situação. As figuras 3 e
4, que representam as postagens, estão posicionadas mais a frente, por
questões de espaço.
Se há um elemento comum entre todas as comunidades é a
promessa da publicação anônima. Nos grupos estudados, pude observar
que são duas as formas que buscam garantir tal anonimato. Na primeira,
comum a todas elas, há a possibilidade de envio de mensagem direta
aos administradores (texto e imagem), que garantem que o nome do
remetente não será divulgado. Na outra, comum apenas a PuP e PG, há
a possibilidade do preenchimento de formulários específicos que ficam
fora da plataforma de mídia social. Em PuP, tal formulário é hospedado
em um domínio WWW e permite aos usuários escrever sua mensagem,
sendo que o envio de imagens é condicionado a um login com a senha
de seu Facebook. Tal sítio de internet ainda permite que uma série de
informações sejam acessadas, tais como uma lista de publicações e o
contato daqueles que postaram e permitiram tal acesso. Já em PG, tratase de um formulário do sistema Google que não solicita identificação
alguma, mas não permite o envio de imagens.
Algo importante a ser observado é que, em todas as comunidades,
o envio de imagens parece possível apenas se o usuário comprometer
parte de seu anonimato, depositando um voto de confiança no
administrador da página. Isso pode ter um impacto importante na
natureza das postagens, uma vez que tanto em PuP como em MP a
postagem de imagens é algo raro. Algo que também parece chamar a
atenção é o processo de indexação existente na maioria dessas páginas.
Apesar de omitido de forma a preservar a identidade dos participantes
dos Spotted estudados, PuP, MP e PG possuem um número indexador
da postagem na parte superior, logo abaixo do nome da comunidade
e tem por objetivo servir como referência no caso de reposta indireta
— quando algum participante envia uma resposta utilizando os
administradores como ponte —, ou quando uma referência à postagem
é realizada na comunidade — o que pode ocorrer ou em outra postagem
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ou nos comentários.
A linguagem é organizada de forma a possibilitar elementos de
identificação de parceiros possíveis dentro do ambiente determinado
geograficamente pela comunidade. Há a construção de um processo
descritivo/narrativo que busca associar o maior número possível de
elementos e características que possibilitem a individualização e, em
especial, o auto reconhecimento. Quando apenas a linguagem escrita
está presente, tal configuração parece buscar uma narrativa extensa dos
fatos que geraram o encontro, levando a presença de um texto mais rico
em detalhes visuais traduzidos em modo verbal.
Ex. 1
- Eu preciso achar um moço que estava na linha vermelha
hoje, por volta das 5:20h, provavelmente voltando do sp
na rua, ele desceu no carrão estava no primeiro vagão,
eu estava sentada no chão com meu amigo no meu
colo e a gente trocou vários olhares e sorrisos, fiquei tão
apaixonada que nem tive tempo de tirar foto, ele desceu e
ficou olhando p trás... Ele era meio loiro, estava com um
tênis da Nike, uma calça bege e uma bolsinha de lado.
Me ajudem a achar o amor da minha vidaaaaaa. moço se
vc ler isso eu sou a menina de dread que tava no chão
na sua frente e a gente trocou mt olhares apareçaaaaa. Se
ajudar a gente tava no mesmo vagão que o cara que tava
vomitando, vai que ajuda a lembrar kkkk

O exemplo 1 que traz a transcrição do texto presente na figura
3 (imagem B–MP), e demonstra algumas das estratégias comuns de
uma postagem constituída apenas pelo texto. Ali é possível observar
a localização temporal e espacial do encontro, este último por meio
de uma particularidade (homem vomitando) e pela estação em que o
menino desceu (Carrão). A identificação de elementos da vestimenta
também é algo importante, especialmente por não haver uma relação do
texto com à imagem. Algo que chama a atenção é o fato de a remetente
tentar estabelecer uma imagem de si mesma, isso para que o possível alvo
de seu afeto a reconheça e responda a postagem. Tal estratégia é única
de MP e pode ser o resultado da grande transitoriedade de seus usuários:
diferentemente de uma universidade, é quase impossível encontrar a
mesma pessoa nos vagões do coletivo. Além disso, é notável que toda
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a sequência do encontro está presente em forma de caracterização do
contexto geral.
Figura 3: Exemplos de postagem

(A) - PG

(B) - MP

De certa forma, tal fato estaria relacionado à impossibilidade
de vinculação de fotografias dado o contexto do transporte coletivo
da cidade, em especial o grande fluxo de pessoas. Algo que o próprio
texto da postagem parece mencionar. Já na figura 4 (C–PuP), isso ocorre
devido a uma estratégia de identificação da pessoa-alvo: aqui ela é
chamada pelo nome e inscrita no discurso de forma direta. Isso, todavia,
não significa que a pessoa alvo de afeição responda a tal postagem,
como é o caso.
Em alguns casos (figura 3–A e 4–A e B), são utilizados recursos
visuais nas postagens. Sua função inicial pode ser a identificação do
participante, seja pela ilustração de seus atributos físicos (figura 3–A)
seja pela utilização de recursos externos a foto, como círculos ou setas
destacando a pessoa-foco. Em outras situações, comuns em PuP, a
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imagem é utilizada com o objetivo de ilustrar sentimentos em relação
à pessoa-foco, como é o caso da figura 4–A. Quando as imagens estão
presentes, elas acabam por reduzir a necessidade desta narrativa, uma
vez que a fotografia serve ao propósito de identificar tais traços. Vale
ressaltar que tais imagens não são apresentadas de forma tratada, como
foi o caso neste estudo: as pessoas são claramente identificáveis pelos
traços do seu rosto e vestimenta.
Ex. 2
— “Menino que estava de papete do Senninha no XXXX, te
achei muito crush e tenho interesse, achei que vc tem um
olhar meio lunático, quero te conhecer melhor. Me ajuda
a achar ele gente!”

Em termos gerais, a relação entre imagem e linguagem verbal
ocorre com dois objetivos. O primeiro seria identificar o indivíduo de
interesse quando há mais de uma pessoa ali representada. Neste caso, o
sistema utilizado na associação entre o texto e a imagem é essencialmente
metonímico, no qual algum elemento é escolhido como forma de
representação do indivíduo. Como se observa na figura 3 (imagem A–
PG), tal representação parece ser o resultado da relação entre alguma
peça de vestimenta ou característica física; como é possível observar no
exemplo 2, que traz o texto referente à figura 3 (imagem A–PG) e em que
um estudante é identificado pelo seu calçado (papete do Senninha), pelo
olhar e pela referência a um refeitório na universidade.
Ex. 3
— PEDIDO SUCINTO, GOSTEI “Queria saber quem é”

No segundo, como mostra a figura 4 (B–PaP), nem sempre a relação
entre texto e imagem parece identificar características dos indivíduos na
postagem. No exemplo 3, lugar no qual se transcreve o texto da figura 4
(B–PaP), é possível observar que o texto é uma simples inquisição pela
identidade de uma garota, a relação com a imagem é uma referência
catafórica representada pelo círculo. A relação se torna ainda menos
estreita se for levada em conta a postagem presente na figura 4 (C–PuP),
na qual vemos o texto transcrito no exemplo 4. Ali a imagem de uma
rosa não tem relação referencial alguma com o texto, que expressa o
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sentimento de tristeza pela ausência de alguém. Como discutiremos
mais a seguir, tal ilustração parece ter uma importância na tradução dos
sentimentos ali presentes.
Ex. 4
— XXXXX Por quê você sumiu da XXXX? Sua falta é sentida.
Poucas vezes conversamos, e agora não te vejo mais aqui.
Você tem uma admiradora. Queria te conhecer melhor.

Figura 4: Exemplos de postagem - 2

(A) - PuP

(B)–PaP

(C) - PuP
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Além das questões já colocadas, é importante trazer à baila que
os processos de veiculação de imagens podem ser um resultado das
políticas de anonimato explicadas anteriormente, fato que poderia
estar diretamente relacionado à variável Relações estabelecidas entre
os participantes. Isso pode ocorrer porque é demandado um nível
de identificação para enviá-las — uma vez que, em última instância,
o administrador terá conhecimento do responsável pelo envio —,
podendo gerar relativo constrangimento. Uma das razões, para além
da identificação do remetente no ambiente é o fato de tais anúncios
possuírem, uma declaração de interesse por parte de seu autor. Isso
pode ocorrer de forma indireta, como é o caso da figura 3 (B–MP), na
qual a autora, ao construir uma narrativa do encontro, coloca-se como
uma entidade feminina, ou da figura 4 (A–PuP), cujo tema central é a
percepção de que um rapaz que parece não mais frequentar o ambiente
universitário. Há a exposição do feminino que se coloca como figura
interessada e iniciadora do processo de paquera, sendo que, como é
o caso da figura 4 (C–PuP), assume-se também uma orientação sexual
passível de julgamento pela sociedade. Nesse sentido, o não envio de
imagens pode ser uma forma de autopreservação, em especial perante a
comunidade que acessa as páginas.
Em ambos os casos representados pela figura 3, transcritos nos
exemplos 1 e 2, e pela figura 4 (B–PaP), transcrita no exemplo 3, há
um apelo dirigido tanto à pessoa pretendida, como à comunidade. Tal
apelo advém do fato de, dentro do contexto retratado pela postagem,
não haver contato direto prévio entre o remetente e a pessoa foco de sua
postagem. No caso de MP, o pedido parece se fiar na impossibilidade
de localização do rapaz retratado na narrativa, dado o intenso fluxo
de usuários do sistema. Já nos contextos de PG e PaP, a presença da
imagem e o contexto reduzido fazem com que o foco da paquera seja
mais facilmente localizado. No caso da figura 3-A, a nomeação do
local permite uma identificação mais precisa, ancorando a solicitação
em dados mais concretos do contexto geral. No caso da figura 3-B, o
processo de solicitação se ancora em elementos contextuais mais tênues,
isso porque o local representado pela fotografia não é nomeado do texto.
Naturalmente, os membros da comunidade são capazes de inferir a
localização, dadas suas práticas sociais típicas; todavia ela é bem menos
transparente para não-participantes.
Contrastivamente, a figura 4 (A e C–PuP) traz exemplos nos quais o
apelo é feito de forma direta à pessoa a quem se busca. Em (A), questiona-
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se a não presença; apesar de fazê-lo de forma direta, a continuidade da
narrativa coloca a remetente em uma situação assimétrica. Tal assimetria
se manifesta na percepção da ausência e das poucas oportunidades
de interação existente entre eles, algo que culmina com a expressão
do desejo de conhecer “melhor” o rapaz. Apesar de o único elemento
modalizante ser o uso do pretérito imperfeito na proposição final (queria)
e pelo elemento circunstancial (poucas vezes), o tom melancólico se
estabelece também graças à relação atributiva na qual a remetente
associa um sentimento de ausência emocional à não presença física. Essa
mesma utilização do tempo verbal e essa mesma relação de necessidade
em encontrar a pessoa são colocadas figura 3–A e B em diferentes graus.
Apesar de querer encontrar o objeto de seu afeto, a postagem da figura
4–A não parece colocar a remetente em um papel subalterno, apesar
de solicitar ajuda, como já colocado, há um processo de avaliação que
aventa a possibilidade de constituição de um encontro futuro. Isso se
dá pela natureza dos termos utilizados por ela (te achei muito crush)
que, no contexto do uso brasileiro pode ser desde um elogio à beleza
física até a sinalização de abertura para um encontro sexual. Esse fato
deixa um grande campo de interpretação por parte do leitor. Já na figura
3–B o processo narrativo cria um tom muito mais próximo da figura
4–A. Apesar de menos melancólico ele possui uma forte avaliação em
termos de sentimento (…o amor da minha vidaaaaaa), algo amplamente
potencializado pela repetição da vogal final da palavra vida (vidaaaaaa).
Já na figura 4 (C–PuP) o pedido é feito de forma direta ao
destinatário do afeto praticamente sem modalização alguma e também
sem uma explicitação, mesmo que ambígua, das intenções da remetente.
Algo muito parecido, no que tange à lacuna em termos dos objetivos
sentimentais, é observado na figura 4 (B–PaP): ali o questionamento
também é dirigido diretamente à comunidade. sendo também um dos
raros casos no qual nenhuma parte da mensagem é voltada à pessoa
pretendida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve por objetivo refletir sobre as comunidades Spotted
no Facebook a partir de três perspectivas principais, a Linguística
Sistêmico-Funcional, a Comunicação Mediada por Computador e a
Ciência das Redes. De forma a alcançar tal objetivo, as comunidades
foram estudadas a partir de suas conexões com outras páginas dentro da
plataforma e da estrutura de suas postagens, em um processo analítico
que se serviu tanto da abordagem quantitativas quanto da qualitativa.

30

v. 16 • n. 2 • p. 9-34 • jul./dez. 2020

Os resultados mostram que foi possível traçar um perfil geral dos
processos de interação nas comunidades em termos de suas métricas
de interação. Tal perfil também foi observado a partir da Ciência das
Redes, que possibilitou determinar qual perfil de conexão duas das
páginas mantêm. Tais conexões parecem refletir como tais comunidades
se relacionam não apenas no mundo on-line como também off-line: elas
parecem ser um parâmetro identificador do papel dessas comunidades
no contexto em que ocorrem.
Em termos da estrutura das postagens, foi possível observar
que são utilizados tanto o texto como o texto em sua relação com
imagens. Apesar de o perfil funcional ser bem particular em cada uma
postagem, foi possível concluir que a exteriorização de sentimentos
e a auto(identificação) de pessoas pretendidas foi o foco principal.
A utilização ou não de imagens na postagem, todavia, parece estar
condicionada às políticas de privacidade impostas em cada uma das
comunidades, que possuem mecanismos próprios para intermediar o
contato entre pretendentes.
Do ponto de vista da linguagem dos posts, os resultados parecem indicar
que, em linhas gerais:
•
•

•

Campo: a definição de paquera é dependente de elementos contextuais. Entre eles estariam o local onde a pessoa
foi avistada, e os possíveis eventos em que participa.
Modo: a modo escrito é predominante, mas o visual ocorre por meio de fotografias que buscam ou identificar a
pessoa objeto de desejo ou ilustrar sentimentos. A identificação pode ou estar ancorada em uma relação entre a
linguagem verbal e a visual ou simplesmente utilizando
elementos de visualidade, tais como marcação na fotografia. Imagens ilustrativas são de caráter subjetivo.
Relações: a pessoa que realiza a paquera não se identifica
ao passo que a paquera o é. Isso garante o anonimato de
quem procura o parceiro, mas também a coloca em uma
situação de desvantagem, uma vez que ela jamais pode
ser respondida.

Ressalta-se que as comunidades dessa natureza são um fenômeno
bastante comum no contexto do brasileiro, havendo, pelo menos, uma
comunidade em cada universidade — por vezes mais de uma —, além
de diversos dedicados a espaços urbanos variados — como é o caso

31

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

do metrô paulistano. Logo, é importante compreender como os jovens
utilizam esses espaços de socialização em suas relações contemporâneas.
Apesar das contribuições realizadas neste artigo, acredito que muito
ainda pode ser discutido, ampliando seus resultados e analisando novas
comunidades.
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RESUMO

A partir do instrumental teórico da semiótica discursiva, o artigo
analisa o conto “O dia em que encontrei meu pai”, de Luiz Ruffato,
publicado em 2018 na coletânea A cidade dorme. Nosso objetivo
é analisar o modo como as as relações histórico-sociais participam
da construção de sentidos do texto, particularmente por meio dos
procedimentos discursivos da figurativização e da tematização e da
interdiscursividade, apreensíveis no diálogo que o enunciador estabelece
com o contexto histórico da Ditadura Militar no Brasil. Observamos
que o contrato fiduciário entre enunciador e enunciatário se perfaz
especialmente por meio do jogo que o enunciador estabelece entre o
nível da enunciação e o nível do enunciado. Por sua vez, o contrato de
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veridicção se constrói pela organização temático-figurativa do texto, que
conduz o enunciatário a se sensibilizar com as agruras sofridas pelos
actantes da narrativa, no papel temático de pai e filho, ocasionadas pela
repressão política do período ditatorial militar brasileiro.
Palavras-chave: Figura; tema; veridicção; experiência sensível; Luiz Ruffato.
ABSTRACT

Based on the theoretical instruments of discursive semiotics, the
article analyzes the short story “O dia em que encontrei meu pai”, by
Luiz Ruffato, published in 2018 in the collection A Cidade Dorme.
Our objective is to analyze the way in which socio-historical relations
participate in the construction of meanings of the text, particularly
through the discursive procedures of figurativization and thematization
and interdiscursivity, which is apprehended in the dialogue that the
enunciator establishes with the historical context of the Military
Dictatorship in Brazil. We observe that the fiduciary contract between
enunciator and enunciatee is made especially through the game that the
enunciator establishes between the enunciation level and the utterance
level. In turn, the veridiction contract is built by the thematic-figurative
organization of the text, which leads the enunciatee to become aware
of the hardships suffered by the narrative actors, in the thematic role of
father and son, caused by the political repression of the Brazilian military
dictatorial period.
Keywords: Figure; theme; veridiction; sensitive experience; Luiz Ruffato.
INTRODUÇÃO
Quando recebemos o impacto de uma produção literária,
oral ou escrita, ele é devido à fusão inextricável da
mensagem com a sua organização. [...] Toda obra literária
pressupõe esta superação do caos, determinada por um
arranjo especial das palavras e fazendo uma proposta de
sentido (CANDIDO, 2004, p.178).

Algirdas Julien Greimas, em Da imperfeição (2002, p. 69-70), reflete
sobre os métodos semióticos de abordagem da experiência estética,
provocada pelos simulacros de vivências e comportamentos humanos
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reconhecidos no mundo natural. Mas esse não é o único interesse do
semioticista, que propõe uma semiótica da apreensão sensível, pois
sensorial, “[...] daquilo que é não-sujeito para o sujeito”, em que “o
espaço organizado da percepção se converte em uma extensão biomática
em que todas as espécies de sinestesias são possíveis” (GREIMAS, 2002,
p. 70).
A experiência sensível, em outros termos, perceptiva, promovida
pelo texto literário, torna-se possível em razão de uma dada organização
das figuras no discurso. Nessa perspectiva, a dimensão figurativa da
significação é aquela que tem por objeto de interesse a forma como o
sensível se inscreve na linguagem, pois
Essa dimensão figurativa da significação, a mais superficial
e rica, a do imediato acesso ao sentido, é tecida no texto
por isotopias semânticas, e recobre com toda sua variedade
cintilante de imagens as outras dimensões, mais abstratas e
profundas. (BERTRAND, 2003, p. 29).

Isso quer dizer que a figuratividade “[...] atua na construção do
sentido desde as instâncias profundas até as superficiais do discurso
materializado em textos verbais, visuais e sincréticos [...]” (SANTOS,
2020, p. 7). Por meio da produção de efeitos de sentido de verdade
– “caráter real ou irreal do mundo que [o enunciador] procura fazer
passar” –, a organização figurativa configura-se, dessa forma, como
um importante recurso de persuasão, conforme Diana Luz Pessoa de
Barros (1987, p. 9). Em outras palavras, para a semiótica discursiva, o
sentido produzido pelo discurso resulta do modo como as figuras são
organizadas para que sejam produzidos efeitos de realidade ou de
irrealidade; ponto de vista que vai ao encontro das palavras de Antonio
Candido, na epígrafe deste trabalho.
Com base nesses pressupostos teóricos, nosso objetivo é desvelar
de que forma a organização temático-figurativa constrói a veridicção
no conto “O dia em que encontrei meu pai”, de Luiz Ruffato, publicado
na coletânea A Cidade Dorme (2018). Esta análise, que se baseia, por
conseguinte, em pressupostos teóricos da semiótica discursiva, volta-se
especialmente para as experiências sensíveis suscitadas no enunciatário,
simulacro do leitor, por intermédio da apreensão dos percursos figurativos
e temáticos do texto, que trazem à luz o contexto sócio-histórico ali
inscrito.
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Ressaltamos que a escolha de um texto ruffatiano para objeto de
análise se deve ao fato de o autor ser considerado, por pesquisadores
como Schøllhammer (2016, p. 3), um dos grandes representantes da
literatura brasileira contemporânea, em vista de sua escritura não
somente apresentar maturidade literária, mas também por abordar
questões sociais e políticas, retratando as agruras de sujeitos que
assumem papéis temáticos de trabalhadores pertencentes a classes
sociais menos privilegiadas e que, marginalizados, tornam-se invisíveis
para a sociedade brasileira contemporânea.
O texto de Ruffato pode ser associado, nesse sentido, às palavras
com as quais Candido (2004, p. 175) define a literatura: “[...] um
instrumento poderoso de instrução e educação [...]” no qual estão
inscritos “os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera
prejudiciais [...]” com a finalidade de negá-los, denunciá-los, combatêlos, “[...] fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os
problemas”. Essa possibilidade, no entanto, de acordo com o crítico
literário brasileiro, somente se concretiza se o conteúdo do texto literário
estiver reconstruído por meio de uma forma que traz em si mesma,
virtualmente, a capacidade de humanizar (CANDIDO, 2004, p. 246).
No próximo tópico, observaremos a maneira como as figuras,
responsáveis por simular o mundo natural, são organizadas no discurso
para veicular temas em que estão inscritos valores sócio-históricos,
conforme propõe a semiótica greimasiana.
FIGURATIVIDADE, VERIDICÇÃO, PERCEPÇÃO

Operando em todos os níveis do percurso gerativo do sentido, e
entre eles, a figuratividade relaciona-se com o “[...] modo como as figuras
se organizam no discurso para produzir sentido, mais precisamente,
para que uma enunciação enunciada seja tomada como verdadeira por
seu enunciatário [...]” (SANTOS, 2020, p. 38). Em outras palavras, esse
processo em que o enunciatário é convencido (ou não) de que o discurso
é verdadeiro ocorre conforme os valores pertencentes a uma dada grade
de leitura manifestam-se nos textos por intermédio de procedimentos
como o de figurativização, e o enunciador distribui as figuras pelo
discurso, formando isotopias1 temáticas e/ou figurativas que produzem
determinado(s) sentido(s) para o enunciatário.
Nessa perspectiva, François Rastier (1986, p. 90-91), no
Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage II, observa
que, no nível discursivo, os arranjos figurativos organizam-se no tecido
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do discurso com a finalidade de produzir o efeito de realidade, isto é,
fazer referência a elementos do mundo real, por meio do procedimento
de ancoragem. A ancoragem, diz Barros (2005, p. 58), é elemento da
semântica discursiva que concretiza as figuras de atores, espaços e tempo
como se fossem “cópias da realidade”. Assim, ao “[...] atar o discurso a
pessoas, espaços e datas que o receptor [enunciatário] reconhece como
‘reais’ ou ‘existentes’ [...]”, geralmente “[...] preenchendo-os com traços
sensoriais que os ‘iconizam’ [...]”, produz-se a ilusão de verdade.
A ancoragem é, pois, da ordem da construção de uma organização
figurativa que caminha, em última instância para a iconização – discurso
em que se nota alta densidade sêmica e várias conexões das figuras
(SANTOS, 2020, p. 54). Nesse sentido, podemos dizer que a figurativização
se realiza no nível discursivo seguindo o percurso da figuratividade que
“[...] institui um jogo de eco [...] ou de espelho [...] entre a estrutura
profunda e a de superfície”, nos termos de Ignacio Assis Silva (1995, p.
30-31); percurso que parte do nível profundo, lugar onde se instalam os
valores do discurso, para o nível mais superficial, no qual os valores se
tornam concretos ao serem recobertos pelas figuras. Entretanto, como
o próprio Silva (1995, p. 31-32) explica, existe outro percurso, de (des)
construção figurativa, aquele em que a metamorfose “[...] desconstrói
uma forma anterior, que não desaparece totalmente”; é a figuratividade
que parte do nível discursivo em direção do fundamental. Nesse caso,
pode haver uma desreferencialização, uma organização mais temática
do que figurativa ou constituída de figuras dotadas de menor densidade
sêmica, produzindo um discurso mais abstrato, isto é, temático.
Concernente à relação entre o figurativo e o temático, Denis
Bertrand (2003, p. 213) esclarece que este é o elemento responsável
por dar “sentido e valor às figuras”. Os temas correspondem aos valores
que circulam nos discursos e “a tematização consiste em dotar uma
sequência figurativa de significações mais abstratas que têm por função
alicerçar os elementos e uni-los, indicar sua orientação e finalidade, ou
inseri-los num campo de valores cognitivos ou passionais”. Assim, as
isotopias temáticas e figurativas complementam-se na medida em que a
isotopia figurativa concretiza a temática que, por sua vez, fundamenta a
figurativa.
Para Bertrand (2003, p. 208), a figuratividade “[...] proporciona
manifestações graduais, conforme o uso que o discurso faz dela”, nas
quais as nuances de sentido, ora são mais abstratas, ora mais icônicas. O
semioticista francês, então, propõe a observação de uma escala gradual
da figuratividade, tendo em vista a gradação de densidade sêmica da
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organização figurativa. Assim, partindo de uma figuratividade mínima,
rumo à máxima, tem-se o conceito, o símbolo, a alegoria, a estilização e
a iconização (BERTRAND, 2003, p. 209-210). Esta última, por sua vez, é
a concretização máxima de conteúdos abstratos.
A iconização é um conceito relevante para a análise do conto de
Ruffato (2018), haja vista que é um texto altamente figurativo, com traços
sêmicos de densidade elevada. Na análise dessa narrativa, nossa atenção
se voltará à figuratividade que instaura as experiências perceptivas
sensoriais e promove, de acordo com Bertrand (2003, p. 238), “[...]
o modo de existência de ancoragem corporal do sujeito sensível no
universo do sentido” e, consequentemente, o estabelecimento de um
contrato de veridicção, de crença na verdade enunciada pelo discurso
(GREIMAS; COURTÉS, 2011, p. 530). Dito de outro modo, uma
organização figurativa da sensorialidade, portanto, sinestésica, constrói
o discurso veridictório conforme homologa figuras relacionadas aos
órgãos do sentido, conforme Jean-Marie Floch (1979, p. 31).
A veridicção, por sua vez, está relacionada com a organização
interna dos discursos, que faz com que eles sejam qualificados como
verdadeiros, mentirosos, falsos ou secretos dentro de um universo
sociocultural (GREIMAS, 1978). Definida, desse modo, como efeito
de sentido construído no e pelo discurso, a verdade não corresponde
ao dizer-verdadeiro, mas sim ao parecer-verdadeiro, um exercício de
manipulação discursiva, empreendido pelo enunciador, que visa a fazer
parecer ser verdade aquilo que enuncia. Dessa perspectiva, o parecerverdadeiro tem a função de levar o enunciatário a aderir à mensagem
que o enunciador espera que seja lida como verdadeira.
Essa adesão, por sua vez, está associada à modalidade do /crer/
que institui o espaço fiduciário entre enunciador e enunciatário e
possibilita o reconhecimento, segundo o crivo cultural, de figuras do
mundo natural para a construção dos efeitos de sentido do texto. O /crer/
encontra-se, portanto, no centro das reflexões sobre a figuratividade”,
esclarecem Duarte e Abriata (2013, p. 29). Em suma, a figuratividade,
enquanto recurso de persuasão, é indispensável para a construção do
efeito de sentido de verdade, como observaremos na análise do conto
de Luiz Rufatto.
ENTRE O SEGREDO E A VERDADE: O JOGO VERIDICTÓRIO EM “O DIA
EM QUE ENCONTREI MEU PAI

Em “O dia em que encontrei meu pai”, um narrador, projetado
no presente da enunciação, rememora fatos de sua infância que
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antecederam e sucederam o reencontro entre ele e o pai, que a mãe
afirmava estar morto. Relutante em aceitar as explicações maternas,
que sempre lhe soaram misteriosas e mal explicadas, o menino nutria
o desejo de o pai ainda estar vivo e inventava histórias sobre ele, que
contava aos amigos para suportar a ideia de seu desaparecimento e
alimentar a esperança de a família voltar a ficar completa. E é somente
no dia em que o menino reencontra o pai, que o narrador, simulacro do
enunciador, leva o enunciatário a desvelar, no ato de leitura, o mistério
sobre esse desaparecimento e a vivenciar, no momento da história em
que o menino o sofreu, o impacto da verdade sobre os fatos até então
mantidos em segredo.
O espaço onde transcorre a história é o urbano, de classe média
pobre, como se observa na descrição da residência do garoto e de sua
mãe nas passagens a seguir: “No edifício onde morávamos, um prédio
velho de cinco andares [...]” (RUFFATO, 2018, p. 46, grifos nossos);
“A parede do quarto coberta de pôsteres [...] o cartaz do filme Roberto
Carlos em ritmo de aventura, já colado ali quando minha mãe alugou
a casa [...]” (RUFFATO, 2018, p. 47, grifos nossos). As figuras “prédio
velho”, “alugou a casa”, manifestam, pois, o tema das condições
socioeconômicas desprivilegiadas da família do garoto.
Concernente ao entorno do prédio onde morava, o narrador
relata: “Nosso convívio se limitava ao campinho de futebol, um terreno
largo entre dois sobrados, quatro quadras acima do meu prédio [...]”
(RUFFATO, 2018, p. 46). Observa-se, nessa passagem do texto, que
as figuras espaciais “quadras”, “sobrados” e “campinho de futebol”
concretizam o ambiente urbano. A figura “convívio”, por sua vez, alude
ao tema da interação entre o protagonista, sua mãe e a vizinhança que
pode ser conectado à isotopia temática da condição socioeconômica
de uma classe social menos favorecida que encontrava limites para o
convívio social.
Na passagem “[...] não conversávamos com ninguém, só mesmo
bom dia, boa tarde, boa noite. Minha mãe dizia ser aquilo um ninho de
mexeriqueiros” (RUFFATO, 2018, p. 46), observa-se que a mãe do menino
era reservada, parecia preferir o distanciamento social, e o próprio relato
do narrador revela que a distância que a mãe procurava manter dos
vizinhos, não era por escolha, mas por ser alvo de “mexericos”.
Dizendo-se viúva, a mãe do narrador desconversava, com os
olhos lacrimejantes, cada vez que algum vizinho fazia perguntas sobre o
marido. Para o filho, ela dizia que o motivo da morte era “[...] De doença,
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e ponto” (RUFFATO, 2018, p. 46), a mesma resposta que o menino dava
aos adultos quando lhe perguntavam sobre seu pai. Contudo, para os
colegas do futebol, inventava que o pai desaparecera em uma viagem à
África – “Inventei então uma história [...] meu pai viajou à África [...] e
não mais foi visto” (RUFFATO, 2018, p. 46).
Evidentemente, não era sem motivo que o menino desconfiava
do mistério que cercava a ausência do pai: nem a mãe lhe fornecia
informações precisas, nem os avós falavam sobre o assunto – “Nem
meus avós paternos, vivendo no interior de Minas, nem meus avós
maternos, em Porto Alegre, tocavam no nome dele, quando eu passava
as férias com uns ou outros – eles me revezavam, cheios de ciúmes”
(RUFFATO, 2018, p. 46). Além disso, ele enfrentava a discriminação das
crianças do bairro, que não o convidavam a ir às suas casas ou a festas
de aniversário, apesar do bom convívio no campo de futebol: “[...] meus
colegas nunca me convidavam para a casa deles, nem para festas de
aniversário. Nosso convívio se limitava ao campinho de futebol [...]”
(RUFFATO, 2018, p. 46). Sujeito manipulado a /querer/ interagir com
outras crianças, o narrador é dotado das competências do /saber/ e do
/poder/ jogar futebol, única atividade que lhe possibilitava a interação
social:
[...] eu era fundamental, pois, jogando como meiaarmador, me igualavam ao Gerson, o Canhotinha de Ouro:
sério, de cabeça erguida lançava a bola nos pés de quem
desejasse, sem um passe errado, e todo mundo comentava,
Esse é craque! (RUFFATO, 2018, p. 46-47, grifos nossos).

Desse modo, o menino executava a performance de ser bom
jogador para ser aceito pelos amigos que formavam o time de futebol e
se tornar conjunto com o objeto-valor “convívio social”. Demonstrando
suas habilidades no esporte, o menino visava fazer as crianças do
bairro crerem na necessidade de incluí-lo no grupo. Dessa maneira,
pela competência a que estava conjunto, o saber jogar futebol, ele
recebia uma sanção cognitiva positiva, conforme se nota nas passagens
destacadas: “me igualavam ao Gerson, o Canhotinha de Outro”, “e todo
mundo comentava”, “Esse é craque”. Por outro lado, recebia sanção
cognitiva negativa ao não ser convidado a ir às casas dos colegas com
quem jogava futebol. O menino era, portanto, considerado fundamental
para o jogo, porém era indesejado no seio das famílias dos garotos,
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justamente por sua mãe ser sozinha, o que despertava a desconfiança
das pessoas do bairro, como revela a passagem; “[...] meus colegas
nunca me convidavam para a casa deles, nem para festas de aniversário”
(RUFFATO, 2018, p. 46).
A menção do narrador ao futebol revela ainda o contexto temporal
dos fatos narrados. Além da figura “Gerson, o Canhotinha de Ouro”, a
descrição do quarto do protagonista ancora a narrativa em um período
específico da história do Brasil:
A parede do quarto coberta de pôsteres: o time do Flamengo
de 1972, a seleção brasileira campeã do Sesquicentenário
da Independência, uma página arrancada da revista Placar,
Paulo César, camisa rubro-negra, número 11 às costas,
comemora a conquista da Taça Guanabara, o cartaz do
filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura [...] (RUFFATO,
2018, p. 47).

Nesse sentido, vejamos no quadro abaixo, como a isotopia
figurativa do futebol é organizada para produzir a ancoragem histórica,
expressão utilizada por Barros (2005, p. 60) e, consequentemente, um
efeito de verdade, nos termos de Greimas e Courtés (2011, p. 30).
Quadro 1 – Isotopia do futebol como ancoragem histórica

FIGURA

TEMA

“Gerson, o Canhotinha de Ouro”,
“Paulo César”, “camisa rubro-negra,
número 11”

Heroísmo

“time do Flamengo de 1972”, “seleção
brasileira”, Taça Guanabara”

Sucesso e Vitória (do país e do
povo)

“revista Placar”

Informação

“Sesquicentenário da Independência”

Nacionalismo

Fonte: elaboração própria.

A isotopia figurativa do futebol que se manifesta no texto faz alusão
a jogadores de excelência, que se tornaram verdadeiros heróis nacionais,
pois compunham o time da Seleção Brasileira campeã mundial de
1970, como revelam os antropônimos “Gerson” e “Paulo César”. Ao
mesmo tempo, as figuras “Sesquicentenário da Independência” e “Taça
Guanabara” são alusivas respectivamente às comemorações pelos 150
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anos da Independência do Brasil em 1972 e ao campeonato vencido pelo
time do Flamengo no mesmo período. A revista Placar, revista da época,
voltada ao esporte, reforça a isotopia figurativa, que recobre o tema da
heroicidade nacional, relacionada à seleção vitoriosa que era objeto
de assunto do periódico. Além disso, a referência ao cartaz do filme
Roberto Carlos em Ritmo de Aventura”, exibido nos cinemas brasileiros
em 1968, manifesta também a ancoragem temporal, relacionada a um
período negro da história do Brasil, o período da Ditadura militar.
A figuras do time campeão, portanto, glamourizado, dos anos
1970, complementam a referência à Ditadura Militar, visto que remetem
ao tema da alienação preponderante nesse período histórico em que o
presidente “[...] usou a sua proximidade com o futebol como um caminho
para a naturalização do autoritarismo no Brasil”, como esclarecem
Goldstein, Duarte e Tassis (2017, p. 4). Simultaneamente, o narrador
sugere que, como menino, actante do enunciado, era disjunto do objeto
modal saber, pois desconhecia viver em um ambiente politicamente
tumultuado e hostil; sugere, portanto, o tema da alienação popular
encoberta pela paixão nacional devotada ao futebol.
Já o desejo de o menino ser convidado a visitar os colegas e a
referência aos vizinhos como “mexeriqueiros” revelam o tema da exclusão
social, também associado à isotopia figurativa relativa à aparência física
de ambos, mãe e filho. Como se observa no texto, eles eram descendentes
de indígenas. Desse modo, “curumim”, “cabelos de índio guarani”
são figuras lexemáticas que remetem a características do menino. Já a
descrição da mãe também revela essa descendência, pois, assim como
o filho, tinha “cabelos escorridos e pretos, os olhos ajabuticabados [...],
porque descendente de missioneiros [...]” (RUFFATO, 2018, p. 47).
À descendência do menino e da mãe, contrapõe-se, por sua vez,
o “olhar azul e carrancudo do Presidente da República” (RUFFATO,
2018, p. 48) no retrato fixado na parede da sala da diretora da escola
em que o menino estudava. O olhar azul é referência metonímica ao
General Emílio Garrastazu Médici, figura que alude ao tema da repressão
política instaurada pela Ditadura militar no Brasil. Ironicamente, por
outro lado, observa-se que o presidente de olhos claros se contrapõe,
como representante da classe político-militar dominante, à classe
marginalizada da família do menino. Concomitantemente, o retrato do
presidente também se conecta à isotopia do futebol vitorioso do início
dos anos 1970 em nosso país.
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A oposição ao sistema opressor, como forma de ancoragem
desse período da história brasileira, também é figurativizada no conto,
a priori, pelo exercício do papel temático de estudante por parte da
mãe do narrador, que trabalhava em uma escola de manhã, dava aulas
particulares à tarde e fazia curso à noite na PUC:
Minha mãe chegava do grupo escolar onde dava aulas
de manhã, requentava a comida e me esperava para
almoçarmos juntos. Quase sempre quieta, me interrogava
olhando o relógio, e saía afadigada para dar aulas
particulares, emendando com um curso na PUC à noite.
(RUFFATO, 2018, p. 46).

A Pontifícia Universidade Católica (PUC), espaço de aquisição e de
doação de /saber/, também é conhecida como um espaço de resistência,
de luta contra a opressão política impingida à população brasileira
durante a intervenção militar no governo brasileiro, sobretudo na PUC
de São Paulo2. Desse modo, essa instituição figurativiza a consciência
política de uma parcela da população que discordava das ações do
regime vigente naquele período.
O tema da repressão e da tortura políticas, inextricável a esse
período histórico, é figurativizado, inicialmente, no texto, pelos castigos
aplicados aos alunos na escola, espaço que deveria ser aquele da
aquisição da competência do saber e da formação do senso crítico,
básico a qualquer cidadão. No entanto, no texto de Rufatto, a escola
revela-se como ambiente rígido, regulador de um fazer e, portanto,
também está associada a um espaço de opressão – metonímia da
opressão operada pelo regime militar –, uma vez que as crianças que
não respeitavam os protocolos a elas impostos recebiam sanções de tal
modo negativas que se convertiam em estados passionais de vergonha,
medo, desconforto, como sugerem as figuras “minhas pernas tremeram”,
“castigo” e “vergonha” no trecho em que o narrador é convocado a se
apresentar à diretoria sem entender a razão disso:
Minha professora voltou, mandou que sossegássemos o
facho, falou para eu juntar as coisas e acompanhar a dona
Dulce. Minhas pernas tremeram, era a segunda vez naquela
semana que não fazia o dever de casa, pura distração, e
pensei que seria colocado de castigo — o castigo consistia
em ouvir sermão da diretora, na presença da mãe, uma
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vergonha. (RUFFATO, 2018, p 47-48).

Desse modo, o “castigo”, o “sermão da diretora” e a “vergonha”
de ser punido na frente da mãe são figuras que se associam a sanções
negativas, e a escola, figurativiza o microuniverso da Ditadura Militar. E
é, pois, nesse espaço, o escolar, que o menino passa a entrar em contato
com o saber sobre o mistério que cercava o desaparecimento de seu
pai. É na escola que ocorre a transformação de estado do menino, do
não saber ao saber sobre o paradeiro do pai. Convém ressaltar, nesse
aspecto, que o menino exerce, no relato, o papel actancial de um sujeito
de busca, modalizado pelo querer desvelar o mistério que cercava a
ausência de seu pai.
A REVELAÇÃO DA VERDADE

O conto inicia-se com a lembrança da conversa entre o menino e
a mãe, após o encontro com o pai:
Minha mãe não acreditou quando eu disse que havia
encontrado com meu pai. Primeiro ela riu nervosa
esfregando o dedão esquerdo na palma da mão direita, jeito
dela de mostrar aborrecimento. Depois, como insistisse,
ficou brava, o rosto vermelho, me agarrou pelo braço e
apontando o fura-bolo na minha cara começou a gritar
que não fora assim que me criara, não devia mentir, ainda
mais sobre um assunto daqueles, e, como continuasse a
insistir, passou a me chacoalhar, descontrolada, achei ia
me bater, ela que nunca me dera nem mesmo um beliscão.
(RUFFATO, 2018, p. 45).

Nessa passagem do texto, evidencia-se que a mãe do menino
acreditava que o marido estava morto, pois ela parece não crer que o
filho tenha se encontrado com o pai, haja vista a isotopia figurativa que
se associa ao estado de seu descontrole emocional diante da informação
do menino: “riu nervosa”, “jeito dela de mostrar aborrecimento”, “ficou
brava”, “começou a gritar” e “passou a me chacoalhar descontrolada”.
Essa sequência figurativa manifesta a intensificação gradativa do estado
patêmico de sofrimento da mãe perante a revelação do filho – “uma
variação dos estados do sujeito”, tal qual explica Bertrand (2003, p. 367)
–, que, no enunciado, a leva ao estado de descontrole, ao passo que,
na enunciação, possibilita, ao enunciatário, perceber que ela realmente
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acreditava que o marido estivesse ou pudesse estar morto.
O impossível, ou o /não poder ser/, começa, em seguida, a se
transformar em possível, ou seja, em um /poder ser/, conforme Bertrand
(2003, p. 170), à medida que a mãe questiona o filho: “De repente, me
abraçou forte, chorando, e perguntou, baixinho, entre soluços, onde,
meu filho, onde tu viste ele? Onde encontraste teu pai?” (RUFFATO,
2018, p. 45). O aparente motivo para a descrença da mãe, quando o
narrador lhe conta que esteve com o pai, é o fato de, para ela, o filho ser,
um “invencioneiro”, “O problema é que minha mãe sempre me achou
invencioneiro” (RUFFATO, 2018, p. 46). Essa característica do menino
é reforçada pela história que contava para os amigos sobre o suposto
desaparecimento do pai na África.
Como observamos anteriormente, é na escola, que a verdade sobre
o que, de fato, acontecera com o pai do narrador começa a ser revelada:
“Minha professora [...] falou para eu juntar as coisas e acompanhar a
dona Dulce” (RUFFATO, 2018, p 47). Dona Dulce é a diretora da escola
e, em sua sala, um “tenente” espera pelo narrador para levá-lo até o seu
pai, até então, desaparecido: “Ela contornou a ampla mesa de madeira
escura, e [...] disse [...], Meu filho, acompanhe o tenente, ele vai te levar
para ver seu pai” (RUFFATO, 2018, p. 48).
Primeiro, o menino reage com surpresa: “Minha cabeça rodou,
achei que ia desmaiar. Quer dizer que eu estava certo todo o tempo!?
Meu pai não havia morrido coisa nenhuma!?” (RUFFATO, 2018, p. 48).
Em seguida, satisfeito com a revelação de que o pai não estava morto, o
menino aceita seguir o “homem de uniforme”: “Satisfeito, enchi o peito
com o ar de setembro e contemplei confiante o homem de uniforme”
(RUFFATO, 2018, p 48).
Sabendo que o pai estava vivo e dotado do /poder/ encontrá-lo,
o menino é levado por um tenente e um soldado, em um jipe verde
para um lugar misterioso – “[...] entrei no carro e por quase uma hora
circulamos por lugares desconhecidos [...]” (RUFFATO, 2018, p 48).
Ao chegar ao lugar onde esperava encontrar o pai, o menino adentra o
espaço onde se defronta com a verdade:
O tenente puxou o portão de ferro, e atravessamos o
caminho ladeado por jardins. Um cachorro preto reparava
curioso o movimento, amarrado na árvore. Penetramos
uma nuvem de fumaça de cigarro, pessoas sentadas num
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sofá vendo televisão, o volume alto, outras jogando dominó
no canto da sala, outras, de pé, conversando encostadas na
estante cheia de livros. O tenente cumprimentou a todos,
com um único gesto, e nos enfiamos pelo corredor úmido.
(RUFFATO, 2018, p. 48-49).

Ansioso pelo reencontro que acreditava que iria se estabelecer –
(re)ver o pai, “[...] cujo rosto nem recordava mais” (RUFFATO, 2018, p.
49) – o menino foi apresentado a um sujeito que não se assemelhava à
figura paterna de que se recordava:
Deitado na cama, sob um cobertor sebento, avistei a longa
barba voltada para a parede. O tenente disse, apertando
meu ombro, Jurandir aqui, seu filho. Estranhei, porque
meu pai não chamava Jurandir. O homem virou para o
meu lado e só então notei que estava bastante machucado,
pequenas feridas redondas cobriam o peito e os braços, o
rosto deformado. Cumprimente seu pai, menino, o tenente
mandou. Assustado e com nojo, pensei em explicar que
aquele barbudo, sujo e fedorento, não podia ser meu pai
[...] (RUFFATO, 2018, p. 49, grifos nossos).

Como mostra a passagem acima, o que ele vê é um homem
acamado em um quarto escuro, “barbudo, sujo e fedorento”, com
“olhos ensanguentados”, “lábios roxos e inchados”, “dentes quebrados”.
Diante dessa imagem, o menino tem dificuldade para assimilar a cena
que presencia, uma vez que o pai que idealizava encontrar, tendo em
vista as suas lembranças e as descrições feitas pela mãe, era diferente do
homem a sua frente: “[...] meu pai tinha cheiro bom de pasta Kolynos
e minha mãe contava que ele era o sujeito mais bonito do mundo, mas
fiquei com pena e, mesmo a contragosto, estendi a mão” (RUFFATO,
2018, p. 49, grifos nossos). Além disso, sabia que seu pai não se chamava
Jurandir. Enquanto sujeito cognitivo, no entanto, ao ouvir o homem ser
chamado, em seguida, por outro nome – “Alfredo”, não “Jurandir”, como
o tenente dissera antes –, o protagonista passa a crer na possibilidade de
aquele homem ser realmente seu pai:
Ele [...] permaneceu imóvel, ofegante, apavorado. O
tenente disse, Alfredo, não piore as coisas, nós só queremos
proteger sua família. Quando ele falou Alfredo, mergulhei
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na dúvida, meu pai chamava Alfredo. Me enchi de coragem
e perguntei, incrédulo, O senhor é meu pai mesmo? O
homem entreabriu os olhos ensanguentados, tentou mover
os lábios roxos e inchados, onde se destacavam alguns
dentes quebrados, girou o corpo para a parede e começou
a chorar. (RUFFATO, 2018, p. 49, grifos nossos).

A efetiva transformação de estado, do /saber/ enganoso – a
desconfiança de que o pai estava morto, – ao /saber/ verdadeiro, é
instaurada pela constatação realizada pelo menino naquele momento:
na verdade o pai sempre esteve vivo, e isso se torna perceptível para ele
quando se depara com o choro do homem, após perguntar-lhe se ele era,
de fato, o seu pai.
O IMPACTO DA VERDADE PARA O ENUNCIATÁRIO

Para o enunciatário, o título do conto “O dia em que encontrei meu
pai”, evidencia que o pai do protagonista da história estava vivo. Dessa
perspectiva, o enunciatário adquire tal saber, antes mesmo de iniciar a
leitura do texto. Entretanto, resta-lhe descobrir a razão de o enunciador
sugerir que a família do narrador acreditava que o pai do garoto morrera.
A ancoragem histórica do texto – Brasil do início dos anos 1970,
período de Ditadura Militar, quando houve intensa repressão a quem
ousasse divergir do regime implantado no país –, assume, nesse sentido,
a importante função de fornecer indícios de que as incertezas do menino
sobre o pai ter morrido “de doença”, como a família queria manipulálo a crer, têm fundamento. O encadeamento temático-figurativo que
insere a narrativa nesse período histórico – como o olhar enviesado dos
vizinhos para o narrador e sua mãe, supostamente viúva, ao mesmo
tempo professora e estudante na PUC; o desconforto da mãe e dos avós
ao responder aos questionamentos do menino sobre o pai, as referências
ao futebol e ao pôster do filme do cantor Roberto Carlos; a narrativa
fantasiosa sobre o desaparecimento do pai na África; o ambiente
opressor da escola e o encontro do menino com o pai, escoltado por um
“homem de uniforme”, clara alusão aos militares – converge para uma
macroisotopia figurativa presente no texto, alusiva ao tema da repressão
política à época da Ditadura Militar no Brasil. Além disso, o retrato do
General Médici (RUFFATO, 2018, p. 48) na parede da sala da diretora,
também remonta ao mandato desse presidente, exercido entre 1969 e
1974, conhecido como o período de mais dura repressão do regime
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político3 em nosso país.
Nesse aspecto, é importante mencionar a história inventada pelo
menino sobre o desaparecimento do pai que ele contava para os colegas
do futebol:
Inventei então uma história, alongada a cada vez que
contava: meu pai viajou à África para caçar leões (eu
adorava gatos, embora fosse alérgico ao pelo deles).
Estavam todos acampados na savana, mas uns, sem juízo,
resolveram entrar na floresta e sumiram. Porque era o mais
corajoso, escalaram meu pai para procurá-los. Ele apanhou
uma canoa e remou rio acima numa região infestada de
crocodilos e mosquitos gigantes, e não mais foi visto.
Por isso, não dava para dizer, com certeza, se ele tinha
morrido, menos ainda do quê. (RUFFATO, 2018, p. 46,
grifos nossos).

A isotopia temática da criação ficcional que se concretiza nas
figuras dessa história, grifadas na passagem acima, pode ser considerada
uma metáfora da relação entre os militares e os combatentes daquele
regime, que só pode ser entendida no nível da enunciação, visto que,
no enunciado, a história é contada por uma criança que, assim como
os enunciatários a quem se dirige, seus colegas de futebol, desconhece
que o pai era um combatente da Ditadura. Desse modo, somente o
enunciatário, tu pressuposto da enunciação, percebe que a figura
“caçador” corresponde ao pai do narrador, enquanto a figura “leões”
remete aos militares. O Brasil, nesse sentido, é figurativizado pela savana
africana, da mesma maneira que as “pessoas desaparecidas”, que o
“caçador” visa salvar, figurativizam combatentes capturados pelo regime
militar.
Manipulado pelo /querer-fazer/ e dotado do /saber-fazer/ e do /
poder-fazer/ remar, o “caçador” (pai do menino) tenta salvar as pessoas
(combatentes) “[...] numa região infestada de crocodilos e mosquitos
gigantes [...]”, desaparecendo no rio. Chamam a atenção, nesse
trecho da história do menino, as figuras lexemáticas “crocodilos” e
“mosquitos”, uma vez que, segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss
(2014), “crocodilo” tem o valor metafórico de “traidor”, enquanto
3 Ao se apurar a década apresentada que compõe a narrativa, chegamos ao período correspondente ao regime
da Ditadura Militar (1964 e 1985). O governo comandado por Médici corresponde ao período político de maior
endurecimento da repressão e é conhecido como “anos de chumbo” (GASPARI, 2002, p. 357).
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“mosquito” deriva de “mosquete”, arma similar à espingarda. Sendo
assim, a micronarrativa revela uma possível traição, que levou o pai do
narrador a ser emboscado e subjugado por militares armados.
Na conclusão da história, o menino revela que, diante das
circunstâncias descritas, o destino do pai (caçador) ficara indefinido – “[...]
não dava para dizer, com certeza, se ele tinha morrido, menos ainda do
quê” (RUFFATO, 2018, p. 46) –, o que leva o enunciatário, que conhece
minimamente a história do Brasil, a recordar que, durante a ditadura,
os presos políticos simplesmente desapareciam, e as famílias ficavam
sem saber o que lhes acontecera. Mesmo sabendo que os desaparecidos
estavam, provavelmente, mortos, raramente tinham acesso aos corpos de
seus entes queridos.
A micronarrativa de caráter alegórico4 é uma estratégia do
enunciador que leva o enunciatário a somente apreendê-la a posteriori
e associá-la aos temas da opressão e da tortura, intrínsecos à Ditadura
Militar que vão se tornando perceptíveis ao enunciatário no dia em
que o menino se encontrou com o pai. Isso se explicita, no texto, na
descrição do quarto onde se encontrava seu pai “[...] quarto pequeno e
escuro, apesar do sol lá fora, impregnado de um cheiro horrível, mistura
de mofo, suor, mijo, bosta, remédio [...]”, que fez o menino sentir “ânsia
de vômito” (RUFFATO, 2018, p. 49).
A alusão ao tema do universo repressivo do período em que o Brasil
foi capitaneado pelo exército se concretiza nas figuras que remetem a
um ambiente insalubre de prisão – “quarto pequeno e escuro”, “cheiro
horrível”, “mistura de mofo, suor, mijo, bosta, remédio”, “cobertor
sebento”. A essa isotopia somam-se figuras que recobrem o tema da
tortura – “barbudo, sujo e fedorento”, “bastante machucado”, “pequenas
feridas redondas [que] cobriam o peito e os braços”, “rosto deformado”,
“lábios roxos e inchados” e “dentes quebrados” – e as táticas utilizadas
pelos combatentes do regime militar para não serem reconhecidos, como
o uso de codinomes. Inicialmente chamado de Jurandir – “O tenente
disse, apertando meu ombro, Jurandir aqui, seu filho. Estranhei, porque
meu pai não chamava Jurandir. [...]” –, logo o tenente revela o verdadeiro
nome do homem deitado sobre a cama – “O tenente disse, Alfredo, não
piore as coisas, nós só queremos proteger sua família. Quando ele falou
Alfredo, mergulhei na dúvida, meu pai chamava Alfredo” (RUFFATO,
2018, p. 49).
4 Para Fiorin (2014, p.35) “um texto que constitui em sua integralidade uma metáfora” é denominado de alegoria. Nesse
caso, a fábula criada pelo menino é uma alegoria.
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Vale ressaltar que, no período ditatorial, a revelação do nome do
prisioneiro político, por outro lado, é mais uma forma de tortura; porém,
psicológica, como descreve Guilherme Balza (2014, p. 1):
Na fase mais violenta da ditadura militar brasileira, quando
não mais restavam técnicas de tortura para arrancar
delações de suas vítimas, os torturadores recorriam a um
último expediente: usar os filhos dos presos políticos,
fossem eles crianças ou mesmo bebês, na última tentativa
para obter informações. [...]
Presa [...], Maria Amélia Teles relembra o dia em que o
coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra pegou nas mãos de
seus dois filhos [...] e os levou até a sala onde ela estava
sendo torturada, nua, suja de sangue, vômito e urina, na
cadeira do dragão.

O tema da tortura psicológica do pai do menino no texto se
concretiza pela figura do choro do prisioneiro diante da reação do filho,
no momento da revelação de seu verdadeiro nome: “[...] perguntei,
incrédulo, O senhor é meu pai mesmo? O homem entreabriu os olhos
ensanguentados, tentou mover os lábios roxos e inchados, onde se
destacavam alguns dentes quebrados, girou o corpo para a parede e
começou a chorar” (RUFFATO, 2018, p. 49).
Essa organização figurativa é, portanto, responsável por estabelecer
um contrato fiduciário que se processa entre “[...] o fazer-crer do
enunciador – o fazer persuasivo – e o crer-verdadeiro do enunciatário
– o fazer interpretativo”, conforme Duarte e Abriata (2013, p. 29).
Assim, o enunciador desenha um retrato sensorial altamente figurativo
do ambiente hostil da tortura, evocando experiências dolorosas em
que se relacionam vários sentidos: visão (quarto escuro, lábios roxos),
tato (cobertor sebento), olfato (cheiro horrível, mistura de mofo, suor,
mijo, bosta, remédio), audição (choro), levando o enunciatário a se
sensibilizar tanto pelo sofrimento do prisioneiro, quanto pela situação
perturbadora vivenciada pelo narrador que, criança, reencontra seu pai
e, a duras penas, dá-se conta do ambiente de repressão em que ele era
mantido prisioneiro e torturado. É dessa forma, por conseguinte, que
o enunciador consegue a adesão do enunciatário ao texto enunciado,
por meio de estratégias que incluem, especialmente, a figurativização
icônica, responsável por criar a ilusão referencial do texto. Tais estratégias
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revelam o alto teor de elaboração estética do conto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se no início da narrativa, a mãe do menino tem dificuldade para
crer que ele encontrara o pai, pois sabia que ele era “invencioneiro”,
como confirma a história fabulosa que ele cria para explicar aos amigos o
desaparecimento paterno, por sua vez, para o enunciatário, essa história,
que envolve uma savana africana, leões e o desaparecimento misterioso
do pai do menino à medida que sobe um rio, passa a ser lida como
uma micronarrativa alegórica, que alude ao tema da repressão política
no contexto da Ditadura Militar no Brasil, a verdadeira responsável
por esse desaparecimento. Assim, o enunciatário ao entrar em contato
com a verdade sobre o que acontecera com o pai do menino, no
desenlace da narrativa, apreende a ancoragem temporal operada pelo
enunciador, alusiva ao período repressor vivenciado no país nos anos
1970 e a interdiscursividade estabelecida no conto com o discurso
histórico. Nesse sentido, o papel temático do menino, enquanto criador
de histórias imaginárias na infância, no nível do texto enunciado, se
correlaciona a seu papel de narrador, responsável pela criação do conto,
no nível da enunciação, espaço no qual sensibiliza o enunciatário para
a percepção do caráter violento de um momento histórico do país,
especialmente por meio do recurso da figuratividade que se constrói
no texto; uma figuratividade que, na qualidade de “tela do parecer”,
permite a entrevisão de “uma possibilidade de além (do) sentido”, como
afirma Greimas (2002, p. 74) em Da imperfeição.
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RESUMO

Diálogos por meio da ferramenta Whatsapp vêm sendo amplamente
praticados por pessoas no mundo inteiro, independentemente da idade
e escolaridade. Este estudo analisa o gênero conversa no Whatsapp,
objetivando entender a natureza de suas formas e sentidos para alunos em
contexto de uma disciplina de pós-graduação. De natureza qualitativa,
com procedimentos interpretativistas, foi feito, primeiramente, um
levantamento bibliográfico de pesquisas sobre o Whatsapp. Tendo sido
identificada uma lacuna em relação ao estudo do gênero produzido
nesse ambiente, bem como do seu possível lugar no ensino, em meio
a outras ferramentas de interação, é que se originou o presente estudo.
Na sequência, considerou-se teóricos que analisaram as modalidades da
língua, buscando compreender o lugar do virtual e sua importância em
ambientes de ensino. A partir das considerações teóricas, analisou-se
o discurso de uma conversa no Whatsapp, produzida por um grupo de
alunos de pós-graduação, durante seis meses. Nos resultados, notam-se
transposições, compensações e peculiaridades desse gênero de discurso
em relação a outros, fato que, juntamente com sua crescente ocorrência
em diferentes ambientes, justificam o estudo de sua tipologia.
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Palavras-chave: Gênero Conversa no Whatsapp; Modalidade de uso da língua;
Ensino.
ABSTRACT

Dialogues using Whatsapp tool has been extensively practiced by
people around the world, regardless of age and schooling. This study
analyses the genre Whatsapp chat and aims to comprehend the nature
of methods and meanings to students that took part in a postgraduate.
It qualitative nature, with interpretative procedures, has been firstly a
bibliographical survey about Whatsapp researchs. Having been identified
a lack in relation to studies of the genre produced in this environment
as well as of his place in teaching among others interactions tools, it
originated this study. Following, it based on theorists who analyzed
modalities of language, searching to comprehend the place of virtual in
these modalities and his importance in a teaching environments. Starting
from theoretical considerations, the conversation discourse in Whatsapp,
produced by post-graduation students for six months. It was perceived
recurrence of transpositions, compensation and peculiarities on this
genre in relation to others, therefore, with his expanding ocurrence on
different environments, it requires the typology’s study.
Key words: Genre Whatsapp chat; Language usage modality; Teaching.
INTRODUÇÃO

As interações na cibercultura têm sido, cada vez mais, foco
de interesse de pesquisadores1. Tal fato decorre, primeiramente, do
desenvolvimento de recursos tecnológicos, como efeito dos “sistemas
[virtuais] que estão em beta permanente, ou seja, sempre abertos”
(BRAGA et al., 2017, p. 34). Em segundo lugar, pelas alterações nas
relações sociais ocasionadas por elas, sendo uma delas, a emergência
de gêneros de discurso.
No caso específico do Whatsapp, em 2020 (completados 11 anos
de seu lançamento), já existem milhares de publicações a respeito de seus
diferentes usos. Dentre elas, destacamos (devido ao seu grande número)
as das áreas da Sociologia, das Ciências Médicas e da Linguística. Nessas
duas últimas, o aplicativo é, quase sempre, estudado como ferramenta de
1 Tais como, LÉVY, 1999; HILGERT, 2000; MARCUSCHI, 2007; TORI, 2010; COUTINHO, LISBÔA, 2011; BRAGA,
2013; GÓMEZ CAMACHO e DEL CASTILLO, 2015; 2017; BRAGA, 2017; CAIADO e LEFFA, 2017; ÇETINKAYA
et al., 2017; 2018.
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ensino, atingindo o total de pouco mais de 300 pesquisas2. No entanto,
encontramos também alguns (poucos) trabalhos que focalizaram a
materialidade linguística como objeto de estudo (GÓMEZ CAMACHO e
DEL CASTILLO, 2015; 2017; CAIADO e LEFFA, 2017; ÇETINKAYA et al.,
2017; 2018) e nenhum trabalho foi encontrado que tenha se ocupado
de analisar a Conversa no Whatsapp pelo viés dos estudos dos gêneros
de discurso, fato que nos aponta para uma lacuna nos estudos da área.
Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é trazer as formas e os
sentidos do gênero “Conversa no Whatsapp”, examinando suas marcas
durante a interação entre alunos de um programa de pós-graduação, ao
longo de sua participação em uma disciplina. As principais inquietações
que nortearam o desenvolvimento do trabalho foram: como podem
ser classificadas as diferentes formas de expressão linguística em uma
conversa em contexto virtual (Whatsapp)? Trata-se de escrita, oralidade,
ou uma nova modalidade? Quais as possibilidades dessa nova forma de
comunicação para práticas de ensino?
A fim de responder a tais questionamentos, desenvolvemos a
pesquisa que apresentamos nos próximos itens. Para tanto, estruturamos
o texto em cinco itens: o primeiro, que consiste nesta introdução,
expõe as pretensões e a organização do artigo. O segundo apresenta
uma discussão teórica sobre os gêneros de discurso em práticas de
letramentos, assim como sobre as Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (doravante TDICs) em contexto educacional. No terceiro
item é apresentada a metodologia da pesquisa, incluindo a descrição
do contexto da investigação. Por fim, no quarto item, apresentamos a
análise do corpus, e trazemos, na sequência, as nossas considerações
finais.
PRÁTICAS SIGNIFICATIVAS DE LINGUAGEM NO ENSINO: OS ESTUDOS
DOS GÊNEROS E OS GÊNEROS VIRTUAIS NO CONTINUUM ENTRE ORALIDADE
E ESCRITA

Estudiosos interessados em práticas significativas atentam-se à
linha tênue entre aprendizagem e atividades sociais, por meio da criação
de conexões entre um objeto de estudo e uma atividade humana. Nesse
contexto, surgem os trabalhos com foco nos gêneros de discurso3.
2 Para obter tal resultado, colocamos em ferramentas de busca para periódicos e livros a palavra Whatsapp, bem
como as especificações Educação e Ensino.
3 Existe uma diversidade na forma de se referir aos “gêneros” de um texto/discurso, sendo que alguns estudiosos
priorizam o termo “gênero textual” (na Linguística Textual de Marcuschi, por exemplo), “gênero de discurso”
(em estudos bakhtinianos) ou “gênero discursivo” (cf. Fanjul, 2012; Rojo, 2015). Fanjul se apoia na definição de
Bakhtin (2008) e, em sua obra, traduzida para o espanhol, modifica o determinante preposicionado (do discurso)
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Precursor dessa compreensão de que os gêneros de discurso estão
em todas as produções linguísticas e não apenas nas de natureza estética,
Bakhtin os observa como um repertório de formas para produção de
enunciados (orais ou escritos), às quais, incialmente, chamara “gêneros
linguísticos” (BAKHTIN, VOLOCHÍNOV, 2006, p. 44). Mais tarde,
o teórico se aprofunda nesses estudos desenvolvendo um capítulo
completo em uma de suas obras. Nesse momento, denomina-os por
“gêneros do discurso” e os definem como os “tipos relativamente estáveis
de enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 262).
Uma vez que todo discurso ocorre por meio de gêneros e que
estes estão classificados de acordo com uma relativa estabilidade formal
e funcional, para demonstrar essa variabilidade, Bakhtin elabora três
categorias, a saber, o “conteúdo temático”, que se refere às proposições
e está relacionado à pequena parcela de novidade no discurso, uma
vez que está limitado pela “exauribilidade semântico-objetal” de cada
esfera de atividade humana (BAKHTIN, 2003, p. 281); a “construção
composicional”, que é a ordenação estrutural a condicionar todo
enunciado; e o “estilo”, como “seleção dos recursos lexicais, fraseológicos
e gramaticais da língua” (BAKHTIN, 2003, p. 261). Bakhtin dá uma
atenção especial a este último, porque, segundo ele, nos gêneros rígidos,
ou seja, naqueles em cuja forma está fortemente pré-estabelecida, um
sujeito pode ganhar voz se utilizar, por exemplo, de epítetos em meio ao
seu discurso. No estilo, portanto, encontram-se os elementos que servem
para compensar as perdas que se têm na mudança de uma esfera ou de
um suporte para outra(o).
Pode-se entender essa variabilidade de “conteúdo temático”,
“construção composicional” e “estilo” quando Weber observa que as
esferas sociais (categoria que aproximamos a de “esferas de atividade
humana” em Bakhtin), se dividiram por conflitos históricos e passaram
a produzir suas “próprias leis internas” (WEBER, 2001, p. 231), motivo
este que corrobora com o desenvolvimento de peculiaridades de formas
e sentidos em cada gênero de discurso.
Embora diferentes esferas produzam diferentes formas, ao viver em
sociedade, o sujeito atravessa de uma esfera para a outra e, desse modo,
para Bakhtin, existe um “repertório de formas” que “cada época e cada
para um adjetivo (discursivo). Rojo (2015, p. 15), ao estudar os gêneros em seu percurso histórico, os define
como “entidades que funcionam em nossa vida cotidiana ou pública, para nos comunicar e para interagir com as
outras pessoas (universais concretos)”. Diante disso, Bezerra (2017) propõe o uso apenas do termo “gêneros”. Não
pretendemos, neste trabalho, nos aprofundar em tal discussão. Optamos por fazer uma breve explanação sobre
os principais autores que discorreram sobre os termos e, então, seguiremos pautando-nos na noção de gênero de
discurso proposta por Bakhtin (1929; 1979).
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grupo” compartilha (BAKHTIN, VOLOCHÍNOV, 2006, p. 44) o que,
nesse sentido, torna razoável a ocorrência de usos quase que semelhantes
entre um gênero e outro, numa espécie mesmo de transposição.
Dessa relação de transposições, compensações e peculiaridades de
formas e sentidos da língua entre as diferentes esferas é que os gêneros são
entendidos como “correias de transmissão entre a história da sociedade e
a história da linguagem” (BAKHTIN, 2003, p. 268). Assim, os gêneros são,
também, fundamentais aos letramentos, sobretudo a partir da perspectiva
bakhtiniana que os divide em primários e secundários4. Estes últimos,
geralmente, são manifestados na escrita e desenvolvem a neutralidade
do dizer. Nos primários, menos observados pelos letramentos, estariam
as subjetividades mais expostas, dado que, comumente, eles aparecem
pelo uso da fala (MARCUSCHI, 2007) e é nesse sentido que, Bakhtin
(1999, p. 45) notou que a língua, na modalidade oral, tem o recurso
da entoação ou sinais fonológicos, que caracterizam alguns efeitos de
sentido.
A diferenciação entre oralidade e escrita origina-se na
gramaticalização, que tenta organizar o uso em sistema fechado
(BAKHTIN, 1999). Em outras palavras, o estudioso defende que a
língua não se prende no tempo, mas é atualizada em cada uso, o que
torna necessária a renovação ininterrupta de suas gramáticas. Convêm,
portanto, conforme Marcuschi (2001), assumir um continuum entre as
modalidades, no qual, ambas convivem e emprestam, entre si, seus
elementos particulares.
Observando que o sujeito na sociedade utiliza diferentes formas
da língua para se envolver mais ou menos, Marcuschi (2009, p. 208)
afirma que estudar os gêneros é compreender o “próprio funcionamento
social da língua” e, assim, os define como
[...] textos que encontramos em nossa vida diária e que
apresentam padrões sociocomunicativos característicos
definidos por composições funcionais, objetivos
enunciativos e estilos concretamente realizados na
integração de forças históricas, sociais, institucionais e
técnicas. (MARCUSCHI, 2009, p. 155)

Nessa perspectiva, o autor propõe os conceitos de suporte, tipos
textuais e domínio discursivo. O suporte é o espaço em que um gênero
4 Bakhtin (2003, p. 64) separa os gêneros em primários (cotidianos) e secundários (institucionais).
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se realiza, como uma folha, um livro ou um ambiente virtual. Os tipos
textuais são organizações estritamente linguísticas, definidos por suas
funções retóricas (MARCUSCHI, 2009): a narração, a argumentação etc.
Os domínios discursivos são as diferentes instâncias sociais: religião,
comércio, lazer etc.
Analisando o gênero, estaremos, conforme Marcuschi
(MARCUSCHI, 2009, p. 149), analisando “texto e discurso e uma
descrição da língua e visão da sociedade”. Nesse sentido, os gêneros têm
importante papel nos letramentos, uma vez que os últimos constituem
“habilidades, conhecimentos e atitudes necessários ao uso efetivo e
competente da leitura e da escrita nas práticas sociais que envolvem a
língua escrita [...]” (SOARES, 2003, p. 891 apud. SOUZA et al., 2012,
p. 60).
Souza (2011), ao refletir sobre a noção de letramento crítico,
sustenta que o desafio do professor é estimular a autonomia do aluno
para manipular as informações em produções de gêneros. Para ele,
a prioridade está em formar sujeitos com responsabilidade pelas
transformações na sociedade. Nesse sentido, Monte Mór (2012, p. 45)
pressupõe o mundo com necessidades a serem assumidas pela escola,
em processo complexo resumido em “ver, descrever, explicar”. Assim,
pesquisadores do campo dos letramentos5 alertam para a relevância
de não se confundir atividade de letramento com uma simples tarefa
de compreensão. Por exemplo, para “explicar” um discurso, não basta
assimilar e reproduzir práticas sociais. Mais que isso, é preciso entender
a complexidade com a qual ocorre determinado fenômeno (MONTE
MÓR, 2009). Assim, a atividade se aproxima das práticas significativas
de linguagem.
Em 2020, tais práticas estão bastante alicerçadas no uso de TDICs,
as quais impactaram, nos últimos anos, fortemente na sociedade: nas
formas de relações e até nos modos e nas concepções de ensinar. Os
gêneros virtuais envolvem a multimodalidade, importante traço de
integração do “eu” com o mundo contemporâneo. Há, também, o
objetivo da educação contemporânea de levar os alunos a agirem e a
serem. Sobre essas duas aprendizagens, a cibercultura tem como seu
principal motor a inteligência coletiva, entendida como um construto
colaborativo dos participantes de um Ambiente Virtual de Aprendizagem
(doravante AVA) (LEVY, 1999).
5 cf. MARCUSCHI, 2007; MONTE MÓR, 2009; SOUZA, 2011; SOUZA et al., 2012.
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Ao nos remetermos aos gêneros virtuais, notamos que os Chats
ou bate-papos online6, bastante usuais nas duas últimas décadas, já
foram objeto de vários estudos (cf. por ex. CAIADO e LEFFA, 2017,
MARCUSCHI, 2001, 2007; HILGUERT, 2000). Hilgert (2000) observou
que seu uso se trata de uma prática virtual que se caracteriza como uma
fala por escrito. Porém, nas relações do continuum, hoje nota-se, que
a escrita não consegue reproduzir muitos dos fenômenos
da oralidade, tais como a prosódia, a gestualidade, os
movimentos do corpo e dos olhos, entre outros. Em
contrapartida, a escrita apresenta elementos significativos
próprios, ausentes na fala, tais como o tamanho e tipo
de letras, cores e formatos, elementos pictóricos [...]
(MARCUSCHI, 2007, p. 17)

Shuman (1993, apud MARCUSCHI, 2001, p. 34) realizou um
estudo de caso sobre uma prática de aprendizagem híbrida/blended.
Nela, o AVA foi avaliado positivamente, pois era uma forma de
complementação para as interações face a face. A autora afirma que a
permissão de informalidades na comunicação com o interlocutor e o
descompromisso com a norma padrão da língua em diálogos virtuais,
são características próprias da língua falada, constituindo, assim,
uma “transposição”. Porém, grafias como “vc”, “msm” e “tb”7 são,
praticamente, impronunciáveis e, portanto, consideramos tratar-se de
um fenômeno peculiar das novas interações.
Com temática mais próxima à de nosso trabalho, Caiado e Leffa
(2017) publicaram um estudo sobre o gênero “debate” no aplicativo
Whatsapp. Os autores observaram que os três tipos de linguagem
materializados no texto, a saber, mensagem de texto, áudio e emoticons,
passam por “mixagem nas interações”. (CAIADO e LEFFA, 2017, p. 128).
Nessa multimodalidade, ao contrário da “fala por escrito”, proposta por
Hilgert (2000), acerca da escrita dos chats, Caiado e Leffa (2017, p. 130)
caracterizam os áudios do Whatsapp como “oralização da escrita”.
Ainda com foco em textos no Whatsapp, Gómez-Camacho e Del
Castillo (2015; 2017), comparam a norma da escrita no aplicativo com
a norma da escrita em textos acadêmicos, produzidos pelos mesmos
6 Os estudos de Araújo (s/d) e de Castelo (2013), por exemplo, discutem a conversa chat e bate-papo virtual
como gêneros. O primeiro encontra-se disponível em: <http://www.gelne.com.br/arquivos/anais/gelne2004/PDF/
J%FAlio%20C%E9sar%20Ara%FAjo.pdf>, e o segundo em <https://revistas.pucsp.br/index.php/verbum/article/
view/15704>. Acessos em: 09 mar. 2020.
7 Você, mesmo e também, respectivamente.
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participantes. Os autores observam que, no aplicativo, os alunos se
adequam à norma padrão muito próximo daquilo que fazem na escrita
acadêmica.
Nos últimos trabalhos encontrados até 2020 acerca da temática,
Çetinkaya et al., (2017; 2018) estudam a perspectiva dos alunos, trazendo
como ponto positivo desse ambiente a possibilidade de uso de imagens
para ampliar a comunicação e para a expressão de opinião.
Portanto, concluímos a partir dessa revisão, que o Whatsapp, em
seu atravessamento às mais diversas atividades humanas, já atingiu com
intensidade o campo da pesquisa acadêmica, fato que contribuiu para
que o aplicativo seja incluído nos projetos de ensino. Porém, há ainda
uma lacuna no estudo de suas produções genuínas, ou seja, de um
aprofundamento na tipologia do gênero Conversa no Whatsapp.
Nos próximos itens, traremos alguns elementos para a reflexão
sobre as características dessa nova forma de comunicação, a Conversa
no Whatsapp, com foco em premissas dos estudos dos gêneros. Porém,
descreveremos, primeiramente, os procedimentos metodológicos deste
estudo.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: O CONTEXTO, OS SUJEITOS E OS
PROCEDIMENTOS

Este trabalho é de natureza qualitativa, tendo em vista seu objetivo de
aprofundar a compreensão de um evento social (GERHARDT; SILVEIRA,
2009, p. 32), ou seja, a conversa em um ambiente virtual do celular
(Whatsapp). Em relação aos procedimentos, trata-se de um estudo de
caso (MEIRINHOS e OSÓRIO, 2010; ANDRÉ, 1995), na medida em que
consiste na coleta, análise e interpretação de um caso contemporâneo
da vida real, que é estudado com intensidade. A principal justificativa
pela definição dessa estratégia de investigação está na facilidade de
adequação a um fenômeno social novo.
O corpus analisado incide em um arquivo obtido a partir de uma
conversa em grupo, realizada no aplicativo para smartphones Whatsapp.
Tal aplicativo possibilitou que uma transcrição em formato doc. fosse
enviada por e-mail aos autores, fato que permitiu análise minuciosa de
todo o corpus. A “Conversa no Whatsapp” em foco durou seis meses,
e ocorreu entre sete estudantes de uma disciplina, que se realizou no
âmbito de um programa de pós-graduação de uma universidade pública
do interior de São Paulo. Um dos autores deste artigo foi participante da
interação, e da “Conversa”.
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Destaca-se que a docente da disciplina explorou recursos de um
ambiente virtual (na plataforma de gerenciamento de cursos Moodle8)
e um presencial, com diferentes propósitos de ensino. O uso da
plataforma Moodle teve o intuito de: 1) preencher lacunas temporais; 2)
criar um espaço para compartilhamento de materiais (links, vídeos etc.);
3) aproximar os participantes por meio da interação assíncrona; 4) o
aprofundamento dos temas tratados.9
Com esse intento, a docente utilizou sete ferramentas do Moodle10
para diferentes fins. Ainda que de forma breve, a descrição desse
ambiente será importante para caracterizar o contexto mais amplo do
qual surgiu a prática, que é nosso objeto de análise.
Fóruns. Caracteriza-se por uma atuação mais livre. Nela, os
participantes deram ênfase ao trabalho de trazer referências sobre
materiais que eram vistos fora da disciplina, mas que dialogassem com
ela.
Recursos. Usada pela professora para disponibilizar links de textos
que estavam no programa da disciplina.
Tarefas. Com a orientação da professora, esse foi um espaço que
serviu para os alunos postarem suas atividades individuais.
Wikis. Nela, os alunos tinham que postar uma questão norteadora
por cada texto lido. As questões seriam lidas e debatidas nos encontros
presenciais.
Chats. Essa ferramenta foi usada somente em uma aula e teve
pouco acesso. Sua particularidade está no sincronismo das mensagens.
Diários. Usada pelos alunos para avaliar a disciplina no final do
curso.

Pasta. Espaço no qual a professora disponibilizava os textos da
disciplina.

Presencialmente (uma vez por semana) realizou-se: organização
das atividades dos alunos, apresentação dos textos, discussão das
questões norteadoras postadas na wiki, debate sobre textos, apresentação
de palestra sobre objetos de aprendizagem por um convidado, e
apresentação das propostas de artigos científicos.
8 O Moodle é um software que porta um sistema para criação e gerenciamento de cursos online. Seu
desenvolvimento é colaborativo (contando com programadores, designers, administradores, professores e
os próprios usuários) (MOODLELIVRE, 2008). Disponível em: <https://www.moodlelivre.com.br/tutoriais-edicas/974-o-que-e-moodle>. Acesso em: 17 mar. 2020.
9 Essa informação foi dada pela docente aos alunos em situação presencial do curso.
10 A versão da plataforma utilizada neste estudo foi a Moodle 3.0.
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Por sua vez, as atividades à distância (periodicidade fluida) foram:
disponibilização dos textos no AVA (ferramentas: recursos, arquivo e
URL); leitura individual dos textos; elaboração e postagem de questões
norteadoras (ferramenta: Wiki); resenhas críticas (ferramenta: Tarefa);
discussão dos textos em Fóruns; chat no Facebook (alunos e professora);
artigo científico sobre a disciplina (ferramenta: Tarefa); discussão sobre
objetos de aprendizagem (ferramenta: Fóruns), e a Conversa no Whatsapp
– única prática que não contava com a participação da docente.
Para a análise da Conversa no Whatsapp, este trabalho está
fundamentado em Braga (2013), sobre a língua escrita, e em Bakhtin
(1999; 2003; 2006) e Marcuschi (2007), sobre oralidade e escrita 11. A
partir deles, tomamos como aspectos norteadores e seus respectivos
estudos da teorias: (1) as regularidades formais das mensagens, pela
relativa estabilidade dos gêneros; (2) os temas abordados, conforme
as proposições que são permitidas; (3) o/a envolvimento/participação
dos discentes, segundo as manifestações entoativas e de estilo; (4) os
tamanhos e ajustes convencionados nas trocas de turno, considerando
a construção composicional; (5) as transposições já descritas em outras
comunicações, ou seja, aquilo que fora produzido de forma bastante
similar a produções em outros suportes, segundo o repertório de formas
da época e do grupo; (6) as compensações para manter relações típicas
de outros suportes, outras esferas, como é o caso dos epítetos e; por fim,
(7) as peculiaridades da linguagem do Whatsapp, dada a constituição de
suas “leis internas”. Todos esses elementos serão observados em conjunto,
visto que suas recorrências se dão intrinsecamente nos excertos.
O GÊNERO CONVERSA NO WHATSAPP: PECULIARIDADES, TRANSPOSIÇÕES E COMPENSAÇÕES

A interface Whatsapp foi tomada pelos autores deste trabalho como
foco de investigação devido à sua atualidade e abrangência, bem como,
seu uso em contextos tão diversificados na atualidade. Nesta seção,
faremos uma análise do corpus do grupo “Mídias S/A”. A denominação
foi indicada por uma aluna/participante que criou o grupo no qual
se desenvolveu a conversa. Os subitens estão organizados segundo o
instrumento metodológico apresentado anteriormente neste trabalho.
11 A explanação dos termos que trazemos para justificar os critérios e seus respectivos estudos teóricos
encontram-se no item 2 deste artigo. Vale dizer que, como se pode observar dos critérios de análise, a estratégia
de comparação entre o gênero Conversa no Whatsapp e outros gêneros está fundamentada sobretudo no método
de Bakhtin em Estética da criação verbal: na obra, o filósofo russo sempre observa um gênero de determinada
esfera em contraste com outro da esfera literária.
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Regularidades formais e temas

O primeiro tema abordado na conversa foi o uso da plataforma
Moodle12, possivelmente, pela pouca familiaridade dos participantes
com esse espaço. Para Souza (2011), um ambiente virtual possibilita
exercício da autonomia dos alunos, que é expressa no compartilhamento
de dúvidas com os colegas, reflexão sobre um problema e busca de
soluções, além da tomada de responsabilidade, a qual verificamos no
excerto a seguir, e que representa o início da conversa no grupo.
Laura13: Oi, gente! Eu passei um e-mail para a Cláudia
[professora] ontem a noite pedindo o código [de acesso ao
ambiente virtual], ainda não tive resposta. Assim que ela
responder, passo para vocês.
Blenda: Muito obrigada, Lau! Posso te chamar assim? kkkkk
Laura: Claro! 😂 14
Blenda: 😂 😂 😂
Laura: Vcs sabem qual o telefone do administrativo da pós?

O enunciado preambular de Laura representa nitidamente uma
prática em espaço com intersecções da linguagem cotidiana com a
acadêmica. Observa-se a vírgula antes de vocativo, letras maiúsculas nos
começos de frases, acentuações e ausência de abreviação. Esse primeiro
momento da Conversa aproxima-se do uso da língua escrita, que Braga
(2013, p. 51) relaciona com uma forma mais “lapidada”.
Ao utilizar um apelido como vocativo, seguido de um pedido de
permissão e um código de risada (kkkkk), Blenda, pragmaticamente,
desconstrói a formação imaginária que Laura fizera dela. Isso aparece
já na resposta com o uso de um emoticon15, e se confirma em seguida,
quando substitui a forma “vocês” que havia usado por sua abreviação
Vcs. Sobre o uso do emoticon, ele pode ser explicado, primeiro,
12Convencionamos destacar em itálico as palavras que, neste item, utilizamos para nomear os temas das
atividades.
13 Os nomes dos participantes, incluindo o da professora, são fictícios, a fim de preservarmos suas identidades.
14Apesar de reconhecermos a importância dos emoticons neste gênero textual, não analisamos a fundo os sentidos
por eles vinculados, primeiro, porque houve pouca ocorrência deles no corpus, segundo, porque reconhecemos
a necessidade de estudo mais aprofundado em teoria semiótica para o desenvolvimento deste tipo de trabalho.
As considerações que fazemos sobre eles são, portanto, interpretativistas e a partir dos teóricos que embasam
nosso estudo.
15 Segundo Souza et al. (2012, p. 30), emoticom é um termo inglês que “une as palavras emotion e icon e significa
‘ícone para emoção’”.
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como variação da risada por estilo (MARCUSCHI, 2009) ou economia
linguística e, segundo, como troca de afetividades (Blenda reproduz
o mesmo emoticon que sua colega Laura havia figurado), fenômeno
próprio de um ambiente “colaborativo” (LEVY, 1999).
Quanto às sequências tipológicas (MARCUSCHI, 2009), podemos
observar variação por: injunção (“Oi”), narração (“Eu passei um
e-mail para a Cláudia [professora] ontem a noite pedindo o código”) e
argumentação (“ainda não tive resposta”). No plano dos sentidos, essas
três diferentes tipologias ampliam habilidades dos alunos no exercício
do letramento (SOARES, 2003, apud SOUZA, 2012). Outro sentido, que
ressoa na observação de Coutinho e Lisbôa (2011, p. 6), é a difusão da
informação pelo ambiente: “Assim que ela responder, passo para vocês”.
O início da interação é marcado pela situação de uso da língua,
o domínio instrucional acadêmico (MARCUSCHI, 2009), com perfil
hierárquico (graduados, mestres e doutores), que tende a estabelecer
maior rigidez na forma (BAKHTIN, 1999) e aproximações à norma
padrão da língua.
A alteração no tom revela a atualização da língua no uso (BAKHTIN,
1999) e pode, também, ser efeito da não inclusão da docente no ambiente.
Aos poucos, no decorrer da conversa, misturaram-se características de
um campo de estudo com as do lazer, o que é reafirmado pelo fato
de que, após quinze meses de encerrada a disciplina, os membros
continuaram participando das interações no grupo.
Assim, a intergenericidade marcada entre o diálogo (do domínio
instrucional) e o bate-papo (do domínio do lazer), revela que o uso
de gêneros não “tem uma relação biunívoca com formas textuais”
(MARCUSCHI, 2009, p. 163). Na topologia bakhtiniana, por exemplo,
ambos os gêneros encontram-se em extremos distintos: institucional
versus cotidiano, secundário versus primário (BAKHTIN, 2003, p. 64).
Acreditamos que a não participação da docente favoreceu o
surgimento de alguns temas como os denominados por nós de obstáculos
e objeções. A manifestação de subjetividades vai aproximando a escrita
do uso da fala (MARCUSCHI, 2007), sendo recorrentes as discussões
de dúvidas sobre as atividades, bem como expressões de cansaço. Tais
expressões refletem “movimentos interiores16” (BAKHTIN, 1999, p. 123)
dos alunos, ou seja, o desconforto ainda não expresso:
16 Os movimentos interiores, para Bakhtin (1999) formam uma tríade ao lado das palavras e das entoações. Os
três associam-se, respectivamente, aos sentimentos, aos significados e aos sentidos que se encontram no “núcleo
central sólido e durável da orientação social do indivíduo” (BAKHTIN, 1999, p. 123). Em outras palavras, são
constructos, que embora internalizados, originaram-se das relações externas.
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Blenda: Gente, só eu que estou achando um pouco
cansativa essa aula? rsrsrs
Blenda: Falar é mais fácil que digitar kkkkk
Carla: Naaaaaaao! (...)
Verônica: Uma,aliada!!

Esse diálogo ocorreu durante uma aula síncrona a distância e notase a partir dele que a meta/atividade também foi um dos temas tratados,
conforme pode ser observado na fala de Blenda: “Falar é mais fácil que
digitar kkkkk”. Nessa mesma conversa, Blenda e Verônica também
dialogaram sobre o tema cidades onde viveram, uma vez que ambas
passaram pelo estado de Minas Gerais. Nota-se também, que, mais uma
vez, os domínios instrucional e do lazer são entrecruzados.
Geralmente, nos aniversários dos membros, ocorriam os
planejamentos para as confraternizações, tema que produziu muitas
falas. A união factual que alunos e professora vivenciaram denota como
o virtual age em colaboração para interações face a face (SHUMAN,
1993 apud MARCUSCHI, 2001).
Paralelamente ao desenvolvimento da disciplina, mas ainda aliado
às atividades da Pós-graduação, o tema eventos acadêmicos também foi
abordado na conversa. Discutiu-se ainda problemas pessoais, felicitações
e greve dos funcionários da faculdade. Esse último tem um forte vínculo
com o processo de letramento crítico (MONTE MÓR, 2012), pois o
problema da comunidade é refletido criticamente pelos alunos.
Podemos concluir que os temas revelam a coexistência de esferas
sociais: da interpessoal, da instrucional e das tecnologias virtuais. Assim,
é possível notar a amplitude de espaços sociais e de tipos de interação
favorecidos por esse espaço de comunicação. As formas e os sentidos
confirmam as inter-relações síncronas entre enunciados (SAUSSURE,
2006) e entre a história da linguagem e a da sociedade (BAKHTIN, 2003).
Na próxima seção, seguem a caracterização das mensagens e a
forma de participação dos interagentes.
Envolvimento/participação, tamanhos das mensagens e ajustes convencionados

Se os encontros presenciais aconteciam uma vez por semana, à
distância, eles eram muito mais frequentes: na primeira semana, foram
seis dias com a presença de, pelo menos, dois membros na Conversa no
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Whatsapp. Depois, o número variou entre três e cinco dias por semana.
Os turnos eram, em geral, curtos, raramente, ultrapassando uma linha.
Algumas vezes tinham apenas dois caracteres, mas também chegou a
318. Tal fato pode ser explicado, pela velocidade da escrita, com o texto
de caráter informal e com facilidades do aplicativo (como sugestão e
correção automáticas de palavras). Também, a coexistência de práticas
virtuais é cada vez mais recorrente, na medida em que os celulares, como
suportes, (MARCUSCHI, 2009) são cada vez mais leves, multifuncionais
e de fácil transporte e acesso, facilitando, assim, o surgimento de uma
escrita mais rápida e econômica.
A frequência nas discussões influenciou o desenvolvimento e o
envolvimento dos alunos e contribuiu para o surgimento de temas que iam
instigando-os a modificarem, refletirem sobre ou mesmo consolidarem
seus projetos de pesquisa:
Carla: Gláucia, hoje da aula sai com tema pro pós doc
Blenda: 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
Carla: E ainda sobraram umas pesquisas pra você
Blenda: kkkkkkkkkkkkkk
Gláucia: Kkk... Se eu chegar em uma para o doutorado
ta otimo!
Carla: Todos nós hein gente
Carla: Ta brotando ideia

Ainda que em tom de brincadeira dos participantes, infere-se que
o grupo atuou nos participantes como motivador e fomentador de ideias
para investigações.
Nesta seção é possível afirmar que houve uma intensa participação,
propiciada pela facilidade de acesso. A participação contou com um
estreitamento das relações. Por fim, de maneira geral, as mensagens foram
curtas, com alta velocidade, devido desenvolvimento no aplicativo. No
próximo subitem, a análise da tipologia da linguagem que se usa na
Conversa no Whatsapp.
Transposições, compensações do suporte e peculiaridades do Whatsapp

A análise desta seção realizou-se por meio de uma classificação,
presente no item 3, que tomou como fundamentos alguns autores
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que, sobretudo, se dedicaram à descrição dos usos da língua em suas
diferentes modalidades, a saber, Braga (2013), Bakhtin (1999; 2003;
2006) e Marcuschi (2007).
No trecho “Laura: Obrigadaaaa / Blenda: Magina!”, a interjeição
Magina, redução de imagina, é uma transposição da fala. No entanto, dos
240 prolongamentos vocálicos (como Obrigadaaaa) no corpus, apenas
16 ocorreram na sílaba tônica, padrão da fala. Nas demais, aparecem
na última sílaba. O tom entoativo logo antes do envio deve-se ao não
acompanhamento sonoro, fato que distancia a escrita da oralidade. No
entanto, as extensões não se restringem às vogais: “Gláucia: acabei de
chega
!!! Obrigada Carla!!!” Os sinais de exclamação e interrogação
sofrem extensões para marcar um reforço de humor.
O código de risada (como kkk) varia, seja como recurso de estilo
ou elemento coesivo. No corpus, observou-se: 1 recorrência de hua; 4
de hehe; 6 de hsua; 12 de qua; 42 de rsrs; 106 de haha e 877 de kkk17. A
discrepância pode ser explicada pelos “estilos concretamente realizados”
(MARCUSCHI, 2009, p. 179), e também por economia linguística, uma
vez que a forma kkk utiliza-se de apenas um tipo de caractere.
Em relação às abreviaturas, ocorreu: vc (você), tbm e tb (também),
kd (cadê), ne (não é), ctz (certeza), blz (beleza), td (tudo), tds (todos), q
(que), mto (muito), pq (porque), p (para), hj (hoje). Enquanto na escrita a
abreviatura se forma, geralmente, pelo corte de uma parte final (exemplo:
prof. de professor), na fala, apagam-se sílabas mais fracas em frases
(exemplo: [ki ko soɹ fa’lo] de [o ke ɛ ke o pɾofe’soɹ fa’loʊ]. No virtual, a
forma se dá, quase sempre, eliminando as vogais. Quanto às funções e
sentidos, ora a abreviatura aparece como elemento coesivo (a), outrora
como diminuidora do tempo de enunciação (b):
(a) Amanda: continuamos tendo aula normalmente mesmo
que ela pergunte [...] acho q ou a gente deixa as coisas
num lugar e numa hora alguém tira ela da sala [...]

(b) Amanda: eu tb não consigo me concentrar... to igual
cego em tiroteio.. ou surdo em bingo quauqua mta coisa
ao msm tempo (grifos nossos)

17 Os códigos de risada ora são curtos, ora prolongados, no entanto, nessa quantificação não consideramos tal variação.
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Amanda utiliza a palavra que e depois, abrevia em q, um recurso
coesivo do uso. Depois, utiliza-se de três abreviaturas: a mensagem era
enviada durante um encontro virtual, que ocasionou a necessidade de
diminuir o tempo de enunciação.
Em “Vinicius: Oi, gente. Obrigado por me adicionarem :)”, os
caracteres “:)” são sinais gráficos da escrita. No corpus de Hilgert (2000)
— um chat —, é possível notar a presença de caracteres bem próximos,
tais como “:-)”. Trata-se de um caso de economia linguística temporal,
marcada pelo desaparecimento de um caractere intermediário, além de
ressonâncias carregadas pelos sinais gráficos, mesmo com a possibilidade
de usar emoticons. Portanto, relações entre formas não ocorrem apenas
nas modalidades, mas também, nas práticas sociodiscursivas.
Além das inovações tecnológicas, existem também as
“denovações”18. Nos últimos anos, quase todos os smartphones foram
substituindo as teclas de digitação por teclados touchscreen19. Manusear
um teclado touch, no tempo de fala, tornou-se um problema para muitos.
Por outro lado, as empresas lançaram os “sugestores de palavras20” e
“corretores ortográficos”, simultâneos à digitação, ferramentas que
facilitaram a escrita, mas que (ainda) não foram feitas para algumas
particularidades. No trecho “Carla: Pré ao / Carla: Perai” (espere aí), por
exemplo, o corretor, programado na língua escrita normativa, entendeu
que havia sido feita uma tentativa de se escrever “Pré ao” e fez a alteração.
A ausência de acentuação em “Vinicius: Tbm nao consegui…”,
provavelmente, está no fato de que os teclados exigem, pelo menos, duas
ações a mais para que uma letra seja acentuada e os usuários não queriam
perder tempo com isso, principalmente, na conversa informal. Cerca de
cinco meses depois da Conversa no Whatsapp, essas ocorrências foram
diminuindo e até desaparecendo. Não se trata, porém, de formalização
da conversa e maior monitoramento, mas, de um desenvolvimento
tecnológico, porque alguns disseram ter comprado aparelhos novos, que
seguramente, aparecem com a opção do corretor ortográfico.
Neste item, observou-se que, como produto sócio-histórico, a
linguagem produz um continuum entre transposições, compensações e
18 O geógrafo sueco Torsten Hägerstrand (1988 apud BURKE, 2002, p. 02) cunha o termo a partir da relação de
que: se com o surgimento de uma tecnologia existe um lado positivo para o qual denomina-se “inovação”, há
sempre o outro lado, o negativo, pelo qual o chama “denovação”.
19 Do inglês, “tela de tocar”. Trata-se da tela com a capacidade de acionar o sistema do aparelho por toques, sem
a necessidade de outro instrumento intermediário.
20 Termo proposto pelos autores deste trabalho, uma vez que não foi encontrada nomenclatura própria. Tratam-se
de palavras que aparecem como uma sugestão simultânea para serem inseridas, com a necessidade de apenas
um toque. Essas palavras são gravadas de um vocabulário interno do aplicativo e do histórico de termos que o
usuário produziu.
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peculiaridades. Ocorreram no corpus: extensão vocálica ou de pontuação,
sempre nos finais das palavras ou sentenças; códigos de risada, que
variam tanto por estilo como por elemento coesivo; abreviações, que são
feitas, geralmente, conservando as consoantes e, também, com funções
de elemento coesivo ou diminuição do tempo de enunciação; casos de
economia linguística e de ressonância no uso de caracteretas menores,
numa preferência pontual em relação aos emoticons. Observaram-se
alguns problemas técnicos que estiveram no início da Conversa, devido
a falta dos “sugestores de palavras” e “corretores ortográficos”. A seguir,
as considerações finais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados desta pesquisa foi possível observar como a
autonomia, a responsabilidade dos membros e a inteligência tecnológica
se manifestaram e interrelacionaram no espaço virtual.
Notou-se a intergenericidade do virtual entre o domínio instrucional
e o do lazer, e também, dos múltiplos espaços que o celular permite.
Sobre os letramentos, a prática foi colaborativa no sentido de explorar
tanto inquietações subjetivas, como problemas da comunidade em que
participam.
Em relação às questões iniciais, é possível reafirmar a existência
de três tipos de relações entre as discursividade. Primeiro, das
transposições (pelo transporte de uma prática convencional para outra
no ambiente virtual, sem perdas significativas): a extensão da pontuação
como elemento entoativo, embora o uso pareça mais frequente nesse
ambiente; e a economia linguística. Segundo, das compensações
(na impossibilidade de transpor em diferentes ambientes, mas com a
criação de alternativas que se corresponderam): a extensão vocálica
como elemento entoativo, que no virtual ocorre pela última sílaba; e
as abreviações feitas pela conservação das consoantes. Por fim, das
peculiaridades (pela singularidade dos discursos no ambiente virtual): os
códigos de risada, com uma variação genuína; e o uso de caracteretas e
emoticons como elemento entoativo.
Concluímos que, quantas e quaisquer que sejam as modalidades,
todas se relacionam, reiterando, assim, a participação do uso aqui
estudado, no continuum notado por Marcuschi (2001).
Os traços peculiares serão um novo desafio para os estudiosos.
Os autores deste trabalho não consideram como uma simples questão
de suporte: não há somente uma transformação do lugar onde o texto
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é escrito, mas também das relações entre as pessoas, alcançando
proporções macro das formas de cultura. Um exemplo disso foi a
própria aprendizagem que relatamos neste artigo, com características de
autonomia, colaboração etc.
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RESUMO

O objetivo deste artigo é compreender e averiguar como são
construídas, por meio de discursos de autorrepresentação, as identidades
dos usuários do aplicativo de relacionamentos Grindr, utilizado
principalmente por homens gays (ou bissexuais), com a finalidade de
marcar encontros. Busco, especificamente, analisar as representações
(homos)sexuais que esses sujeitos fazem de si mesmos e do outro em
seus perfis virtuais, averiguando o confronto entre a escolha de certas
identidades e o silenciamento de outras através das estratégias de
negociações identitárias. A escolha desse aplicativo se deu em razão ao
seu intenso crescimento de usuários e pela expressiva popularidade que
ele adquiriu nos últimos anos, visto que os sujeitos, caso queiram, podem
disponibilizar fotografias e informações básicas sobre si para criarem um
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tipo de “autoidentidade”. Para efetivo funcionamento, o Grindr opera
segundo ferramentas de geolocalização, as quais fornecem a distância
quase exata entre os sujeitos ali inseridos virtualmente, facilitando o
encontro entre os mesmos. O percurso metodológico utilizado para a
análise dos dados busca romper com as fronteiras e limites disciplinares,
em direção a uma perspectiva inter/trans/indisciplinar. Amparo-me, para
isso, nas perspectivas epistemológicas dos Estudos da Linguagem e da
Teoria Crítica do Discurso, dos Estudos Culturais, Antropológicos e da
Sociologia.
Palavras-chave: Identidades. Representações sexuais. Linguagem e discurso. Aplicativo Grindr.
ABSTRACT

The purpose of this paper is to understand and ascertain how
the identities of users of the Grindr dating application, mainly used by
gay (or bisexual) men, are built through self-representation discourses,
in order to set up meetings. Specifically, I seek to analyze the (homo)
sexual representations that these subjects make of themselves and the
other in their virtual profiles, investigating the confrontation between
the choice of certain identities and the silencing of others through the
strategies of identity negotiations. The choice of this application was
due to its intense growth of users and the expressive popularity that
it has acquired in recent years, as subjects, if they wish, can provide
photographs and basic information about themselves to create a kind
of “self-identity”. For effective operation, Grindr operates according to
geolocation tools, which provide the almost exact distance between
the subjects inserted there virtually, facilitating the encounter between
them. The methodological approach used for data analysis seeks to
break with disciplinary boundaries and boundaries towards an inter/
trans/undisciplinary perspective. For this, I rely on the epistemological
perspectives of Language Studies and Critical Discourse Theory, Cultural,
Anthropological Studies and Sociology.
Keywords: Identities. Sexual representations. Language and speech. Grindr.
LOGIN...

A contemporaneidade, nas últimas décadas, vem sendo marcada
por inúmeras rotulações e designações que procuram dar conta de suas
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intensas transformações: sociedade pós-moderna (HARVEY, 1993),
modernidade reflexiva (LASH, 1997), modernidade líquida/fluida
(BAUMAN, 2001), sociedade complexa (MORIN, 2005), modernidade
tardia (HALL, 2006), sociedade superdiversa e multicultural (VERTOVEC,
2007) entre outras. No bojo dessas classificações, estão os indivíduos
que formam os múltiplos grupos, comunidades e povos que, por sua vez,
compõem e movimentam as sociedades, as quais passam por um intenso
processo de re/des/configuração. Doravante, seria impossível vermos e
analisarmos os sujeitos que vivem (n)este mundo contemporâneo sem
considerarmos os constantes fluxos e fricções culturais, as quais ficaram
mais próximas umas das outras com o profundo processo globalizatório
do final do século XX.
As recorrentes transformações sociais, culturais e políticas, oriundas
da liquidez e fluidez do atual momento histórico, impulsiona-nos a
refletir sobre os sujeitos historicamente ativos – formados por relativos
processos de subjetivação marcados por relações de poder, segundo
Foucault (2002), que estão imersos nesse contexto. Ademais, essa era
de instantaneidade (BAUMAN, 2001), nos permite averiguar e analisar
quais e como são construídas, por meio das representações discursivas,
as identidades dos sujeitos sociais imersos na contemporaneidade, refletir
sobre suas implicações e seus atos nesses espaços multi/pluriculturais.
Concomitantemente a esse multiculturalismo, encontra-se
um “mundo” (perdido em umas das esquinas dessas estradas da
contemporaneidade) que parece se invisibilizar, quando não forçadamente
silenciado: o mundo gay. Quebrar as fronteiras da heteronormatividade
significa ameaçar a hegemonia masculina, e também a feminina, em
detrimento de uma liberdade sexual e cultural. Esse rompimento com
o normativo, no entanto, não se dá de forma harmônica e tão fluida
como parece, já que aquilo que não é parâmetro de medida em nossa
sociedade é tomado como vergonhoso, estranho, desviante e até mesmo
perigoso (BECKER, 2008). Dessa forma, a segregação, a invisibilidade e
a violência contra os sujeitos que atravessam as diversas fronteiras do
corpo e da sexualidade parecem estar ligadas ao discurso heterossexista
hegemônico. O intenso e complexo conflito entre o desejo silenciado
e o estigma imposto leva inúmeros homossexuais a esconderijos de
prazeres onde o clandestino e o proibido tornam-se a redenção sexual.
O universo homossexual foi, por décadas, construído por relações
no silêncio (literalmente no escuro) e, ao mesmo tempo, silenciadas,
compostas por meio de práticas subterrâneas enclausuradas no âmago do
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privado, distantes do olhar público, nos espaços marginais e subalternos
das cidades e das casas (PERLONGHER, 2008). Muitas dessas relações
ocorriam, por isso, à deriva, entre sujeitos desconhecidos que ansiavam
por “pegação” rápida e ágil (GREEN, 1999), os quais marcavam encontros
nos mais variados lugares escondidos: banheiros (de rodoviárias e
shopping centers, por exemplo), saunas, becos e praças, quase sempre
durante à noite (PERLONGHER, 2008). Tais espaços, embora ainda
muito frequentados, ganharam outros concorrentes que facilitaram esses
“encontros às escondidas”: os aplicativos móveis de relacionamentos
homoafetivos (mais comumente conhecidos como “aplicativos de
pegação gay”).
É na fronteira entre o mundo on-line (espaço virtual) e o mundo
off-line (espaço físico) que se encontra a dimensão das práticas e
experiências cotidianas que compõe a cena social do mundo moderno,
imersas em trânsitos e movimentos permanentes entre os diversos
aspectos do multiculturalismo. Isso quer dizer que é no ciberespaço
onde acontece a “materialização” de uma desterritorialização contínua
do real, que afeta a maneira como lidamos com o tempo-espaço. Em
outras palavras, o mundo virtual, especificamente a internet, tornou-se
“um prato cheio para os famintos” por relações afetivo-erótico-sexuais,
por causa da sua intensa difusão e infinitas potencialidades de encontrar
parceiros sexuais virtuais que podem vir a se tornar físicos, adequados
às fantasias individuais de cada indivíduo. Além disso, há a possibilidade
de criação de vários papéis sociais (inclusive falsos), bem como certa
garantia de anonimato e segurança nessas interações (SILVA, 2012).
Em decorrência disso, inúmeros sites e aplicativos de
relacionamentos surgiram; dentre eles, redes sociais de paquera, cuja
lógica de encontro aparenta ainda operar de maneira subterrânea, já
que, em tais aplicativos, o usuário tem a opção de não se identificar,
caso queira evitar represálias ou injúrias, mantendo-se no silenciamento,
afinal, “em uma sociedade arraigada em valores heteronormativos, nem
todo homem que se relaciona afetivo-sexualmente com outro homem se
sente confortável em declarar publicamente suas práticas homossexuais
ou autodenominar-se gay” (MEDEIROS, 2018, p. 14).
Dito isso, esse artigo objetiva averiguar como são construídas, por
meio de discursos de autorrepresentação, as identidades dos usuários
do aplicativo de relacionamentos Grindr, utilizado principalmente por
homens gays (ou bissexuais), com a finalidade de marcar encontros.
Busco, especificamente, analisar as representações que esses sujeitos
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fazem de si mesmos e do outro em seus perfis virtuais, averiguando o
confronto entre a escolha de certas identidades e o silenciamento de
outras através das estratégias de negociações identitárias. A escolha
desse aplicativo deu-se em razão ao seu intenso crescimento de usuários
e pela expressiva popularidade que ele adquiriu no Brasil. Vale frisar
que, no aplicativo em questão, os sujeitos, caso queiram, podem
disponibilizar fotografias e informações básicas sobre si – como altura,
peso, etnia, porte físico e preferências sexuais – para criar um tipo de
“autoidentidade”. Para efetivo funcionamento, o Grindr opera segundo
ferramentas de geolocalização, as quais fornecem a distância quase
exata entre os sujeitos ali inseridos virtualmente.
O percurso metodológico utilizado para a análise dos dados busca
romper com as fronteiras e limites disciplinares, em direção a uma
perspectiva inter/trans/indisciplinar (MOITA LOPES, 2006). Amparo-me,
para isso, nas perspectivas epistemológicas dos Estudos da Linguagem
e da Teoria Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 1992; MOITA LOPES,
2002), dos Estudos Culturais e Antropológicos (BAUMAN, 2005;
BHABHA, 2003; CANCLINI, 2011; CUCHE, 2002; HALL, 2006; SILVA,
2000; WOODWARD, 2000) e da Sociologia (BECKER, 2008; FOUCAULT,
1988; MISKOLCI, 2015; POLLAK, 1989).
PERCURSOS DE IDENTIDADES: CONCEITOS EM DES/RE/CONSTRUÇÃO

Há algumas décadas, as identidades subjetivas não estavam
nem perto de serem o centro dos nossos debates, permanecendo
apenas como meditação filosófica. Atualmente, ela se tornou um dos
temas que mais aparecem em evidência e estão em voga nos estudos
sociais, linguísticos, geográficos, culturais, entre outros. Não podemos
mais negar as fragmentações e desestabilizações das identidades, pois
“uma identidade coesa, firmemente fixada e solidamente constituída
seria um fardo, uma repressão, uma limitação da liberdade de escolha”
(BAUMAN, 2005, p. 60).
A trajetória dos indivíduos contemporâneos vem sendo
caracterizada por desestabilizações, descontrole, descentralização,
destradicionalização e vertigem perante as transformações culturais,
políticas e econômicas (FABRÍCIO, 2006). As identidades não têm
a solidez de uma rocha, nem são garantidas para toda a vida. Pelo
contrário, são bastante negociáveis e revogáveis, e as próprias decisões
dos indivíduos, os caminhos que eles percorrem e a maneira como agem
são fatores cruciais para suas identidades (BAUMAN, 2005). Além disso,
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as identidades nunca são homogêneas, mas cada vez mais fragmentadas;
não são singulares, e sim multiplamente re/des/construídas ao longo de
discursos, práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicas
(HALL, 2000).
Isso faz com que as identidades sejam negociáveis e manipuláveis:
cada indivíduo tem consciência de ter uma identidade de forma variável,
de acordo com as dimensões do grupo do qual faz parte e do contexto
em que atua. Por isso, as identidades se tornam tão difíceis de serem
delimitadas e definidas, especificamente em razão de seu caráter
multidimensional, dinâmico, fluido e pouco rígido, além de estar em
constante mutação (CUCHE, 2002).
Silva (2000) declara que as afirmações sobre identidade só fazem
sentido se compreendidas em sua relação com as afirmações sobre
a diferença. Identidade e diferença estão em uma relação de estreita
dependência. Quando dizemos, por exemplo, “sou heterossexual”,
parece que estamos fazendo referência a uma identidade que se esgota
em si mesma. Contudo, nós só conseguimos e precisamos afirmar isso
porque existem outros seres humanos que não são heterossexuais.
Em sociedades imaginárias, totalmente homogêneas, onde todas as
pessoas partilhassem a mesma identidade, as afirmações de identidade
não fariam nenhum sentido. De certa forma, “é exatamente isto que
ocorre com nossa identidade de ‘humanos’. É apenas em circunstâncias
muito raras e especiais que precisamos afirmar que ‘somos humanos’”
(WOODWARD, 2000, p. 75).
As identidades que construímos, dessa forma, têm relação
com nossos papéis sociais, aqueles que assumimos ou deixamos de
assumir (BERGER e LUCKMANN, 1985). Em uma sociedade de classes
há mobilidade social, isto é, as pessoas podem mudar suas posições
e, concomitantemente, suas identidades; as classes não são fixas e
estáticas. Dessa maneira, há uma forte influência da sociedade em
nossas constituições enquanto sujeitos: ela determina, em grande escala,
o que somos. Enquanto sujeitos socioculturais, nós temos a capacidade
de observar o contexto, analisar a situação e de selecionarmos um
determinado papel social. Todo papel social acarreta certa identidade que
julgamos constituir a essência de nossas personalidades. A identidade,
contudo, é atribuída, sustentada, transformada e reconhecida socialmente,
já que ela não é, de forma alguma, pré-existente. É negociada em atos
de reconhecimento social, ou seja, também somos aquilo que os outros
pensam que somos (BERGER e LUCKMANN, 1985).
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Também não podemos deixar de explanar uma vertente de
identidade sob a ótica da pós-modernidade: as construções das
identidades como processos híbridos. As interconexões políticas,
econômicas, linguísticas e culturais nos levam a pensar o sujeito como
híbrido, um sujeito que se constitui em um contexto inter/transnacional
e é interpelado por influências e discursos múltiplos. Canclini (2011)
entende por hibridação os processos socioculturais em que antigas
práticas que existiam individualmente se combinam para gerar novas
estruturas. Assim, o autor critica a crença referente a de identidades
“puras”, livres de processos de “misturas”. Contudo, não devemos achar
que os processos de hibridação cultural e identitários são processos
harmoniosos e coerentes, ao contrário, estão sempre em conflito,
permeados por lutas ideológicas, as quais são sempre travadas por meio
da linguagem, o veículo de materialização das identidades.
DISCURSOS IDENTITÁRIOS: LÍNGUA(GEM) E REPRESENTAÇÃO

Além das identidades não existirem sem estarem em contraste
com as diferenças, a alteridade (WOODWARD, 2000), elas também
não existem fora do campo da linguagem. As identificações dependem
de recursos simbólicos, envolve discursos e marcações de fronteiras: É
precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora
do discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em
locais históricos e institucionais específicos, no interior de formações e de
práticas discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas.
Além disso, elas emergem no interior do jogo de modalidades específicas
de poder e são, assim, mais um produto de marcação da diferença e
da exclusão do que o signo de uma unidade idêntica, naturalmente
construída, de uma “identidade” em seu significado tradicional (HALL,
2006).
Para Rajagopalan (1998), as identidades dos indivíduos se constroem
na língua e através dela, isso significa que o indivíduo não adquire uma
identidade fora do campo da linguagem, ou seja, “a construção da
identidade de um indivíduo na língua e através dela depende do fato
de a própria língua em si ser uma atividade em evolução e vice-versa”
(RAJAGOPALAN, 1998, p. 41). Em outras palavras, língua e identidade
possuem implicações mútuas. É, então, por meio da linguagem, da língua
especificamente (e também através de outros construtos culturais como
as roupas, danças entre outros), que os indivíduos constroem, formulam
negociam e manipulam suas identidades.
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Sarup (1996) constata que as identidades sociais são manifestadas
através dos discursos: “embora a identidade possa ser construída de
diversas formas, ela é sempre construída no simbólico, ou seja, na
linguagem”. Para o autor, “a identidade é, de certa forma, um efeito
das instituições sociais. Todas as identidades, sejam baseadas em classe
social, etnia, religião ou nação, são construtos sociais” (SARUP, 1996, p.
48). É sempre dentro das representações que nos reconhecemos. Além
disso, identidade está sempre relacionada ao que não se é – ao outro –,
isto é, as afirmações sobre identidade só fazem sentido se compreendidas
em sua relação com as afirmações sobre a diferença. Identidade e
diferença estão em uma relação de estreita dependência (SILVA, 2000).
O “outro”, então, seria aquele que não sou eu, o sujeito que divide o
espaço social comigo mas que, através de processos de identificação e
estratégias de diferenciação, se separa da minha identidade, criando-se
fronteiras que separam o “eu” e o “ele”, uma forma de criar e manter
limites identitários (CUCHE, 2002).É por isso, então, que as identidades
são formadas por representações, as quais, concomitantemente, são
formadas pela linguagem.
As representações são entendidas como um construto que se dá via
linguagem e que coloca em pauta e funcionamento um imaginário social
a respeito da realidade. De acordo com Hall (2006), as representações
constroem sentidos sobre os sujeitos e objetos, isto é, elas “são as
palavras que usamos, as histórias que contamos acerca das coisas, as
imagens que produzimos, as emoções que associamos às mesmas, as
maneiras como as classificamos e conceituamos, os valores que lhes
damos” (HALL, 2006, p. 3).
Quando nos identificamos com um modelo de representação,
assumimos uma determinada posição de identidade dentro de um
contexto social específico. Por isso que as representações são construções
discursivas que encaminham os sujeitos a certas posições de identidade
nas diversas práticas sociais. Estes sujeitos desempenham, assim,
papéis diferentes na vida social, isto é, dependendo de cada contexto,
os indivíduos se posicionam de maneiras diferentes nas relações
sociodiscursivas: eles são levados a assumir certas identidades segundo
relações de poder vigente nesse contexto.
(HOMOS)SEXUALIDADES: IDENTIDADES PERSEGUIDAS

Ao refletirmos sobre as identidades (homos)sexuais especificamente,
devemos, em primeira instância, estar cientes do terreno escorregadio que
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as cercam. Contudo, as referências aos conceitos primordiais sobre o tema
não devem ser omitidas, sobretudo porque sabemos que as identidades
não são dadas ou encontradas em determinado momento da vida de
um indivíduo; pelo contrário, elas são (re)construídas, manipuladas,
revogadas, muitas vezes silenciadas e até mesmo negociáveis quando
necessário. Para Cuche (2002), as identidades podem ser negociáveis
porque cada indivíduo integra, de maneira sintética, a pluralidade das
referências, identificatórias que estão ligadas à sua história.
Cada sujeito tem consciência de ter uma identidade de forma
variável, de acordo com as dimensões do grupo ao qual ele faz referência
em tal ou tal situação relacional. Um mesmo indivíduo, desse modo,
pode se identificar como heterossexual, bissexual ou homossexual
dependendo do contexto e posição de fala, levando em consideração
que as identidades funcionam como “bonecas russas” umas se encaixam
nas outras (CUCHE, 2002), Afirmar que alguns sujeitos podem negociar
suas identidades, no entanto, não significa dizer que tal negociação é
construída de forma harmônica e sistemática, pelo contrário, muitas vezes
elas se dão de maneira conflituosa e complexa. E com as identidades
(homos)sexuais não poderia ser diferente.
Até dois séculos atrás, as práticas homossexuais eram consideradas
sodomia, sendo um comportamento vergonhoso, ao qual qualquer
pessoa poderia sucumbir. O homossexual (comumente designado
como gay) passou a ser singularmente definido como um sujeito que
fugia ao padrão vigente, consequentemente, uma nova categoria social
no campo sexual, que viria a ser, primeiramente, reconhecida, depois
rotulada e, por fim, estigmatizada, até chegar à classificação de “desvio
da norma” (BERCKER, 2008). Os indivíduos que se encaixassem, ou
fossem forçadamente encaixados nessa categoria, passaram a (con)viver
na sociedade com seus desejos reprimidos e com suas práticas sexuais
mantidas em segredo, tendo o medo como norte, obrigados a suportar as
dores da segregação social (FOUCAULT, 1998).
Foram, sobretudo, as sexualidades feminina e homoafetiva, as mais
prejudicadas pelas restrições e parâmetros do que seria considerado uma
sexualidade normal/padrão a partir do século XIX. Foi um verdadeiro
caça às bruxas – ou “caça às bichas” como diria Mariusso (2016) – quer
dizer, perseguição a todas as práticas relacionadas ao sexo e à afetividade
que fugiam aos valores morais (friso aqui, sobretudo, o valores religiosos
judaico-cristãos): casamento entre o sujeito masculino e feminino;
o sexo só depois do casamento (principalmente para as mulheres);
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a condenação do sexo como fator de prazer e liberdade, e qualquer
outro tipo de ato sexual que não servisse para procriação. Em suma, os
desejos e práticas sexuais que se desviavam da norma heteronormativa e
heterossexista foram rechaçados e perseguidos (MARIUSSO, 2016).
A afirmação foucaultiana de que a sexualidade se tornou,
incontestavelmente, um dispositivo histórico de poder, desenvolvido pelas
sociedades modernas ocidentais, é fundamental para compreendermos
as identidades sexuais que se constroem nas representações culturais.
Desconstruir a dualidade rígida do binarismo dos gêneros significa
problematizar tanto a oposição entre eles quanto a unidade interna
de cada um, rompendo com as classificações de normalização do
comportamento sexual (LOURO, 2004).
(IN)VISIBILIDADE SEXUAL E PRÁTICAS SUBTERRÂNEAS

O multiculturalismo e o pluralismo cultural aprofundados
direcionaram a sociedade, nos últimos anos, a uma descentralização
das memórias oficiais coletivas para a tomada de poder das memórias e
identidades subterrâneas (POLLAK, 1989), vistas por muito tempo como
clandestinas, infames e envergonhadas. Em outras palavras, memórias
e identidades que já foram silenciadas, reprimidas, e tratadas como
proibidas por não se enquadrarem no conjunto de regras hegemônico
(socio-historicamente imposto) agora parecem estar (res)surgindo,
deixando de serem coibidas ao passarem a ser “desenterradas”, isso por
meio do uso da linguagem, a qual funciona como partilha de significados
e sistema de representações identitárias.
Nessa perspectiva, Pollak (1989, p. 11) afirma que “criminosos,
prostitutas, vagabundos, ciganos e homossexuais tiveram suas
vozes caladas na historiografia, não foram colocados nas ‘memórias
enquadradas’”. Esses sujeitos seriam os quais Becker (2008) chamaria
de “outsider”, ou desviante, isto é, aqueles que fogem às regras sociais,
infratores que, pública ou secretamente, estão do lado de fora, para além
das margens, das fronteiras ou dos limites impostos pelos detentores do
poder.
Para Bhabha (2003), esses sujeitos não pertenceriam, então, aos
“museus imaginários” que alguns grupos socias majoritários criam, onde
são escolhidas algumas peças para representar uma comunidade ou um
povo, forçando a homogeneidade impossível, já que, segundo o autor,
“nenhuma cultura é jamais unitária em si mesma, nem simplesmente
dualista na relação do Eu com o Outro” (BHABHA, 2003, p. 65).
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Concomitantemente a esses fatores, a visibilidade homossexual
continuou a ser avaliada negativamente, compreendida como uma
forma de deslocamento de gênero, sobretudo quando evidenciada
publicamente. A visibilidade, aquela tomada como padrão, é uma
noção que busca sintetizar a maneira como uma sociedade confere
reconhecimento e busca escancarar certos relacionamentos amorosos,
enquanto, ao mesmo tempo, coíbe outras maneiras de se relacionar
através de prescrições morais, mantendo outras formas amorosas e
sexuais (as “desviantes” e “proibidas”) em relativa invisibilidade, no
subterrâneo, silenciando seus praticantes, ou seja, a sexualidade passa a
ser controlada e vigiada (FOUCAULT, 1988).
Segundo Miskolci (2015), a visibilidade traduz uma relação de
poder sofisticada, pois não se baseia em proibições diretas. Para o autor,
o regime de visibilidade não pode ser avaliado apenas de maneira
positiva, tampouco denotando uma exposição pública generalizada
das homossexualidades na vida social cotidiana. Ao contrário, o que
aconteceu é que houve a eleição de uma forma “correta” de se tornar
visível, vinculada à circulação de representações estereotípicas sobretudo
propagadas pelas mídias, na qual algumas identidades passaram a ser
mais reconhecidas, visíveis, e se tornaram modelares enquanto outras
foram relegadas ao repreensível, mesmo não sendo necessariamente
invisibilizadas e silenciadas.
A contenção dos sentimentos e a economia da visibilidade tornamse saídas para que o preconceito, o ódio, a repulsa e exclusão “do outro”
não sejam resultados para os desejos homoeróticos assumidos do “eu”.
Isso acontece porque a visibilidade sexual mantém hierarquias, com
escopos e perfis de reconhecimento que vão dos mais aceitos socialmente
(os heterossexuais, especialmente os de pares monogâmicos com filhos,
por exemplo), passando por aqueles que começaram a negociar sua
visibilidade (como gays e lésbicas socioeconomicamente privilegiadas)
até os que foram mantidos ou relegados à abjeção (como travestis,
transsexuais e transgêneros).
Vale ressaltar, ainda, que o grande desafio dos estudos sociológicos
sobre (homos)sexualidade é buscar entender como são construídas essas
identidades sexuais, é necessário “admitir que as fronteiras vêm sendo
constantemente atravessadas e – o que é ainda mais complicado – que
o lugar social no qual alguns sujeitos vivem é exatamente a fronteira”
(LOURO, 2004, p. 28).
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POR DENTRO DO GRINDR, ABRINDO PERFIS...

Na atualidade, o Grindr é considerado a rede social mais popular
entre a comunidade gay, são mais de 5 milhões de usuários em 192 países
(MEDEIROS, 2018). O sucesso do aplicativo deu-se, principalmente,
pela facilidade que homens homossexuais e bissexuais encontraram
para conhecerem outros homens, para diferentes propósitos, seja para
amizade, namoro, encontros casuais, “pegação” ou apenas “relação
sexual sem compromisso”. Frente aos seus concorrentes virtuais (como
Hornet, Scruff ou Tinder), o Grindr se diferencia por estar no mercado há
mais tempo e, por isso, possuir mais perfis cadastrados e ativos. Ele é uma
rede social para smartphones e tablets baseada em georreferenciamento
ou geolocalização, ou seja, mostra a distância praticamente exata,
em metros e quilômetros, dos outros usuários próximos que também
possuem o aplicativo.
Fig. 1: Logomarca do Grindr

Fonte: Print screen do aplicativo no sistema operacional Android.

Com a crescimento das mídias digitais interativas, a vida sexual
“desviante” deixou de estar apenas no “armário” (espaço físico) e passou
também à clandestinidade dos aplicativos de relacionamentos (espaço
virtual). Ao abrirmos o Grindr, um novo mundo é revelado. Cada usuário,
cada indivíduo que ali se encontra, tem a possibilidade de performatizar a
vida cotidiana em diversos “eus”, isto é, formular diferentes identidades,
construindo e moldando um perfil com discursos (imagéticos e textuais)
sobre si, às vezes manipulando suas próprias representações. E não são
apenas os textos verbais de perfil que constroem essas representações,
mas também os recortes das fotografias postadas. Basta dar uma rápida
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olhada nos perfis do Grindr para encontrarmos dezenas de fotos em que
o corpo passa a ser o “cartão de visitas”, já que, obviamente, é ele o
responsável em causar a primeira impressão (LE BRETON, 2006).
Fig. 2: Interface do Grindr

Fonte: Print screen do aplicativo no sistema operacional Android.

São barrigas saradas, peitorais musculosos, cenários de academia
de musculação, sorrisos de capa de revista, cabelos e barba de
ator de novela, um verdadeiro “culto ao corpo”, um endeusamento
dos músculos, resultado de mecanismos midiáticos que pregam a
supervalorização do corpo e sua fortificação (LE BRETON, 2006). Todavia
são poucos os usuários que optam por mostrar o rosto, possivelmente
para manter o anonimato (silenciar-se e invisibilizar-se), já que “a face
é a visualidade que apresenta os traços pessoais, por meio da qual é
possível identificar uma pessoa. A questão é que ainda poucos usuários
desejam ser reconhecidos como homens que têm práticas homossexuais”
(MEDEIROS, 2018, p. 57). Por outro lado, segundo Alencar (2017, p.89),
“em um contexto de busca de parceiros para encontro, a aparência facial
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parece não importar tanto; o corpo (torso, abdômen, braços), contudo, é
o foco dessa empreitada”.
Além das imagens, as quais parecem conotar e até mesmo denotar
o erotismo e o desejo sexual, os textos verbais dos perfis apontam para
as mais variadas solicitações dos usuários: “busco caras discretos”; “não
curto gordinhos e afeminados”; “só falo com passivos”; “se for urso
nem me chame”; “sem foto, sem conversa”. Em muitas das descrições,
percebe-se a preferência por homens “não afeminados, discretos e
magros”, como percebemos neste perfil:
Fig. 3: Interface do Grindr

Fonte: Print screen do aplicativo no sistema operacional Android.

O dono do perfil autodenomina-se “Macho discreto”. Afirma não
curtir “afeminados, casais, velhos e gordos”. A efeminação masculina
parece ser uma das maiores rejeições entre os usuários do aplicativo.
Ela parece estar diretamente associada à homossexualidade, isto é,
aquele que não se comporta como “macho viril”, e foge aos padrões
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sociais masculinos, supostamente seria gay. Green (1999) defende
que ainda estamos presos no sistema binário de categorias de gênero,
heterossexualmente orientado, no qual, obrigatoriamente, sempre existe
um homem e uma mulher, mesmo na relação homoerótica. Como afirma
Alencar (2017, p. 71):
[...] a adesão de um comportamento efeminado para um
homem é a negação do direito que ele historicamente
adquiriu de ser um agente. É a assunção de uma
submissão que se faz presente no domínio social e sexual,
resultando numa abjeção àquele que adota atitudes não
masculinizadas. Por fim, é o repúdio a tudo aquilo que
não é normatizado, à fuga ao “normal”, à exposição de um
grupo de pessoas que não deseja ser exposta por ter sofrido
com o estigma, mas que também não pretende lutar por
essa desconstrução.

Percebemos, assim, a reafirmação da identidade masculina (da
figura do homem viril), em detrimento à identidade feminina (da figura
da mulher delicada), como aspecto positivo e superior, reforçando a
própria dominação de gênero, com a heteronormatividade e a misoginia.
Ou seja, “O signo ‘macho’ é então a expressão do ‘gay mais valorizado’
(‘nem parece gay’), separando o ‘homem que beija homem’ da ‘bicha
louca’ – um entendido como ‘normal’ e ‘masculino’ e o outro como
‘patológico’ e ‘feminino’” (GROHMANN, 2016, p. 75).
As identidades associadas ao feminino, ao senil, à poligamia e à
obesidade são desaprovadas pelo usuário, o qual utiliza o eufemismo
“não curto” para a cristalização de preconceitos históricos que se
normalizam por meio da linguagem, uma “normalização discursiva”
(FOUCAULT, 2002), que acaba por classificar alguns sujeitos como
“naturais” e “normais” e outros como “desviantes” e “patológicos”. É
na e por meio da linguagem, então, que as representações do outro, e
de si mesmo, se constroem; é através do discurso, verbais e não-verbais,
dos ditos e não ditos, do explícito e do implícito, que as identidades vão
sendo (re)formuladas.
Para Fairclough (1992), a linguagem e o discurso são práticas
sociais, maneiras que os indivíduos têm de agir sobre a sociedade na
qual estão inseridos e sobre os outros indivíduos com os quais convivem.
Língua e discurso estão sempre ligados a processos de identificação social
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dos grupos que os utilizam. Sendo a linguagem prática social, podemos
afirmar que o conjunto das ações sociais constitui uma ordem social,
que é regida pela ordem do discurso, esta, por sua vez, é regida por
relações de poder (FOUCAULT, 2002). Tais relações estão intimamente
ligadas às ideologias discursivas (FAIRCLOUGH, 1992), ou seja, as
categorias linguagem, poder e ideologia não podem ser analisadas
dissociadamente. Não julgamos uma língua, por exemplo, sem levarmos
em consideração os seus falantes e o contexto social, político, histórico
e cultural no qual eles estão inseridos. É no e pelo discurso, então – este
materializado na linguagem e formulado por práticas sociais mantidas
relações ideológicas –que as representações se materializam, criando
muitas vezes estratégias de segregação e silenciamento, as quais acabam
por produzir e reproduzir identidades subterrâneas (POLLAK, 1989),
clandestinas e desviantes (BECKER, 2008).
Muitos dos discursos presentes nos perfis pesquisados apontam para
a negativação da afeminação, já que tal característica estaria “traindo”
a masculinidade hegemônica, aproximando o homem biológico ao
feminino, o que seria uma apostasia ao “privilégio de ser homem”:
Fig. 4: Interface do Grindr

Fonte: Print screen do aplicativo no sistema operacional Android.
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Fig. 5: Interface do Grindr

Fonte: Print screen do aplicativo no sistema operacional Android.

Tanto “Thiago23cm36” quanto “Antonny35” afirmam não gostarem
de homens afeminados. Antonny35 toma a afeminação como sinônimo
de “homem que se parece com mulher”. Além disso, alega “não curtir”
práticas sexuais com menores de idade e não gostar de “caras que se
acham”. Já Thiago23cm36 afirma ser bissexual ativo e gostar de “socar”
(um termo muito comum utilizado nos aplicativos de relacionamentos
para designar virilidade, varonilidade e brutalidade na prática sexual),
sempre de forma segura (certamente referência ao uso de preservativo).
Também pede aos usuários que por ele se interessarem, que mandem
“foto de rosto sem óculos e boné”.
Interessante é observar nos discursos a maneira como “o parecer
mulher”, a proximidade com o feminino, torna-se uma característica
negativa para a maior parte dos usuários do aplicativo. Essa concepção,
segundo Alencar (2017, p. 74), é “proveniente de uma cultura sexista que
inferioriza o papel da mulher (nesse caso, o de receptora ou de penetrada
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na relação sexual) e que toma o comportamento gay masculinizado
como “‘menos pior’”. Nesse sentido, o “parecer homem” seria um
privilégio entre os homossexuais, já que às mulheres lhes foi dada a
posição de silenciamento e subalternidade, isso porque, apesar das
intensas lutas feministas ocorridas no século XX para as ressignificações
das representações femininas (MISKOLCI, 2015),a as mulheres foram,
por séculos, excluídas das tomadas de decisões e nos espaços públicos,
o que fez com que fossem silenciadas e reprimidas, por meio de um
sistema falocêntrico-patriarcal (PERLONGHER, 2008), nas relações
sociais de gênero (GREEN, 1999). Aos homens, pelo contrário, coube os
status quo de detentores do comércio, da produção, das políticas, do lar
e até mesmo da própria mulher (WOODWARD, 2000).
Laqueur (2001) aponta que, na Idade Média, havia um único
modelo ideal de corpo: o masculino. Na época, não existiam termos
para a designação do órgão sexual feminino, pois acreditava-se que ele
era apenas a “falta do membro sexual masculino”, o pênis que não estava
ali; era como se a genitália da mulher não houvera se desenvolvido
adequadamente e, por isso, enrustira-se, voltando-se para dentro, o
conhecido “modelo de sexo único”. A mulher era um homem invertido,
por isso imperfeita e inferior. Assim como na história bíblica de Gênesis,
a figura feminina origina-se do homem, este sim fisicamente perfeito.
Desde então, estabeleceu-se e perpetuou-se a supremacia corporal
masculina e, concomitantemente, a rejeição por todos os corpos que
não são masculinizados (LAQUEUR, 2001).
As descrições dos perfis de “Thiago23cm36” e “Antonny35”
almejam autoafirmá-los como portadores de masculinidades estritamente
ligadas à virilidade e à varonilidade, pois partem de uma cadeia de
adjetivos que tentam posicioná-los em identidades masculinizadas. Para
Green (1999), na separação bipolarizada dos papéis sexuais (ativo e
passivo), a passividade sempre esteve ligada à afeminação.
A preocupação em autoafirmar-se e autorrepresentar-se, por
meio da linguagem, como portador de masculinidades é uma questão
estritamente ligada à virilidade (“não curto afeminados” / “23cm”), à
brutalidade (“curto meter socar”) e à hombridade (“seja gay mais seja
homem”). Os sujeitos analisados deixam transparecer em seus discursos,
por meio de escolhas lexicais que revelam uma grande preocupação
em autodefinir-se como “machos” (“sou bi ativo” / “se que quiser uma
mulher eu procuro uma mulher e não um homem que parece uma
mulher”), a rejeição por identidades homossexuais que se aproximem

93

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

à efeminação, o que Cuche (2002) classificaria como identidades
negativas. Para o autor, as identidades negativas são originadas através
de representações estigmatizadoras e discriminatórias que os sujeitos
constroem no discurso. O sujeito que decide aceitar tal identidade,
assumindo-a (isso quando o indivíduo tem a possibilidade de escolha
dessa identidade), é tido como diferente das referências dominantes e
passa a se reconhecer (ou passam a reconhecê-lo) como inferior, infame,
ao passo que interioriza a identidade que lhe é imposta pelos outros,
passando a ter vergonha e rejeição pela mesma.

Percebe-se, nesse sentido, a possibilidade de se adotar (aceitar)
certas representações identitárias em detrimento (menosprezo)
de outras. Essas inúmeras maneiras de se escolher e revogar
as identidades, em um incessante movimento de construção,
desconstrução e reconstrução, são “estratégias identitárias”
(CUCHE, 2002) que nos permitem aderir, rejeitar ou relativizar as
identidades que escolhemos ou que nos são “impostas”. Indivíduos
ou grupos sociais, ao avaliar determinada situação, podem utilizarse dos recursos de representação identitária estrategicamente.
Vale ressaltar, todavia, que a elaboração de tais estratégias,
construídas discursivamente nas interações sociais, não significa
que os indivíduos são livres e que possuem sempre autonomia
para a definição de suas próprias identidades; pelo contrário, essas
negociações estão relacionadas à situação social e aos atores
sociais envolvidos (HALL, 2000). Por isso que as estratégias de
identidades estão sempre associadas às relações de ideologia e
poder; há sempre uma hierarquização que estabelece quem pode
representar, catalogar, rotular e identificar mais facilmente do que
outros.
LOGOFF...

“Não sou”, “não curto”, “não rola”, “discreto”, “sigiloso”,
“reservado”, “macho”, “malhado”. Observamos nesses discursos
autorrepresentativos a busca pelo silenciamento, e às vezes até mesmo
a negação, de uma identidade homossexual por meio da (re)afirmação
da masculinidade hegemônica, da heteronormatividade, sobretudo de
aspectos relacionados à voz e ao corpo masculino.
Percebe-se nos perfis analisados a reiteração do “ser masculino”
como identidade positiva, a qual deveria ser valorizada, ao mesmo
tempo em que a identidade gay passa a ser motivo de vergonha

94

v. 16 • n. 2 • p. 76-98 • jul./dez. 2020

e subalternidade, sobretudo quando ela possui representações e
performances que se relacionam à afeminação, ao “parecer mulher”.
A dominação masculina se exercita nos discursos heteronormativos
reproduzidos em aplicativos de dispositivos móveis e desperta a misoginia
nestas relações virtuais. Com o surgimento de novas tecnologias,
sobretudo das redes sociais, ficou ainda mais escancarada a aversão à
efeminação, concomitantemente ao feminino, criando e propagando
o que Richardson (2009) chamou de “efeminofobia entre homens”, os
quais tentam se adequar a uma masculinidade hegemônica por meio de
discursos de heteronormatividade.
Por medo de sofrerem preconceitos, represálias e segregações
sociais, muitos gays e bissexuais utilizam o espaço cibernético como
esconderijo (um armário virtual) para seus relacionamentos homoafetivos
e suas práticas sexuais, isso porque o ciberespaço, através do profundo
processo globalizatório, oportunizou o crescimento, e também a criação,
de novos ambientes capazes de alterar e intensificar as relações humanas,
dividindo espaços com banheiros, becos, saunas e praças públicas.
Percebemos, nesse sentido, que muitos dos usuários do Grindr
buscam reprimir-se e portar uma conduta de silenciamento e sigilo,
conduta esta oriunda de processos de regulação e controle para a
normatização da via que habilita a direção exclusiva da sexualidade e
do gênero para o modelo heterossexual dominante. O armário passa
a ser, então, o lugar mais seguro para esses sujeitos desviantes, e suas
práticas (homos)sexuais são melhores aceitas subterraneamente.
A casa da sexualidade tem como anfitriã a já conhecida e antiga
“heteronormatividade misógina”, a qual aceita abrir a sua porta para
a “homossexualidade”, contanto que se pareça com a própria dona
da casa. Essa visita inesperada (quase uma penetra) precisa maquiarse e performatizar-se para que seja bem-vinda, ainda que, muitas
vezes, só entre pela porta dos fundos; deve colocar sua melhor roupa
heteronormativa e seu perfume masculinizado para “sair do armário” da
sua casa e ser aceita na propriedade da virtuosa vizinha. Quem não quer
ser expulso da casa da Senhora Sexualidade e voltar para o seu armário
particular, precisa entender que ela abomina tudo o que não se pareça
com o “sagrado masculino”.		
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RESUMO

O estudo pretende destacar a relevância das relações de
vínculo entre o binômio mãe-bebê, conceituando aspectos cerebrais,
cognitivos e sociais durante o processo de aquisição da linguagem
desde o nascimento até os 12 meses de vida. Interessa-nos destacar a
importância da interação dialógica existente na comunicação verbal e
não verbal via aplicativo Universo Prematuro®. A revisão bibliográfica
parte dos estudos da teoria cognitiva de Vykgosk e Piaget e do conceito
de responsividade na visão bakhtiniana. Para amparar os estudos, foram
analisados aspectos da neurociência por meio de estudos científicos
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sobre o desenvolvimento infantil, disponíveis nas bases de dados
Periódicos Capes e Google Scholar. Espera-se, com a presente pesquisa,
elucidar a importância da interação mãe/bebê, por meio de estímulos
dialógicos precoces, verbais e/ou não verbais. A intervenção e auxílio no
desenvolvimento cognitivo de grupo vulnerável, proporciona equidade
e qualidade de vida saudável, quando minimizadas as possibilidades de
desenvolvimento linguístico atípico ou da detecção tardia, iminentes em
decorrência da condição da prematuridade.
Palavras-chave: bebês prematuros, desenvolvimento, linguagem, dialogismo,
promoção da saúde.
ABSTRACT

The study aims to highlight the relevance of the bonding
relationships between the mother-baby binomial, conceptualizing brain,
cognitive and social aspects during the process of language acquisition
from birth to 12 months of life. We are interested in highlighting the
importance of the dialogical interaction present in verbal and non-verbal
communication through the Universe Premature® App. The bibliographic
review starts from the studies on Vygotsky and Piaget’s cognitive theory
and the concept of responsiveness in the Bakthinian view. To support the
studies, aspects of neuroscience were analyzed by means of scientific
studies on child development available in the Capes and Google Scholar
databases. It is hoped, with this research, to elucidate the importance
of mother/baby interaction through early dialogical, verbal and/or nonverbal stimuli. Intervention and assistance in the cognitive development
of a vulnerable group, provides equity and a healthy quality of life, when
minimized the possibilities of atypical linguistic development or late
detection imminent due to the condition of prematurity.
Keywords: premature babies; growth; language; dialogism; health promotion.
INTRODUÇÃO

Os primeiros anos de vida dos recém-nascidos prematuros
caracterizam-se por momentos de intensos cuidados para o seu
desenvolvimento integral1. A vulnerabilidade dessa população requer
atenção aos vários aspectos do desenvolvimento, sejam eles psicomotores
ou cognitivos, observados por meio da linguagem, do crescimento,
dentre outros.
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Diante da necessidade e da especificidade de cuidados, a
dedicação e a afetividade dos pais, somado a um apoio multi e
interprofissional, podem proporcionar maior suporte para a promoção
de um desenvolvimento saudável direcionado aos recém-nascidos
prematuros.
De Moraes et al. (2010) destacam a grande relevância da atenção
e do cuidado específico no desenvolvimento de pré-termos. E, ainda
explicam o desenvolvimento infantil de forma mais ampla, pois, para
os pesquisadores, deve-se entendê-lo desde a vida intrauterina, uma
vez que são diversos os aspectos que envolvem esse desenvolvimento:
“o crescimento físico, a maturação neurológica e a construção de
habilidades relacionadas ao comportamento nas esferas cognitiva, social
e afetiva da criança (p.1)”.
Em relação às questões socioafetivas e socioeconômicas, estudos
apontam que, principalmente nas camadas menos abastadas, crianças,
oriundas de família com poder aquisitivo mais baixo, como no caso
de prematuros nascidos em países menos desenvolvidos e/ou ainda
em desenvolvimento, acabam ficando mais expostas às condições
gestacionais desfavoráveis (CARNIEL et al., 2016; NAZARETH et al.,
2019). Tal realidade impacta diretamente no nível de saúde da população,
seja pela falta de uma alimentação saudável desde a gestação, estresse,
violências, ausência de pré-natal adequado, falta do planejamento
familiar, entre vários outros agravantes.
A relação socioafetiva e o estímulo positivo nos primeiros anos
de vida, de acordo com NCPI (2014), são primordiais para o bom
desenvolvimento da criança. Por outro lado, a ausência afetiva, falta
de estímulo ou estímulos negativos, com instabilidades emocionais
e exposição à estresse contínuo, terão um impacto contrário no
desenvolvimento da criança. De Moraes et al. (2010), explicam que
tais fatores estressantes aumentam as chances de atrasos no potencial
de crescimento e desenvolvimento, apresentando alta prevalência de
doenças, mesmo na vida adulta.
Diante da importância do desenvolvimento na primeira infância,
é indispensável que sejam geradas estratégias para que mães se
empoderem ao terem condições de acesso às informações, orientações
sobre os estímulos adequados para um bom desenvolvimento linguístico
da criança, evitando assim possíveis atrasos ou mesmo desenvolvimento
atípico.
De acordo com Oliveira (2008, p. 2), “O desenvolvimento da
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linguagem se divide em dois estádios: pré-linguístico, quando o bebê
usa de modo comunicativo os sons, sem palavras ou gramática; e o
linguístico, quando usa palavras”
Neste estudo, dentre os cuidados dedicados à prematuridade,
interessam-nos pensar no desenvolvimento desde o período prélinguístico2, ou seja, a manifestação da linguagem produzida no período
de zero a doze meses; e a contribuição nas interações dialógicas na
interrelação mãe-bebê como ação estratégica longitudinal3 de proteção
infantil via Aplicativo Digital Universo Prematuro®4, que permite maior
abrangência geográfica para um período preponderante para o bom
desenvolvimento da linguagem infantil.
O acompanhamento, a identificação e o cuidado do
desenvolvimento da linguagem na prematuridade vai ao encontro dos
interesses do Terceiro Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS
3), da Agenda de 2030, da Organização das Nações Unidas – ONU,
que propõe: “Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para
todos, em todas as idades” (p. 17). Também com o Quarto Objetivo (ODS
4) que se preocupa em “Assegurar a educação inclusiva e equitativa de
qualidade [...]” (p. 18), com o Quinto (ODS 5 - meta 5.b) que sugere
“Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias
de informação e comunicação, para promover o empoderamento das
mulheres” (p. 20) e, por fim, com o Dezessete (ODS 17 - meta 17.6) que
busca “melhorar a cooperação regional e internacional [...] e o acesso
à ciência, tecnologia e inovação, e aumentar o compartilhamento de
conhecimentos em termos mutuamente [...]” (p. 31).
2 No estádio pré-linguístico a criança, de princípio, usa o choro para se comunicar, podendo ser rica em expressão
emocional. Logo ao nascer este choro ainda é indiferenciado, porque nem a mãe sabe o que ele significa, mas aos
poucos começa a ficar cheio de significados e é possível, pelo menos para a mãe, saber se o bebê está chorando
de fome, de cólica, por estar se sentindo desconfortável, por querer colo etc. é importante ressaltar que é a relação
do bebê com sua mãe, ou com a pessoa que cuida dele, que lhe dá elementos para compreender seu choro
(OLIVEIRA, 2008, p. 2).
3 Este estudo observacional-longitudinal, ainda em fase inicial, de abordagem quantitativa parte do projeto
do aplicativo (App) Universo Prematuro®, apoio (Fapesp no 18/05569-5), aprovado pelo Comitês de Ética da
Universidade e do Hospital Público filantrópico, (parecer nº 3.445.686), nível terciário, nos setores Unidades de
Cuidados Intermediários Canguru (UCINCa I e II), situado na região nordeste do interior de São Paulo. A coleta do
estudo, pré-pandemia, conta atualmente com 47 mães de 50 recém-nascidos prematuros (três de gestação dupla),
caracterizados pela Idade Gestacional (IG) média de 32,8 ± 2,9 semanas, coleta parcial iniciada em outubro
de 2019 a fevereiro de 2020. Foram incluídas mães, de alta hospitalar, que possuíam celulares com sistema
operacional Android. Para a não inclusão foram consideradas as mães que não possuiam as características de
inclusão, que não tinham interesse em participar ou que não residiam na cidade de internação
4 O Projeto “Universo Prematuro” foi desenvolvido pelo Laboratório de Estratégias em Promoção da Saúde
(LabLEPS) da Universidade de Franca, com apoio FAPESP (018/05569-5) e aprovação do CEPE (3.445.686). O
LEPS é constituído por equipe multiprofissional sob a responsabilidade da Profa. Dra. Marisa Afonso Andrade
Brunherotti. O projeto envolve ferramenta digital com intuito de oferecer cuidado longitudinal às crianças
prematuras nascidas com idade gestacional inferior a 37 semanas, no período pós-alta hospitalar, buscando
proteção para o direito do seu melhor desenvolvimento. Para saber mais (https://linktr.ee/universo_prematuro ou
siga @universo_prematuro).
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Acompanhar o desenvolvimento via App Universo Prematuro®
está embasado nos parâmetros do Teste de Denver II5, que De Moraes
et al. (2010, p. 150) consideram ser uma ferramenta que possibilita
“avaliar a condição atual do desenvolvimento maturacional da criança,
não devendo ser utilizado como um instrumento diagnóstico” que nos
permite demonstrar os vários aspectos intrínsecos ao desenvolvimento
cognitivo no que se espera das etapas do desenvolvimento linguístico,
entre outros, até os 12 meses. O teste de triagem do desenvolvimento
soma 125 itens a serem observados, dividido em 4 áreas: Pessoal-social
(25 itens), Motricidade fina (29 itens), Motricidade ampla (32 itens) e
Linguagem (39 itens). Nessa última área, os itens de habilidades a serem
estimuladas referem-se à produção de som e à capacidade de reconhecer,
entender e usar a linguagem, dos quais todos são disponibilizados via
app aos cuidadores no estímulo de bebês até os 12 meses de vida. Dessa
forma, as linguagens verbais e não verbais são observadas após estímulos
ao saber se o pré-termo: 1) reage ao som de um sino; 2) vocaliza; 3)
fala ooo/ahh; 4) riso (gargalhada); 5) grita; 6) volta-se para o som; 7)
volta-se para a voz; 8) sílabas isoladas; 9) imita sons; 10) duplica sílabas;
11) combina sílabas; 12) jargão; 13) papa/mama específico; 14) uma
palavra; 15) duas palavras; 16) três palavras; 17) seis palavras; 18) aponte
2 figuras; 19) combina palavras; 20) nomeia 1 figura; 21) aponte seis
partes do corpo; 22) aponta 4 figuras; 23) 50% de inteligibilidade de
fala; 24) nomeia 4 figuras; 25) reconhece 2 ações; 26) compreende 2
adjetivos; 27) nomeia 1 cor; 28) define 2 objetos pelo uso; 29) conta 1
bloco; 30) define 3 objetos pelo uso; 31) reconhece 4 ações; 32) fala
inteligível; 33) compreende 4 preposições; 34) nomeia 4 cores; 35)
define 5 palavras; 36) compreende 3 adjetivos; 37) conta 5 blocos; 38)
faz analogias; 39) define 4 palavras (FRANKENBURG; DODDS, 1967).
Para embasar as estratégias observacionais e ações necessárias para
o acompanhamento das interações dialógicas no binômio mãe-bebê, no
App Universo Prematuro®, utilizaremos os estudos da teoria cognitiva de
Vykgosk e Piaget e o conceito ato responsivo de Mikhail Bakhtin
Na fase pré-linguística, mesmo a criança ainda não possuindo o
domínio da fala, já apresenta uma linguagem para se comunicar que
se manifesta por meio de olhares, expressões faciais, movimentos e
5 Salienta-se que o teste de Denver não é um teste de inteligência e sim um teste de triagem para uso na prática
clínica; logo, ele não fornece um diagnóstico e sim alerta o examinador quanto à presença de um problema no
desenvolvimento que necessita de mais investigação. No entanto, cautela em sua interpretação se faz necessária
quando ocorre atraso em somente em um ou dois itens testados. É prudente reexaminar a criança após 2 a 3 meses
e comparar as duas testagens, verificando se ocorre persistência no atraso detectado, neste caso, outros fatores
além do acaso indicam a investigação mais aprofundada (FRANKENBURG; DODDS, 1967)
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contatos corporais (BRASIL, 2016). Esse período de interação ocorre já
nos primeiros meses de vida, podendo ser observado quando a criança
“acalma-se com a voz da mãe, presta atenção aos sons e às palavras.
Posteriormente, por volta de 6 a 7 meses, as emissões orais evoluem para
balbucios, aos 12 meses surgem as primeiras palavras contextualizadas”
(BRASIL, 2016, p.70).
Na busca de garantir ou ao menos estimular esse desenvolvimento
em bebês prematuros, surge o objetivo deste estudo, investigar os atos
responsivos da mãe, no que se refere ao desenvolvimento pré-linguístico
do bebê, por meio de interações dialógicas. Para este estudo, partimos
do pressuposto de que a intervenção, por meio de transmissão de saberes
e de práticas multi e interprofissionais, via aplicativo digital, protagoniza
a equipe multiprofissional e os “pais e/ou cuidadores”, interlocutores
responsáveis aos estímulos que serão realizados por meio de enunciados
capazes de promover o desenvolvimento pré-linguístico da criança, pós
alta hospitalar.
METODOLOGIA

O estudo qualitativo foi realizado por meio de levantamento
bibliográfico sobre a teoria cognitiva de Vykgosk e Piaget e do conceito
do ato responsivo de Bakthin que muito nos instiga a voltar mais e mais
a atenção para o cuidado e proteção na primeira infância em prol do
maior potencial de desenvolvilmento cognitivo-linguístico.
Considerando a influência das vozes sociais na transformação do
indivíduo, apontados nos conceitos bakhtinianos, nosso estudo analisa
como essas vozes contribuem ao desenvolvimento do bebê pré-termo.
Observamos diferentes vozes em diálogo no App Universo Prematuro®.
A equipe multiprofissional aparece como um enunciador que se dirige à
mãe (ou cuidador) a fim de instruí-la sobre os procedimentos em relação
ao aplicativo e à criança. Esse enunciador dialoga também com teóricos
de diferentes áreas: educadores, linguistas, pediatras, fonoaudiólogos,
fisioterapeutas, entre outros, pois é desse diálogo que surge o enunciado
no App. A mãe (ou cuidador) aparece como enunciador que se dirige
à criança prematura, estimulando-a sob orientação do App, mas ela
também dialoga com diferentes profissionais da saúde que acompanham
a criança, bem como com seus familiares e grupo social em diferentes
situações comunicativas que, direta ou indiretamente, interferirão
em suas ações e em sua interação com o App. Assim o App Universo
Prematuro® constitui-se como superdestinatário responsivo que perpassa

104

v. 16 • n. 2 • p. 99-120 • jul./dez. 2020

por diversos atos comunicativos, formando elos comunicacionais
capazes de reconstruir novos enunciados na díade (mãe/bebê).
Alicerçamos as análises propostas no estudo com comprovações
científicas da Neurociência por meio de artigos científicos, Marcos
Legais sobre o desenvolvimento infantil publicados nas bases de dados
Periódicos Capes e Google Scholar.
A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA

O ser humano, a partir de seu nascimento, passa a vivenciar
constantes mudanças. Esse processo ocorre através de interações de
suas próprias características biológicas e fatores contextuais de inserção,
ou seja, da sociedade e cultura. É, então, um processo denominado
“desenvolvimento humano” (PAPALIA et al., 2001; TAVARES et al.,
2007).
O desenvolvimento humano acarreta mudanças
progressivas, contínuas e cumulativas provocando, no
indivíduo, reorganizações constantes ao nível das

suas estruturas físicas, psicológicas e sociais que
evoluem num contínuo faseado e integrativo
(DIAS et al. APUD NÚÑEZ, 2005; TAVARES et
al., 2007).

Portugal (2009) contribui explicando que as primeiras experiências
de vida da criança definem como ela será como adulto, pois, segundo
o autor, é nesse período que o sujeito aprende sobre si mesmo, sobre
os demais à sua volta e sobre a sua percepção acerca do mundo. “É na
infância que se lançam as bases do desenvolvimento nos seus diversos
aspectos físicos, motores, sociais, emocionais, cognitivos, linguísticos,
comunicacionais, etc” (2009, p. 7).
O desenvolvimento infantil pode ser definido como um
processo multidimensional e integral, que se inicia com a
concepção e que engloba o crescimento físico, a maturação
neurológica,
o
desenvolvimento
comportamental,
sensorial, cognitivo e de linguagem, assim como as
relações socioafetivas (BRASIL, 2016, p. 12).

Tais evidências incitam à necessidade de estudos com maior
aprofundamento sobre o desenvolvimento da criança na primeira
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infância, fase de maior relevância para que essa possa atingir o potencial
máximo do desenvolvimento humano para a criação de “estruturas e
circuitos cerebrais, bem como a aquisição de capacidades fundamentais
que permitirão o aprimoramento de habilidades futuras mais complexas”
(p. 3), que irão refletir em toda sua vida adulta (NCPI, 2014).
As crianças que tenham capacidade de se desenvolverem de forma
integral e saudável terão mais condições de adaptar-se às mudanças do
meio em que vivem e ainda serão capazes de adquirir novos e contínuos
conhecimentos que vão impactar diretamente na sua capacidade pessoal,
vocacional, escolar e até mesmo nas condições de ascensão econômica
quando adultos (NCPI, 2014, p.3).
De Moraes et al. (2010) destacam a grande relevância da atenção
e do cuidado específico no desenvolvimento de pré-termos. E ainda
explicam o desenvolvimento infantil de forma mais ampla, pois, para
os pesquisadores, deve-se entendê-lo desde a vida intrauterina, uma
vez que são diversos os aspectos que envolvem esse desenvolvimento:
“o crescimento físico, a maturação neurológica e a construção de
habilidades relacionadas ao comportamento nas esferas cognitiva, social
e afetiva da criança (p.1)”.
Um dos pontos de destaque encontrados nas pesquisas do Núcleo
Ciência pela Infância 0 NCPI (2014, p. 4) reforça mais essa importância
maturacional, porque “a aprendizagem inicia-se desde o começo da
vida”, ainda no período intrautrino. Durante o desenvolvimento físico,
cognitivo e socioemocional, a criança aprende com tudo que a cerca,
com as pessoas e com o ambiente, por isso, o afeto, o cuidado e o
contexto social são tão relevantes. Assim, o desenvolvimento de prétermos é diretamente impactado pela qualidade das relações em seu
entorno uma vez que
[...] o cérebro começa a se desenvolver entre a segunda
e terceira semana após a concepção, seguindo com a
formação das primeiras células cerebrais, os neurônios, e das
conexões entre os neurônios chamadas sinapses. O cérebro
é um órgão de alta complexidade, fundamentalmente
composto pelos neurônios e por uma extensa rede de
prolongamentos destes que formam circuitos conectando
as diversas regiões cerebrais por meio de impulsos elétricos.
Embora a aparência externa do cérebro do recém-nascido
se assemelhe com a de um adulto, ao nascimento ele
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ainda se encontra em formação e passará por modificações
fundamentais até a sua maturação. Por meio de um
processo chamada “sinaptogênese”, o número de sinapses
entre os neurônios se multiplica, chegando a 700 novas
conexões por segundo, em algumas regiões cerebrais,
no segundo ano de vida. As sinapses mais utilizadas se
fortalecem e carregam informações de forma mais eficiente,
enquanto as que não forem utilizadas gradualmente
enfraquecem e desaparecem, fenômeno conhecido como
“poda sináptica”. Além desses fenômenos, outro processo
conhecido como “mielinização” acontece principalmente
após o nascimento. A mielina é uma substância composta
por proteína e gordura que envolve o prolongamento dos
neurônios, facilitando a condução do impulso elétrico e,
portanto, melhorando a comunicação neuronal (NCPI,
2014, p. 4).

É contando com essa comunicação neural mais eficiente, durante
o processo da “sinaptogênese”, que o App Universo Prematuro®
propõem estimular o desenvolvimento a partir da pós-alta hospitalar. A
total atenção nesta fase em que as sinapses entre os neurônios são mais
intensas são muito enriquecedoras para o bebê, pois estímulos positivos
precoces da mãe e/ou cuidador serão primordiais para estruturar e
fortalecer a capacidade do prematuro atingir o seu maior potencial de
desenvolvimento cognitivo e linguístico, bem como o integral.
Toda a modificação estrutural do cérebro ocorre sob a influência
das experiências vividas, resultando no impressionante desenvolvimento
neurológico que permite com que a criança vá adquirindo novas
capacidades de forma gradual, como emitir seus primeiros sons até
iniciar a fala [...] e assim por diante (NCPI, 2014, p. 4).
Além de todos esses fatores, o App ainda contempla e direciona
ações de estímulo ao vínculo afetivo que essa criança receberá durante
toda a rotina de cuidados (na higienização, alimentação, nos estímulos
realizados por meio de brincadeiras, histórias entre outros) que, conforme
Chiesa (2019, p. 54), “é um elemento essencial para que o bebê se
sinta atendido nas dimensões físicas e emocionais”, sentindo segurança
junto aos cuidadores e desenvolvendo o apego. “Essa é a base para a
autoestima e segurança emocional que já se desenvolvem desde a fase
inicial da vida” (CHIESA, 2019).
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É importante ressaltar que o cérebro, “mesmo após o período inicial
do desenvolvimento, pode modificar-se e [...] o faz constantemente
em resposta à experiência e aos estímulos aos quais está exposto”.
Característica conhecida como Plasticidade Cerebral6 “a capacidade
de constante remodelação, não só da função, mas de sua estrutura,
influenciada pela experiência e que se estende ao longo da vida” (NCPI,
2014, p. 4).
Dessa forma, fica evidente que todas as transformações do ser
humano provocam outras mudanças que influenciam o seu todo (MATTA,
2001; PAPALIA et al., 2001).
Determinadas funções sensoriais (visão/audição) e
linguagem contam com plasticidade máxima na primeira
infância, conhecidos como ‘períodos sensíveis’7, que são
momentos em que os circuitos cerebrais específicos para
formação de determinadas habilidades possuem maior
plasticidade (NCPI, 2014).

É importante entender como se dá o desenvolvimento das áreas
cerebrais, aqui, como exemplo, o desenvolvimento sensorial, que irá
ocorrer a partir de um estímulo luminoso na visão. O mesmo acontecerá
com a capacidade de ouvir e de perceber o som que, quando ocorre,
proporciona o desenvolvimento cerebral da audição e da linguagem
(NCPI, 2014).
Do Nascimento (2013) corrobora explicando que a maturação
auditiva do bebê ocorre a partir de estímulos comunicativos e
auditivos de qualidade. O autor também ressalta que “[...] se torna
ainda mais importante no caso de crianças nascidas pré-termo, cujo
desenvolvimento das vias auditivas pode não ter se completado” (p.156).
Assim, os estímulos comunicativos e auditivos, no ambiente familiar,
serão preponderantes para o desenvolvimento da criança, posto que o
ambiente, “se adequado, pode reduzir ou compensar os efeitos adversos
dessa condição, ao passo que um ambiente inadequado pode intensificálos” (DO NASCIMENTO, 2013, p.156).
Ao nascer, os bebês também já possuem a “capacidade de
distinguir os sons de todas as categorias fonêmicas existentes” [...] “já
no segundo semestre de vida, ele será capaz de distinguir somente os
fonemas da língua mãe”. O Núcleo de Ciência pela Infância, em relação
à linguagem, explica que “a pronúncia e a proficiência gramatical
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possuem período sensível antes da primeira década de vida, servindo
como base para o aprendizado pleno da língua posteriormente (2014,
p.5).
De acordo com NCPI em relação aos circuitos cerebrais,
funções cognitivas mais especializadas como atenção,
memória, planejamento, raciocínio e juízo crítico,
iniciados na primeira infância, ocorrem por “meio de
habilidades como controle de impulsos, a capacidade de
redirecionar atenção e de lembrar de regras”, [...] que
serão refinados durante a adolescência até a maioridade, a
partir das conexões fundamentais já iniciadas na primeira
infância (2014, p. 5).

Percebe-se, então, que olhar para as relações socioafetivas,
principalmente da díade mãe-bebê, são determinantes para o
desenvolvimento infantil saudável, pois, se os chamados períodos
sensíveis podem ser intensamente receptivos para os estímulos positivos,
por outro lado, possuem o mesmo potencial receptivo para estímulos
negativos e nocivos para o desenvolvimento, dado ao meio em que a
criança está inserida.
O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO

Segundo Piaget as mudanças estão relacionadas à formação da
identidade de um indivíduo, ao seu entendimento, habilidades físicas
e intelectuais, percepção de conceitos, desenvolvimento dos aspectos
emocionais e sociais, entre outros (PAPALIA, 2018).
Papalia explica a teoria cognitiva de Piaget como mudanças
evolutivas que são adquiridas em determinadas fases da vida e dividem-se
em quatro importantes estágios do desenvolvimento humano; a primeira
dos zero aos dois anos de vida, classificada como a fase “Sensório
Motor”, a segunda dos dois aos sete como a “Pré-operacional”, a terceira
dos sete aos 12 anos a “Operacional Concreta” e a quarta e última a
partir dos 12 anos de idade a “Operacional Formal”.
Piaget então esclarece que as crianças raciocinam
diferente dos adultos, uma vez que passam por etapas em
seu desenvolvimento em que regras e valores são aceitos
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gradativamente, até chegar a uma determinada maturidade
psicológica, utilizando-se de mecanismos de assimilação e
acomodação (DUTRA, 2011).
A fase que nos interessa, nesta etapa parcial da pesquisa,
é a primeira fase “Sensório Motor” que vai do nascimento
aos dois anos de vida, uma fase plena de aprendizagem
totalmente ativa em relação aos seus sentidos e capacidades
sensório-motor para entender o mundo que o cerca.
O período Sensório-Motor (0 a 2 anos) é aquele em que
a criança adquire controle motor, percepção das coisas,
cria laços afetivos e começa a demonstrar os primeiros
movimentos e reflexos.

As manifestações linguísticas comunicacionais se dão de várias
formas, seja pela escrita, a oralidade, sons, gestos, expressões e outras
que podem ser identificadas por expressões verbais e não verbais, mas
todas em respostas a um determinado estímulo.
Para Bakhtin (1997), o ser humano constitui-se da e pela linguagem.
O “eu” a qual só acontece no processo de interações sociais. Nesse
sentido, o aplicativo móvel promove uma interação comunicativa
com a mãe/cuidador para que ela, ao mesmo tempo que responde às
orientações do aplicativo, estimule respostas do bebê.
Vygotsky (2002) também aponta a necessidade da interação
social para o desenvolvimento pré-linguístico e linguístico das crianças.
Nesse sentido deve-se considerar inclusive as condições e o tempo de
permanência na UTI-neonatal, uma vez que se trata de indivíduo já em
formação dentro de um determinado contexto social.
A abordagem sociointeracionista, de Vygotsky, aborda que “o
desenvolvimento humano se dá em relação às trocas entre parceiros
sociais, por meio de processos de interação e mediação”. (2002)
Levando-se em conta essa realidade, não só cabe à mãe ou
cuidador responsável voltar sua atenção ao contexto social a que será
exposto o pré-termo pós-alta hospitalar, proporcionando condições
sociointerativas favoráveis ao desenvolvimento pré-linguístico e
linguístico da criança, como também se destaca a importância de um
olhar mais apurado dos próprios profissionais da saúde da Unidade
Neonatal durante a permanência do bebê dentro do complexo hospitalar.
De Moraes (2006) contribui com esse pensamento, explicando
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que a comunicação nada mais é que o
[...] enfrentamento de linguagens verbais e não verbais de
produção de sentidos que viabiliza condições de maior
explicitação e eficácia dos enunciados, dos processos de
recepção e de circulação destas informações. Trata-se de
um elemento estratégico para a gestão social da saúde e
da qualidade de vida dos indivíduos (DE MORAES, 2006,
p. 63).

A estimulação da relação afetiva e as comunicações verbais e
não verbais de qualidade entre mãe e bebê deve ser priorizada, desde
o primeiro dia de vida. Isso porque quanto maior e de qualidade for o
estímulo dentro do período de maior conexões neurais, melhor serão
seus resultados e garantias de uma maturação auditiva saudável. Do
Nascimento (2013) reforça a importância desses estímulos comunicativos
e auditivos de qualidade para o desenvolvimento da criança.
O ATO RESPONSIVO NO APP UNIVERSO PREMATURO®: REFLEXÕES
BAKHTINIANAS

Ao pensar no App Universo Prematuro® sob a perspectiva do ato/
atividade e evento, conceitos bakhtinianos, pode-se dizer que se trata
de uma ação física do agir humano, em específico de profissionais
por meio da criação de um instrumento de educação em saúde, com
configuração própria e estilo organizado para destinatários específicos
(mães/cuidadores) de prematuros. Há, portanto, no estilo organizado um
“ato estético que emerge de um agir ético.
Para Bakhtin, o ato trata-se da própria ação concreta intencional
praticada por alguém situado, não transcendente. Logo, há o caráter da
‘responsibilidade’ e da ‘participatividade’ do agente (BAKHTIN, 2010).
Bakhtin concebe o sujeito como sendo um eu para-si, condição
de formação da identidade subjetiva, mas que é também um eu para-ooutro, condição de inserção dessa identidade no contexto social, ou seja,
no plano relacional responsável/responsivo, que lhe dá sentido. Desse
modo, pode-se compreender que a equipe multiprofissional presente no
App Universo Prematuro® busca, a partir do acompanhamento, um outro
eu-profissional para-si a fim de agir responsivamente no ato de estimular
um novo eu para-o-outro (mãe/cuidador).
O ato ‘responsível’ e participativo resulta de um pensamento
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não-indiferente, aquele que não separa os vários momentos
constituintes dos fenômenos, que admite não a exclusão
‘ou/ou’ da dialética clássica, mas a inclusão ‘tanto/como’,
com seus ecos heraclitianos e até mesmo taoístas. Assim, o
ato responsível envolve o conteúdo do ato, seu processo, e,
unindo-os, a valoração/avaliação do agente com respeito a
seu próprio ato, vinculada com o pensamento participativo
(SOBRAL, 2005, p. 21).

O App, por meio da constituição multiprofissional de ações
e orientações educacionais voltadas à saúde e ao desenvolvimento
linguístico da criança, busca, a partir da condição da identidade
subjetiva, inserir-se em um plano relacional (um-eu para o-outro),
ser um sujeito responsivo da ação de estimular adequadamente a
partir do outro “agente” (mãe/cuidador) do bebê prematuro.
Assim, o sujeito da ação torna-se, a partir do outro (agente),
um-eu entre outros-eus, bem como pode surgir um novo outro deoutro. Sobre essas constituições de novos ‘eus’ inacabados, Sobral
(2005, p. 22) explica: “Só me torno eu entre outros eus. Mas o
sujeito, ainda que se defina a partir do outro, ao mesmo tempo o
define, é o ‘outro’ do outro: eis o não acabamento constitutivo do
‘Ser’, tão rico de ressonâncias filosóficas, discursivas e outras”.
Os interlocutores inseridos no processo da linguagem via
aplicativo móvel se constituirão um a partir do outro (emissor
e receptor), pois o “eu” profissional/pesquisador como ser
inacabado que é, ao mesmo tempo que reflete para o receptor
seus conhecimentos, que o possibilita se reconstituir em um novo
“outro” e por refração a partir de suas respostas percebidas pelo
emissor sob a perspectiva de um “novo eu”, reconstituem-se a
partir de um “novo outro”, de um dado momento, local e contexto,
provocando constantes ressonâncias dialógicas.
A defesa da ação dos multiprofissionais do App ocorrem a partir
dos seus reais conhecimentos, reconhecidos e assinados aos quais
são validados por eles, que ao serem transferidos para o App Universo
Prematuro®, de acordo com Bakhtin, deixam sua marca impressa e
assinada, uma verdadeira “singularidade”, ou seja, participação no “ser”
e, esclarece:

A assinatura de um pensamento é o que o constitui como

112

v. 16 • n. 2 • p. 99-120 • jul./dez. 2020

ato e que lhe confere validade (pravda). Mas a assinatura
não é expressão de uma subjetividade fortuita, e sim de
uma posição. Assinar é iluminar e validar o pensamento
com aquilo que somente do meu lugar pode-se ver ou
dizer [...]. (AMORIN, 2009, p. 25)

A assinatura, segundo Bakthin (2010), está na relação dialógica, ou
seja, na alteridade onde os sujeitos se encontram em atos responsivos.
É o atestado da passagem do sujeito por um dado espaço-tempo: ser
real e concreto que se apropria de seu contexto, assumindo-o em ato
(AMORIN, 2009).
Ao pesar em um aplicativo móvel voltado ao desenvolvimento
integral da criança como o Universo Prematuro®, pode-se refletir o
porquê da sua criação. A atividade da criação é um Ato que representa a
capacidade e a condição de uma atividade criativa que vai marcada pela
responsabilidade do “eu” criador em relação ao “outro” a quem se está
sempre em resposta, um gesto ético conceituado como responsividade
do “eu” criador (BAKHTIN, 2010). Assim, o aplicativo vem responder
as necessidades da mãe/cuidador de pré-termos e às observações dos
médicos que acompanham essas crianças ao longo de todo o seu
desenvolvimento, pós-alta hospitalar priorizando toda sua potencialidade
de desenvolvimento humano.
Sob a criação estética, Bakhtin esclarece que: “Na medida em que
crio esteticamente, ao mesmo tempo, reconheço de maneira responsável
o valor do que é estético. [...] É por essa via que uma consciência viva
se torna consciência cultural, e que uma consciência cultural se encarna
em uma consciência viva” (BAKHTIN, 2010, p. 65). A tecnologia
como estética organizacional, seja via App ou outras multiplataformas
vem demonstrando constantemente seu irrevogável avanço, deixando
marcas significativas de uma consciência cultural, principalmente, na
contemporaneidade, dado o advento recente vivenciado mundialmente
na pandemia do Covid-19.
Nesse sentido, o App Universo Prematuro® tem uma missão e
capacidade ilimitada com relação aos futuros processos relacionados ao
percurso pedagógico de educação em saúde, mas também um avanço
considerável em relação à atenção primária voltada à prematuridade.
Essa responsividade do App pode ser compreendida por meio
da posição do sujeito no mundo, num dado tempo, num dado lugar,
conferindo a ele responsabilidade, pois somos responsáveis por realizar
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aquilo que é próprio do meu lugar, da minha condição concreta e única.
A constituição do App foi possível por tratar-se de ferramenta digital
capaz de unir pesquisadores da linguagem, da educação e da saúde, ou
seja, equipe multidisciplinar de profissionais engajados (fisioterapeutas,
médicos, psicólogos etc.) preocupados com o desenvolvimento da
criança em seu aspecto amplo: físico, cognitivo e afetivo, que buscam
contribuir, “a partir de seu lugar único”, promovendo bem estar às
crianças nascidas prematuras e suas famílias.
Um sujeito humano, que não possa dar seus frutos, é privado do
seu ser de sentido. Não participar do ser com sua singularidade é algo
injustificável do ponto de vista ético. Na condição de ser social, o homem
deve, dentro da condição empática, sentir e ver o outro da perspectiva
que só ele pode ver, a partir do seu lugar único, mas sem excessos de
“eus” e “outros”, ele retorna ao seu “eu” e amplia sua consciência e
visão, fato que lhe permite experienciar um real processo de alteridade8
(MIOTELLO, 2020).
O ser é um evento único. É para a existência do ser humano
concreto que se volta Bakhtin. Sua filosofia primeira não
construirá leis gerais, mas será uma fenomenologia dos
eventos. A unicidade do ser humano existe na ação, no ato
individual e responsável. Viver é agir e agir em relação ao
que não é o eu, isto é, o outro. Eu e outro constituem dois
universos de valores ativos, que são constitutivos de todos
os nossos atos (FIORIN, 2011a, p. 9).

Visto desse modo, o Ato é ato no confronto com outros atos, de
outros sujeitos. Esse fato é tratado por Bakhtin por meio de uma relação
dialética entre o produto do ato e seu processo. É a partir dessa relação
dialética e propriamente dialógica que se pode entender o fato de que
compreender o ato é compreender o seu todo; sua relação entre o
processo e o produto e a situação de seu caráter de resposta (BORGES;
LUDOVICE, 2019, p.5).

O tempo e espaço no App traz a possibilidade de interação com
maior amplitude geográfica, ou seja, permite acesso de crianças socioe8 Alteridade na concepção Bakhtiniana para das relações que constituem o próprio sujeito, pois é essa constituição refletida
e refratada no outro que surge um novo sujeito de um processo contínuo de novas constituições através das interações
sociais, palavras e dos signos. A definição de uma determinada posição só é possível quando correlacionadas à outras
já existentes que a constituem como sujeito “a partir de relações dialógicas e valorativas com outros sujeitos, opiniões,
dizeres. A Alteridade é fundamento da identidade. Relação é a palavra-chave na proposta de Bakhtin. Eu apenas existo a
partir do Outro” (COVRE; NAGAI; MIOTELLO, 2009).
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conomicamente vulneráveis a uma equipe multiprofissional abrangente
e focada na prematuridade, contribuindo com um pensamento participativo voltado à saúde e equidade no pertencer social.
Desse modo, os sujeitos da elaboração e da interação no App
buscam por uma sociedade mais justa e equitativa por meio de ressonâncias dialógicas construídas via tecnologia.
O DIALOGISMO PRESENTE NO APP UNIVERSO PREMATURO®

Se pensarmos no conceito bakhtiniano fica evidente, de acordo
com Borges (2015) que “a condição do sentido de todo discurso está no
diálogo, fenômeno textual cujo procedimento discursivo é englobado
pelo dialogismo”.
O diálogo por si não é atribuído a um sujeito individual e sim
estabelecido em relação a um “eu” e um “outro” dentro de um processo
discursivo historicamente instaurados em um tempo e lugar (BORGES,
2015).
O conceito dialógico bakhtiniano defende 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 pensamento bakhtiniano, os termos enunciado
concreto e enunciação estão intimamente relacionados,
de modo que o enunciado é denominado concreto por
não ser uma mera abstração linguística, dissociada de
sentido e realidade social, mas, sim, uma expressão viva
e única, cujas formas e significados são determinados pelo
contexto, pela interação [...] (FIGUEIREDO, 2012, p. 2).

Os enunciados são, portanto, elos na cadeia da comunicação
verbal, ligados à cadeia que os determinam, sucedem ou antecedem
(interna e externamente), provocando imediatamente reações-respostas
que provocam uma ressonância dialógica. Desse modo, o sujeito que
enuncia, nessa relação, torna-se participante ativo da comunicação
e provoca em seu interlocutor uma expectativa de uma imediata
compreensão responsiva (BAKHTIN, 2010).
Nesse contexto, Brait e Mello (2013, p. 67) explicam que o
enunciado é compreendido sobre três fatores a serem considerados: “a)

115

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

o horizonte espacial comum dos interlocutores (a unidade do visível);
b) o conhecimento e a compreensão comum da situação por parte dos
interlocutores; c) e a avaliação comum que os interlocutores têm da
situação”.
Ao analisar o App, temos que o horizonte espacial, unidade do
visível, está na interação direta entre o App e a mãe/cuidador, o App,
embora elaborado por pesquisadores, sujeitos que atuam em áreas
interdisciplinares, faz uso de linguagem adequada ao seu interlocutor, a
fim de estabelecer a comunicação e possibilitar o conhecimento sobre
as informações e orientações registradas. Por fim, a avaliação positiva
ou negativa sobre a utilização do App se dará mediante a interação,
compreensão e responsividade por parte do App e da mãe/cuidador, isto
é, se o App traz informações relevantes às necessidades da mãe/cuidador
e se esta utiliza-o de forma adequada.
São vários os sujeitos que promovem o dialogismo
e que refletem e refratam as vozes ideológicas, pois
revelam dissonantes opiniões em determinados contextos
sóciohistóricos. O diálogo revela as posições de sujeitos
sociais, seus pontos de vista acerca da realidade, de forma
a ilustrar a transformação sócio-ideológica das linguagens
e da sociedade (BORGES; LUDOVICE, 2019, p.3).

O cuidado na criação dos enunciados via App Universo
Prematuro® corrobora com os princípios de alteridade e singularidade
defendidos por Bakhtin ao propor direitos aos cuidados fundamentais
do desenvolvimento da vida humana, equidade e pertencimento social
a grupos de maior vulnerabilidade.
Esses direitos devem ser garantidos e ao buscá-los a sociedade deve
estar preparada para enfrentar tensões e embates dialógicos, deixando a
individualidade tão impregnada na contemporaneidade, uma vez que o
outro me constitui e assim me deixar escutar o mundo ressignificando
meu novo “eu” para que um “novo outro” e, consequentemente” um
“novo mundo” mais justo possa ser constituído.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em decorrência dos estudos abordados, considera-se é relevante a
inserção de estímulos de forma a compensar os efeitos da prematuridade,
principalmente em casos de prematuridade extrema, pois esses estímulos
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minimizam efeitos adversos e influências ligadas ao meio social a que a
criança será submetida.
Nesse sentido, estimular a interação dialógica via aplicativo
digital no contexto contemporâneo, como estratégias de seguimento
à criança nascida prematuramente, é também valorizar o ser humano
na integralidade, inseri-lo como cidadão com direitos e condições
equitativas de desenvolvimento e qualidade de vida, gerando ainda
maior condições de retorno social futuro.
Vale ressaltar que ao se considerar que tratamos aqui de um ser
social constituído a partir das interações sociais por meio da linguagem,
quanto maior for o potencial de desenvolvimento atingido na infância
maior será o potencial social quando adulto. Nesse sentido, concluise que ao investir no maior bem de uma sociedade, o capital humano,
maior será o potencial geral daquela sociedade, ou seja, mitigar é eficaz
e detém menor investimento, ao contrário dos cuidados tardios.
É com essa perspectiva que a comunicação verbal e não verbal via
aplicativo Universo Prematuro® é priorizada desde de o nascimento do
prematuro já em alta hospitalar, buscando contribuir com essa grande
lacuna de atenção, já que prematuros tem maior possibilidade de se
desenvolver atipicamente.
A comunidade acadêmica, profissionais da saúde, sociedade e
governantes têm um papel crucial nos caminhos a serem trilhados a fim
de minimizar os efeitos dos estímulos negativos que estão presentes na
primeira infância, principalmente, em países subdesenvolvidos.
Estudos de alta relevância têm mostrado todas as evidências
sobre a maleabilidade cerebral na primeira infância há décadas. Se os
resultados dos estímulos realizados dentro do período da sinaptogêneses
são mais que reveladores, não se justificam baixos resultados escolares,
gastos exorbitantes na saúde com cuidados tardios e, principalmente,
superlotação e/ou falta de acesso aos cuidados de atenção à
desenvolvimento atípico de crianças, adolescentes e até mesmo de
adultos.
Há muito ainda a se explorar e a se fazer sobre a necessidade de
priorizar a atenção e cuidados na primeira infância.

Estudos devem ser ampliados, encorajados intersetorialmente
direcionados com foco na criação de novas ações e políticas públicas
voltadas à primeira infância, na tentativa de minimizar ou mesmo coibir
problemas crônicos da nossa sociedade.
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RESUMO

A problemática deste estudo é elencar encaminhamentos à
formação em pesquisa para psicólogos(as) e, respectivas contribuições à
Educação (à Pedagogia, em especial), no tocante a produção stricto das
ciências psicológicas nos temas da Educação Sexual. Objetivo geral é
apontar a produção de conhecimento em Educação Sexual de psicólogos
e psicólogas na área da Psicologia (programas de pós-graduação
brasileiros). De metodologia bibliográfica a partir de levantamentos
no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, acompanhado de
buscas em outras fontes online como a plataforma lattes (currículo
lattes dos pesquisadores/as) e consultas à plataforma Sucupira para
localização dos conceitos dos Programas em Psicologia, elaboram-se
três encaminhamentos à pesquisa em Psicologia para os estudos da
Educação Sexual e três contribuições dadas à própria área e à área da
Educação e Educação Sexual no incentivo e na formação de novos(as)
pesquisadores(as), a partir da Iniciação Científica.
Palavras-chave: psicologia; educação sexual; pesquisa.
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ABSTRACT

The problem of this study is to list referrals to research training
for psychologists and their respective contributions to Education (to
Pedagogy, in particular), regarding the strict production of psychological
sciences in the themes of Sexual Education. General objective is to point
out the production of knowledge in Sexual Education of psychologists
and psychologists in the area of Psychology (Brazilian graduate
programs). Bibliographic methodology based on surveys in the CAPES
Thesis and Dissertations Catalog, accompanied by searches in other
online sources such as the lattes platform (researchers’ lattes curriculum)
and consultations with the Sucupira platform to locate the concepts of
the Psychology Programs, three guidelines for research in Psychology are
elaborated for the studies of Sexual Education and three contributions
given to the area itself and to the area of Education and Sexual Education
in encouraging and training new researchers, starting with Scientific
Initiation.
Keywords: psychology; sex education; research.
INTRODUÇÃO

A Psicologia é uma das muitas áreas em que a Educação Sexual
tem obtido evidência nos temas advindos da pessoa humana, seja em
relação saúde, seja em relação à educação e, também, relativos aos
âmbitos sociais.
No interesse de “adentrar” nessa área importante das ciências
humanas, a Psicologia, no que diz respeito, exclusivamente, às suas
contribuições para a Educação Sexual, os autores se juntaram para
colocar em questão esta presença da Psicologia na Educação Sexual e
a produção de psicólogos(as), a partir dos programas de pós-graduação
em Psicologia no Brasil.
É objetivo da pesquisa encontrar nas produções em Psicologia,
produzidas por psicólogos(as), alguns apontamentos que encaminhem
pesquisas em Educação Sexual, com incentivos para a pesquisa, desde
a Iniciação Científica até a pós-graduação, estimulando a formação de
novos(as) pesquisadores nos cursos de formação de psicólogos, mas
também, em áreas de interface, como a Educação, em particular, a
Pedagogia e, por conseguinte, para outras licenciaturas, tendo como
finalidade a produção em pesquisa na área da Educação Sexual.
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O problema que instiga os autores nessa proposta textual: o que a
área da Psicologia e os psicólogos(as) têm produzido na área da Educação
Sexual e quais suas contribuições com encaminhamentos à formação
e produção de pesquisa e pesquisadores? Quais as temáticas da área
com possíveis contribuições para outras áreas, como a Educação, em
particular, a Educação Sexual?
Objetiva-se, então, apontar a Psicologia como importante área
de contributo à Educação Sexual, uma contribuição para além da área,
trata-se de contribuições à formação de psicólogos(as) e também de
educadores(as) sexuais, com explícitas contribuições ao currículo da
educação escolar, bem como os espaços outros externos a esse e tão
importantes quanto.
A metodologia é o da Pesquisa Bibliográfica procurando atender
à pergunta da problemática levantada, conforme Sampieri; Collado,
Lucio (2006). A metodologia permite atender ao problema da pesquisa;
na orientação dada pelos levantamentos realizados, permite, também,
pontuar nesse universo, a presença da Psicologia e dos psicólogos(as) na
área da Educação Sexual.
Os procedimentos de acesso aos documentos e informações
contidas nos sites dos Programas de Pós-Graduação em Psicologia,
bem como, dados sobre as notas dos conceitos destes Programas na
CAPES, bem como, dados dos autores(as), sobretudo, sua formação em
psicologia, complementam os dados que são construídos a partir da
indicação de Programas de Pós-graduação, com Linhas que se definam
como propulsoras do tema da Educação Sexual, consultados no Catálogo
de Dissertações e Teses da Capes, em que se identificam os Programas e
também os trabalhos produzidos (dissertações e teses), a partir da leitura
de seus resumos, que determinam, de alguma maneira, as tendências
de estudos na área específica da Psicologia que possam ter, ou não,
contribuições à área da Educação Sexual.
Uma das conclusões importantes da presente pesquisa, iniciada
pelos autores e compartilhada nesse dossiê, são os encaminhamentos
à pesquisa em Educação Sexual, da psicologia e dos psicólogos(as).
Ampliam-se as conclusões na motivação para encaminhamentos de
investigações para a formação em Educação Sexual, desde a Iniciação
Científica estendendo-se para a pós-graduação stricto sensu, em
programas de Psicologia e programas de Educação, em particular,
programas de Educação Sexual.

123

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

A primeira seção organiza-se com nossas considerações sobre
alguns aspectos da pesquisa em Psicologia e dos fins destas pesquisas
na área da Educação Sexual, seus temas e focos de estudo, produzidas
por psicólogos(as). Como afirma Foucault (1999, p.16), “[...] 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 [...] a “colocação do sexo em
discurso”.
Assume-se nesta pesquisa que a Psicologia é um “lugar” que nos
“incita”, nos motiva e nos faz “intelectualizar” o falar em sexualidade
humana; “fazer” Educação Sexual, “fazer” Pesquisa, em Psicologia,
na Educação Sexual. Podemos, sim, pensar que além do campo
educacional, estamos nos discursos e instâncias da saúde, mas, por hora,
focalizaremos a Psicologia nas Ciências Humanas, muito embora, os
resultados apresentam várias interfaces em saúde.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a terminologia
“saúde” está relacionada ao “estado de bem-estar físico, mental e social”,
ou seja, ao falar de saúde devemos ampliar e referenciar um conjunto de
condições coletivas que permitem a continuidade da própria sociedade,
em produzir e reproduzir-se de maneira saudável. Nesse aspecto, o
psicólogo(a) como profissional de saúde deve utilizar seu conhecimento
de psicologia no intuito do aumento da qualidade de vida da sociedade;
o psicólogo(a) deve desenvolver seu trabalho através da aplicação das
técnicas da psicologia, em diversos contextos (consultórios, escolas,
instituições, produção acadêmica, entre outros); contextos em ações
que visam a promoção da saúde e considera as condições objetivas e
subjetivas da vida de cada pessoa, compreendendo sua singularidade.
Os profissionais da psicologia se dedicam às pesquisas ligadas às
ciências psicológicas, enquanto corpo de conhecimento que resulta em
produções acadêmicas e transmissão de conhecimentos dos resultados
encontrados. Essas atuações dão sustentabilidade para a execução da
profissão. (BOCK, FURTADO; TEIXEIRA, 2001).
A PESQUISA EM PSICOLOGIA E A PESQUISA EM EDUCAÇÃO SEXUAL
NA PSICOLOGIA

O surgimento da Psicologia, enquanto área é quase que,
concomitante, ao seu surgimento como ato ou “campo” de pesquisa.
O primeiro a impulsionar o “paralelo” deste surgimento da área e da
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prática de pesquisa foi Renê Descartes, mas só se consolida nos estudos
do comportamento humano ou quando se começou a pensar o humano
na escala do não laboratorial, com Wilhelm Wundt – retomaremos sobre
esse “início”, mais adiante.
Bock, Furtado; Teixeira (2001) afirmam que a psicologia moderna,
nascida na Alemanha, no final do século XIX, através de Wundt, Fechner
e Weber, angariou pesquisadores e estudiosos que passaram a produzir
o conhecimento através de novos padrões; padrões de produções, numa
postura metodológica, com proposta teórica em pesquisa.
Surgem, a partir de então, as primeiras abordagens em Psicologia.
Dentre as diversas abordagens surge Sigmund Freud como um divisor de
águas nos estudos sobre a sexualidade nas interfaces Saúde, Medicina
e Psicologia. Com a psicanálise, tem-se a constituição do que se pode
dizer, a principal abordagem para a sexualidade infantil, com a tese de
que a maioria dos desejos reprimidos e pensamentos advêm de conflitos
de ordem sexual.
Kupfer (2007) observou em seus estudos sobre as teorias de
Freud que no interior da própria sexualidade existia/havia o desprazer
advindo da moral e, ligava a doença nervosa nesta mesma moralidade;
a cada aprofundamento a que Freud avançava em seus estudos sobre
sexualidade foi entendendo a necessidade de formação de uma prática
à Educação para o desenvolvimento psíquico saudável do indivíduo.
Algumas áreas tratam sobre a sexualidade humana em diferentes
contextos sejam sobre a história da evolução cultural, sobre a fisiologia,
aspectos anatômicos, psicológicos; a sexologia busca aglutinar todas as
áreas e respectivos estudos, que envolvam a sexualidade humana.
A pesquisa e a produção científica se fazem importantes para
construção contemporânea de métodos e ferramentas que englobam as
necessidades da realidade atual, visando auxiliar os profissionais da área
da psicologia no colaborar com a saúde mental dos indivíduos, de modo
geral, de acordo com a competência da psicologia, nas múltiplas facetas
da sexualidade; deve elucidar qual a diferença entre sexo e sexualidade/
prazer; o sentido(s) que está ligado aos conteúdos da sexualidade, ao
prazer.
Alguns autores(as) nos auxiliam na construção deste estudo, não
só no histórico da ciência da Psicologia e sua produção, mas, auxiliam
também na construção de elementos da pesquisa desta ciência, na
particularidade do tema da Educação Sexual e suas temáticas, a saber:
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Katz (1954), Marx; Hillix (1963), Keller (1970), Barroso; Broschini; (1982;
1985), Figueiredo (1991), Minayo (1994), Camino; Pereira (2000), Rey
(2005), Borges et al. (2013) e Antunes (2014).
A pesquisa em Psicologia nos temas da Educação Sexual necessita
de alguns “explicitamentos”, como por exemplo, a compreensão do que
estamos a considerar como Educação Sexual.
Partimos de uma concepção foucaultiana para a Educação Sexual,
para este texto, uma concepção pautada na, [...] necessidade reconhecida
de que é preciso [...]. Deve-se falar de sexo, e falar publicamente
[...] exige procedimentos de gestão; deve ser assumido por discursos
analíticos. (FOUCAULT, 1999, p. 27).
Entende-se, assim, que a Educação Sexual encontra na Psicologia,
o lugar de seu discurso(s) e, ao mesmo tempo, a Psicologia permite-se
ser a gestora dos discursos sobre sexo, sexualidade, gênero, etc., num
exercício de análise rigoroso, tal como deve ser a produção em ciência,
a produção em Educação Sexual.
Estamos a considerar pesquisas da área da Psicologia, na Educação
Sexual, aquelas investigações ou produções de conhecimento que
tenham como base a definição de Educação Sexual, desenvolvida a
partir dos anos 1980 e que vem se reconstruindo na contemporaneidade;
a base em referenciais como Werebe, Suplicy, Figueiró, Paulo Rennes,
Ana Claudia Maia, Claudia Ribeiro, Sônia Melo e tantos outros(as).
Outra base: a presença de temas da Educação Sexual, como: gênero,
sexualidade, psicanálise na sexualidade infantil, feminilidades,
masculinidades, sexualidade de pessoas com deficiências, movimentos
sociais como LGBT, Queers, etc. Portanto, relações de interface não
apenas educacional, mas também de saúde e de dimensões sociais e
políticas, mais amplas.
Desta forma ao afirmarmos o que seria e o que se “enquadraria”
como uma pesquisa em psicologia no(s) tema(s) da Educação Sexual,
a compreensão construída é de uma pesquisa na área da psicologia,
produzida por graduados em psicologia, orientados(as) por psicólogos(as),
todos(as), interessados(as) em investigações nos temas de estudos da
Educação Sexual, na abrangência de todos os seus temas; focados nos
processos de ensino intencionais (escolares) e não intencionais (mídias,
por exemplo, e aqueles processos familiares e “individualizados) e que
estejam no âmago da formação humana, desenvolvimento humano.
Barroso; Broschini (1982) apontam que até os anos 1970, o
conhecimento da temática da sexualidade já era vasto, porém, pouco
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articulado. Os discursos deste período, são retomadas, em pleno
século XXI e evidenciam preconceitos e discriminações; preconceitos
e discriminações homofóbicos, de resistência às atividades de
professores(as); há falta de diálogos sobre e em diversidade; há uma
inexistente capacidade de uma troca honesta de conhecimentos e
Direitos, com ênfase nas diferenças existenciais, fantasias, dúvidas e
receios relativos ao sexo e à sexualidade. Na atualidade esse “vasto”
conhecimento ainda é velado em discursos sobre a “família de bem” que
coloca o sexo e a sexualidade num mesmo discurso “vitoriano” em que
sexo e sexualidade é tema que não deve ser falado publicamente, apenas
no “secreto” e na família, jamais na escola. O que é contraditório, pois
o sexo e (nossa) sexualidade está no corpo(s), está nas pessoas, está em
todos os lugares, nos filmes, livros, ruas e bares, etc. Neste sentido, a
Psicologia e a Educação Sexual, recorrem ao conjunto da obra de Michel
Foucault, para ampliação das fontes das ciências da psicologia em tratar
a sexualidade humana na subjetividade dos indivíduos para o bem da
coletividade.
A psicologia desde os tempos primórdios de seu campo de estudo,
com ciência, tem o conhecimento que as questões sexuais interligadas
aos aspectos morais é fonte de angústia. Para a psicanálise é a busca pelo
prazer que dá espaço ao impulso sexual, chamada libido. A maturação
faz parte do desenvolvimento da libido que tem início desde os primeiros
contatos com o mundo até a puberdade.
A criança de forma progressiva engatinha, se levanta, anda, ou
seja, antes de investir a libido no outro é necessário aprender o que é o
prazer.
Faz parte da maturação, o prazer oral (conhecer o mundo através
da boca, mamar, lamber objetos, experimentar); prazer anal (expulsão
e/ou retenção das fezes); prazer fálico (prazer por manipular órgãos
genitais).
Dessa forma, com o crescimento da criança, o impulso sexual vai
se delineando, aos cinco anos, período em que a criança já possui uma
sexualidade razoavelmente definida.
Após essa idade até a puberdade, a criança passa uma fase
adaptativa denominada pela psicanálise de latência, quando se
abandonará o objeto sexual das relações parentais para escolhas fora da
família.
Devemos pontuar também o complexo de Édipo que ocorre através
atração sexual da criança, não no sentido genital; criança gosta de carinho
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e cobrará carinho (filho/mãe e filha/pai). Mediante essa maturação
gradativa é possível aferir que a sexualidade surge desde muito cedo e
que as manifestações primárias não são genitais e, sim, a organização
do impulso da libido que, posteriormente, será primordial na busca do
prazer sexual. É denominado a todo esse processo maturacional, como
sexualidade, algo muito mais abrangente que sexo de forma “rasa”.
Para “fora” da psicanálise há várias abordagens das ciências
da psicologia que se debruçaram sobre a sexualidade humana. Em
seu conjunto, formam um arcabouço de produção riquíssimo para a
Educação Sexual.
Para subsidiar a reflexão sobre a pesquisa em Psicologia, nos
temas da Educação Sexual, mas, também, para responder a pergunta da
pesquisa, se efetua o levantamento no Catálogo de Teses da CAPES, como
detalhado, a seguir, nos procedimentos sob a Pesquisa Bibliográfica em
Sampieri; Collado; Lúcio (2006).
DADOS DE FONTES BIBLIOGRÁFICAS – ELEMENTOS ADICIONAIS PARA
OS ENCAMINHAMENTOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO SEXUAL NA ÁREA DA
PSICOLOGIA

Esta seção apresenta uma síntese do levantamento bibliográfico
realizado (Sampieri; Collado, Lucio, 2006) e adicionam-se “caminhos”
para levantamento de novas outras informações que consolidem as
respostas à problemática de pesquisa, por exemplo, buscas nos sites dos
programas de pós-graduação em Psicologia; buscas no currículo lattes
dos pesquisadores(as), graduados(as) em Psicologia.
Saturar os dados é um desafio ao trabalho do pesquisador(a)
bibliográfico, no intuito de explicitar seus argumentos e justificar suas
análises na resposta ao problema levantado, o que permite, ademais,
como afirmam, Sampieri; Collado, Lucio (2006) construírem-se novos e
novas temáticas de pesquisas e até encaminhamentos de propostas de
definições, conceitos e indicar elementos para teorização e teorias no
campo estudado. E, é desta forma, que o presente texto se estrutura a
partir desta seção, para concluir com encaminhamentos em pesquisas
nas ciências da psicologia e contribuições à Educação Sexul – em
específico, para licenciaturas, por exemplo, a Pedagogia.
No Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, a partir do
descritor composto “psicologia; educação sexual” são encontrados
1.439 resultados (trabalhos, pesquisas), sendo 1.184 dissertações e 255
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teses, no período de 2014 a 2019. O levantamento foi realizado nos
primeiros dias de setembro de 2020.
A Grande Área do Conhecimento é as Ciências Humanas; Área do
Conhecimento, Área de Avaliação e nome do Programa estão todos sob
a Psicologia, interesse desta investigação.
As cinco primeiras Universidades que mais produzem trabalhos de
dissertações e teses no Brasil são apresentadas no Quadro 1.
QUADRO 1 – Os cinco programas de pós-graduação em Psicologia que mais produzem sob os temas da
Educação Sexual: dissertações e teses. Período: 2014 a 2019

Local/Conceito CAPES

N.º Trabalhos

Dissertações

Teses

Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS)

159

80

79

Conceito 7
Universidade
Federal
do Rio Grande do Norte
(UFRN)

147

110

37

Conceito 5
Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES)

137

89

48

Conceito 5
Universidade Federal de
Juíz de Fora (UFJF)

133

107

26

Conceito 5
Pontíficia
Universidade
Católica de Goiás (PUC-GOIÁS)

118

83

35

Conceito 4
Fonte: Elaborado pelos autores.

Juntas, as cinco universidades com seus Programas de PósGraduação em Psicologia, produzem um pouco mais de 45% de toda
a produção levantada na pesquisa bibliográfica: do total dos 1.439

129

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

trabalhos, as cinco primeiras, produziram, no período, 694 dissertações
e teses.
Cada uma destas universidades representa uma região do Brasil
(sul, nordeste, sudeste e centro-oeste), exceto o norte. No elencamento,
como representando esta região brasileira, mas não com representativa
produção, dentre as cinco universidades elencadas, destacam-se os
trabalhos de Pantoja (2019) da Universidade Federal do Pará, no Programa
de Mestrado em Psicologia (Conceito Capes 4) e a dissertação de Miwa
(2019), defendida na Universidade Federal do Amazonas, no Programa
de Pós-Graduação em Psicologia, de Conceito CAPES 3.
Do total das produções destas cinco universidades e seus Programas
em Psicologia (694 trabalhos – nível um) se fez um segundo nível de
recorte bibliográfico com até 100 trabalhos, distribuídos entre as cinco
universidades para uma leitura dos seus resumos na íntegra. Destes 100,
recorta-se um terceiro nível, apenas para alguns apontamentos para
fins deste artigo e são comentados a seguir; permitem uma síntese bem
próxima ao real do objeto de investigação que gera a problemática desta
pesquisa.
É preciso reiterar, em relação aos procedimentos, seguindo as
proposições de Sampieri; Collado, Lucio (2006) que, para além do
levantamento das das produções destes Programas de Pós-Graduação em
Psicologias, se fez uma busca nos sites destes Programas, com o intuito
de identificar, nas Áreas de Concentração, nas Linhas, nas Ementas das
Disciplinas – quando necessário - o “lugar” da terminologia “Educação
Sexual”, num primeiro momento, e, num momento posterior, as
terminologias que se “enquadram” nas pesquisas e teorias da Educação
Sexual, como gênero, como sexualidade, etc.; termos mais abrangentes
como diversidade sexual, direitos humanos, feminismo, feminilidades,
masculinidades, etc.
Em todas as cinco universidades, em seus respectivos Programas,
não apresentam termos como “educação sexual”, “gênero” ou
sexualidade. Terminologias muito recorrentes e comuns, quando se
investigam propostas na área da Educação Sexual, em particular.
Contudo, se percebe a presença da área da Educação Sexual e
seus temas de investigação, mas sob um viés das ciências da psicologia
como apresentam os referenciais já discutidos neste artigo.
Na UFRGS, a Linha de Pesquisa em Desenvolvimento Humano
traz a seguinte ementa:
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[...] Abrange distintos contextos (família, escola, casal,
clínica, trabalho, universidade), aspectos culturais,
vulnerabilidades sociais e métodos de avaliação e
de intervenção [...]. Também investiga as influências
educativas (família, escola, universidade) sobre o sujeito
em desenvolvimento. (Site do Programa de Programa de
Pós-Graduação em Psicologia da UFRGS).

Na disciplina sob o mesmo nome da Linha de Pesquisa há o
compromisso de abordar “[...] diversos domínios do desenvolvimento
humano (emocional, da cognição social, moral, da carreira, da família)
[...]”.
Na UFRN, na Linha “Subjetividade, Produção do Cuidado
Humanizado em Saúde e Tanatologia”, aparece o termo
“masculinidades”, “diversidade sexual” e outros termos ligados
diretamente aos estudos da Educação Sexual. Um dos temas de estudo,
a destacar: “[...] a)Organização do cuidado e das práticas em saúde,
com foco nas juventudes, masculinidades, diversidade sexual, famílias,
vulnerabilidades à infecção pelo HIV/AIDS [...]”.
O site da UFRN apresenta temas de pesquisa em andamento.
Aparece o termo gênero na temática de pesquisa “Relações de Gênero,
território e modos de vida em contextos de pobreza”, pertencente à Linha
“Políticas Públicas, movimentos sociais e prática do psicólogo”, bem
como na temática “Psicologia e contextos rurais”, em que se investigam
as relações de gênero nos movimentos sociais do campo.
Todos os sites dos programas apresentam os trabalhos defendidos,
o que é uma importante fonte para estudos bibliográficos na Iniciação
Científica, sobretudo.
A UFES com seu Programa de Pós-Graduação em Psicologia,
apresenta, na Linha 1 (Processos Psicossociais) a inserção dos termos
“gênero”, “preconceito”, “violência”:
A linha de pesquisa Processos Psicossociais abrange o estudo
dos processos psicossociais relacionados à identidade,
aos processos de comunicação, ao gênero, às relações
familiares e conjugais, ao relacionamento interpessoal,
ao preconceito, à violência e suas interconexões com
contextos culturais. (Site do Programa de Programa de PósGraduação da UFES, grifos nossos).
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Chama a atenção o enfoque dos estudos e pesquisas do Programa
de Pós-Graduação da UFJF na Linha “Desenvolvimento Humano e
Processos Sócio-Educativos”. O objetivo dos estudos são investigações
sobre as,
[...] as múltiplas variáveis associadas ao desenvolvimento
humano ao longo do curso da vida, sejam elas cognitivas,
afetivas, sociais e/ou biológicas. Esse campo da Psicologia
está intrinsecamente relacionado aos processos
socioeducativos. Assim, ele influencia e é influenciado
pelos processos formativos. Neste sentido, essa linha
de pesquisa estuda o desenvolvimento e sua relação de
dependência e contiguidade com processos educacionais
formais e informais. Ao estudar cientificamente as múltiplas
variáveis que são afetadas e afetam o desenvolvimento
humano, constroem-se conhecimentos que possibilitam
planejar e implementar intervenções mais eficazes que
levam a um desenvolvimento harmônico do indivíduo
ao longo de todo o curso de vida. (Site do Programa de
Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFJF).

Destaque na UFJF para a disciplina “Processos psicossociais e
cultura do corpo”, com a Ementa que traz a seguinte informação:
Estudo das teorias sobre o corpo e sua relação com a
cultura contemporânea. Utilização dessas teorias para a
compreensão das várias manifestações culturais. Estudo
de temas [...] sobre corpo e diversidade. Estudo sobre as
teorias biopsicossociais que discutem o corpo em suas
diversas dimensões. Estudo sobre a relação entre corpo e
estigma sócio-cultural em diferentes dimensões. (Site do
Programa de Programa de Pós-Graduação em Psicologia
da UFJF).

Dentre as várias temáticas da disciplina está o estudo sobre o corpo
em relação à deficiência e a sexualidade humana, a partir do referencial
de Assumpção Júnior; Almeida (2008).
A Linha de Pesquisa 2 “Psicologia Social, do Trabalho e das
Organizações” na PUC-GOIÁS, destaca, seu objetivo e foco na
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[...] produção de conhecimento sobre fenômenos sociais
complexos, abordados a partir do reconhecimento das
diferentes modalidades do pensamento social. Organizase em duas vertentes: 1) o estudo das relações entre o
indivíduo e a sociedade, e dos processos intra e intergrupais
característicos da dinâmica destas relações, [...]. Dentre
os vários temas de investigação, encontram-se: [,,,] (4)
identidade social; 5) discriminação e preconceito social;
[,,,] 7) violência e dialética da exclusão/inclusão social;
8) impacto da ideologia e do contexto sócio-histórico na
subjetividade do indivíduo; 9) cultura e o processo de
individuação; 10) a construção de sentidos e significados
em processos psicossociais de violência contra mulheres,
crianças e adolescentes; 12) atendimento psicoterapêutico
em redes de atenção a mulheres, crianças e adolescentes;
[...]. (Site do Programa de Programa de Pós-Graduação em
Psicologia da PUC-GOIÁS).

Uma vez demonstrado o teor dos objetivos dos Programas de PósGraduação em Psicologia, das cinco universidades que mais produzem
em Educação Sexual, comenta-se, brevemente, a partir de agora, pelos
espaços limitados deste artigo, neste dossiê, o terceiro nível de recorte
de dados, elencando os trabalhos da Psicologia com os temas em e na
Educação Sexual, produzidos por psicólogos(as) e que encaminham
as respostas ainda provisórias desta pesquisa, diante da problemática
desenvolvida que coloca em evidência as contribuições da Psicologia e
dos psicólogos(as), nos estudos em Educação Sexual.
A tese de Bordini (2014), graduada em psicologia, pela UFRGS,
tem como palavras-chave de seu trabalho os termos “gênero” e
“sexualidade”. Com referencial metodológico na psicologia discursiva
(Potter; Wetherell, 1997), a pesquisa se debruça no universo universitário
para “sondar” as interações entre homens e mulheres na diversidade
sexual.
Angelo Brandelli Costa, graduado em psicologia, pela UFRGS,
defendeu sua tese sobre a vulnerabilidade para o HIV em mulheres trans
(COSTA, 2015).
Neste estudo de três frentes, Costa (2015) enfatiza a problemática
dos testes em psicologia para se determinar sexualidades – o CPS (Escala
de Personalidade de Comrey); aponta a vulnerabilidades das mulheres

133

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

trans, em relação à contaminação pelo HIV/Aids e, por último, nas
questões sobre a saúde, o preconceito e as dificuldades de acesso das
mulheres trans nos serviços públicos.
Estudos sobre a violência, temática fundamental na Educação
Sexual, têm acepções/particularidades bem definidas na área da
Psicologia. E tal diversidade de violência, ou, violências são observações
um pouco mal interpretadas na área da Educação Sexual, o que implica
uma maior aproximação da Psicologia no desenvolvimento deste tema
no currículo e na formação de professores(as).
Souza (2014) graduada em psicologia pela Universidade de
Fortaleza (UNIFOR), estudou a violência sexual intrafamiliar contra
as crianças e adolescentes. Sua maior contribuição à Psicologia foi a
apresentação do Estado da Arte deste tema na produção científica em
Psicologia .
Além da especificidade do estudo de Souza (2014), Hohendorff
(2016), graduado em psicologia pelas Faculdades Integradas de Taquara,
FACCAT, estudou a violência contra meninos na UFRGS; esta temática
é pouco evidenciada pela mídia e também nos estudos da Educação
Sexual. É preciso mais estudos sob esse enfoque, para fins de teorização
e metodologias, em Psicologia e que possam ser transpostas às pesquisas
sobre gênero, geralmente, restritas ao tema da mulher e das meninas, no
tocante à violência e abuso sexuais.
Rêgo (2016), formada em Psicologia, pela Universidade Potiguar
(UnP), trata da violência doméstica em um estudo com mulheres
abrigadas, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Na pesquisa é utilizado a Hermenêutica de Gadamer (Gadamer, 2002;
2012; 2015), para quem, a linguagem é o centro da experiência do
sujeito na alteridade; se valoriza a escuta atenta para além da superação
do trauma e a retomada, ainda que difícil, de uma certa “normalidade”
desejável.
A violência sexual contra adolescentes é um tema trazido pela
psicóloga Liane Martinho (Martinho, 2016), formada em graduação na
PUC-Goiás. O destaque desse trabalho é a relação que faz com outras
violências, traduzindo o entendimento, também no interior da Educação
Sexual, das particularidades ou individualidades das “violências”.
Ernesto Alvarado Portalino é formado em Psicologia pela
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) no Peru. Portalino
(2017) aborda a questão do preconceito contra a diversidade de gênero
entre universitários peruanos. Utiliza a Escala de Preconceito contra
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Diversidade Sexual e de Gênero-Revisada (COSTA, BANDEIRA; NARDI,
2015; COSTA et. al. , 2016).
O resultado do estudo de Portalino (2017) promovem motivações
aos novos(as) pesquisadores(as) em Psicologia e também em Educação
Sexual, quatno ao juntar abordagens quantitativas (matemática
estatística) e qualitativas nos temas em sexualidade humana, assim
como nas investigações de Pereira, Monteiro, Camino (2009) que
trabalhou também com Escala em seu estudo sobre homossexualidade;
acrescentam-se no levantamento sobre o uso de Escalas, Baumel (2014)
e Baptista (2017).
Melina Séfora Souza Rebouças é graduada em Psicologia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seu estudo de doutorado
(Rebouças, 2015) discorreu sobre o aborto em mulheres em situação de
abortamento.
O aborto tem retornado com muita intensidade nos debates
nos meios sociais e midiáticos e toda a questão religiosa envolvente.
Considera-se, que tal temática seja relevante aos trabalhos de novos(as)
pesquisadores na Educação Sexual, sob o viés da Psicologia.
“Investigando o papel da masturbação na sexualidade da mulher”
(Baumel 2014), Sergio Werner Baumel que é formado em medicina, pela
Universidade de São Paulo (USP) e, em psicologia, pela Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES), traz em destaque um tema importante
para os estudos da feminilidade na Educação Sexual.
O estudo de Baumel (2014) é realizado com estudantes homens
e mulheres, universitários(as) da UFES; utiliza-se, dentre outras fontes
de dados, da Escala do Índice de Função Sexual Feminina (Rosen et
al., 2000) - FSFI (Female Sexual Function Index) -, da Escala Mosher
Abreviada de Culpa Sexual (Abramson; Mosher, 1975; Janda; Bazemore,
2011), da Escala Marlowe-Crowne de Desejabilidade Social (Evans,
1982; Gouveia et al., 2009) e da Escala de Satisfação Sexual para
Mulheres, na referência e Catão et al. (2010).
Um tema importante para a Educação Sexual é a transsexualidade
(Ekins; King, 2006), estudos travestis e transfobia. Neste sentido, é de
grande contribuição o trabalho do psicólogo Gustavo Tassis Baptista,
formado pela Faculdade Brasileira UNIVIX. Seu Trabalho de Conclusão de
Curso, em Psicologia, teve como tema: “Cidadania Travesti? Estereótipos
e preconceitos na busca de um lugar além da pista”, defendido em 2014.
Na dissertação de mestrado, no interior do Programa de PósGraduação em Psicologia da UFES, Baptista (2017) traz o referencial
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da Psicologia Positiva, que possui como base os temas bem-estar, a
resiliência e o apoio social. Da base referencial, cita a Escala de Bemestar Subjetivo (EBES) nas referências de Albuquerque; Tróccoli (2004) e
Pureza et al. (2012).
Odacyr Roberth Moura da Silva é graduado em Psicologia pela
Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) e em Pedagogia, pela UNIUBE
(Universidade de Uberaba). Defendeu sua dissertação na Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES).
Sua dissertação é sobre a identidade sexual, na especificidade de
homossexuais masculinos que alegaram terem mudado para sexualidades
heteronormativas e todos os desafios aí advindos.
Mozine (2017) é formada em Psicologia pela Universidade Vila
Velha (UVV). Em sua dissertação na Universidade Federal do Espírito
Santo, a UFES, trata do abuso sexual com destaque aos Conselhos
Tutelares. Utiliza-se dos referenciais da Representação Social na
Psicologia.
A psicóloga Anna Rita Simião (Simião, 2015), formada em
Psicologia pela Universidade Federal de Juíz de Fora, desenvolveu sua
dissertação no tema da sexualidade e perversão em Krafft-Ebing. Um
trabalho que traz a fonte psicanalítica para os estudos em Educação
Sexual. Há vários títulos no levantamento realizado que indicam a forte
presença da psicanálise, como se tratou nas seções anteriores. E, em
muitas das Linhas estudas, entre as cinco universidades com programas
de Psicologia, se viu a presença e o enfoque da psicanálise. Para a área
da Educação Sexual isso é muito importante ser aprofundado seja para
gênero, sexualidade, violência, angústia, etc.
Glaucia David (David, 2017) é psicóloga formada pelo Centro de
Ensino Superior (CES); seu estudo de dissertação na Universidade Federal
de Juíz de Fora (UFJF) é sobre o sujeito soropositivo e como são suas
vivências nos relacionamentos afetivo-amorosos, depois da descoberta
da sua situação em saúde.
Artur Vandré Pitanga (Pitanga, 2016), psicólogo formado pela
PUC-Goiás desenvolve sua tese, nesta mesma universidade, concluída
em 2016, com o tema dos sentimentos sexuais na relação terapêutica,
com base nos trabalhos do psiquiatra Aaron Beck e da psicóloga Marsha
R. Linehan.
O Quadro 2 apresenta as palavras-chaves mais recorrentes no
terceiro nível de recorte bibliográfico efetuado na pesquisa. Estes dados
auxiliam os futuros(as) pesquisadores(as) a desenvolverem suas pesquisas
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na área da Educação Sexual, a partir do contributos da Psicologia e dos
psicólogos(as).
QUADRO 2 – Palavras-chave e respectivos referenciais da Psicologia ou produções de psicólogos(as)

Palavras-Chave

Pesquisadores(as) psicólogos(as)
e respectivos referenciais de
trabalhos
Bordini (2014)

Gênero e sexualidade
Gênero, género

Portalino (2017)

Sexualidade e perversão
(psicanálise)
Mulheres Trans

Simião (2015)

Pessoas Transsexuais

Baptista (2017)

Costa (2015)

Saúde de travestis e mulheres
trans; Prostituição trans
Saúde

Miwa (2019)

Sujeito soropositivo
Violência Sexual contra meninos

David (2018)
Hohendorff (2016)

Violência Sexual contra crianças
e Adolescentes

Souza (2014)

Costa (2015)

Violência Doméstica
Violência Sexual contra
Adolescentes
Diversidad Sexual
Aborto
Masturbação Feminina
Identidade Sexual
Abuso sexual
Sentimentos sexuais na clínica
Casamento Infantil no Brasil

Rêgo
Martinho (2016)
Portalino (2017)
Rebouças (2015)
Baumel (2014)
Silva (2017)
Mozine (2017)
Pitanga (2016).
Pantoja (2019)

Fonte: elaborado pelos autores
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Um detalhe importante no levantamento bibliográfico é o que
denominaremos de “Escalas de Sexualidade Humana”, para os estudos
e investigações em Educação Sexual. Eles são apresentados no Quadro
3, e incentivam o desenvolvimento de aplicações para fins de estudos
quali-quantitativos na área da Educação Sexual.
Quadro 3 – “Escalas da Sexualidade Humana” produzidas no campo da Psicologia para os estudos em Educação
Sexual

ESCALAS

REFERÊNCIAS

Escala de Personalidade de Comrey
(CPS)
Escala de Preconceito contra Diversidade Sexual e de Gênero-Revisada

Comrey et al. (1965); Comrey
(1970); Rodrigues (1973)
Costa et. al. , 2015; 2016

da Escala do Índice de Função Sexual
Feminina (Female Sexual Function
Index – FSFI)
Escala Mosher Abreviada de Culpa
Sexual
Escala Marlowe-Crowne de
Desejabilidade Social
Escala de Satisfação Sexual para
Mulheres
Escala de Bem-estar Subjetivo (EBES)

Pereira et al. (2009)
Rosen et al., 2000
Abramson; Mosher, 1975;
Janda; Bazemore, 2011
Evans, 1982; Gouveia et al.,
2009
Catão et al., 2010
Albuquerque; Tróccoli (2004)
e Pureza et al. (2012).

Fonte: elaborado pelos autores

Um trabalho de “fôlego” ainda por ser feito, envolve uma
Análise Documental (Cellard, 2008), nas disciplinas obrigatórias
destes programas, com o intuito de identificar os principais autores(as)
trabalhados, os textos desenvolvidos e o modelo das dinâmicas de
desenvolvimento destes temas. Isso auxiliaria em muito o trabalho de
orientação e o trabalho de investigação de iniciantes à pesquisa, tanto
na Psicologia, quanto na Educação, nas licenciaturas, em especial, a
Pedagogia.
Ao trabalho de “fôlego” referido anteriormente, soma-se, ainda, o
aprofundamento das temáticas, no período, nos recortes de níveis 1 (os
1.439 trabalhos) e 2 (o recorte em 100 trabalhos, distribuídos entre as
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cinco universidades, para fins de leitura dos resumos), que estão na mira
dos pesquisadores(as) autores(as) e seus orientandos(as), com intuito de
estimular produções, a começar, na iniciação científica de psicólogos(as)
e novos e novas pesquisadores(as) na área da Educação Sexual.
Na ausência de indicação de periódicos no site da CAPES, sob o
mesmo descritor composto, a pesquisa não avança em outras bases de
dados como Google Acadêmico, por exemplo, por se perceber que, sob
este descritor, os trabalhos, quase em sua totalidade, indicam artigos
em Educação Sexual, todos voltados à Escola, o que “desencaminha”
a problemática e os objetivos da pesquisa de se delimitar a produção
em Educação Sexual, estritamente, na área da Psicologia e, portanto,
trabalhos produzidos por psicólogos(as) e em Programas de Psicologia.
Na conclusão se irá apontar os encaminhamentos para a pesquisa
em Educação Sexual e algumas contribuições que este estudo traz
à Educação, a partir da Psicologia; as ciências psicológicas deixam
à disposição da Educação, em especial a Educação Sexual um
importantíssimo apontamento sobre práticas em e sobre a sexualidade
humana.
CONCLUSÃO

Que encaminhamentos à pesquisa este texto pôde proporcionar à
formação inicial para pesquisadores(as) desde a graduação, em cursos
de psicologia e outras áreas afins, como a Educação?
• Encaminhamento 1: na área da Psicologia, sem a consideração
de áreas, como a Psicologia Social, Psicologia Escolar e outras denominações correlatas, na particularidade dos Programas de Pós-Graduação em Psicologia brasileiros, as pesquisas em Educação
Sexual não se limitam aos espaços escolares e, aliás, nem todas
as Linhas dos Programas e as pesquisas localizadas na CAPES são
diretamente voltadas aos temas educacionais, o que permite, por
outro lado, o acesso destas pesquisas para transposições à Educação ou outras áreas afins; na Educação, particularmente, ao tema
do currículo, seja para a educação básica, seja para um currículo
de formação de professores(as) em Educação Sexual, inicial e continuada. Neste primeiro encaminhamento: as pesquisas e as instituições que mais produzem conhecimento em Educação Sexual,
na Psicologia, efetuam o avançar e a amplitude das temáticas em
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sexualidade humana, englobadas numa visão e numa particulari-

dade, a particularidade das ciências psicológicas.

• Encaminhamento 2: Os Programas de Pós-Graduação pesquisados (os cinco primeiros que mais produzem nos temas da Educação Sexual) não possuem nas denominações das suas respectivas
Linhas de Pesquisa o termo “Educação Sexual”, mas estão ali seus
respectivos tópicos de reflexão, seus temas de estudo e problemáticas, como: violência contra crianças e mulheres – em maior número – gênero, feminilidades, masculinidades, direitos humanos,
pessoas trans, etc. Em nosso entendimento, as Linhas fazem grande
apreço ao campo das ciências psicológicas de modo amplo, não,
especificamente, de cunho escolar, apesar, de estarem presentes,
tanto nas Linhas, quanto em algumas ementas de disciplinas, constantes em seus sites, que não foram profundamente tratados, o que
se fará em outro produto textual dos autores, mas que ficam como
encaminhamentos de produção aos psicólogos(as), pedagogos(as)
e demais áreas que confluem para a área da Educação Sexual.
• Encaminhamento 3: Os temas recorrentes nestes cinco programas indicados sugerem três tendências que devem ser investigadas
em profundidade, da Iniciação Científica ao stricto sensu; recomendação tanto para psicólogos em formação, quanto de outras
áreas, como as licenciaturas (a Pedagogia), quais sejam: como
primeira tendência a temática da violência de gênero (violência e
abuso sexual a crianças e mulheres) e a própria questão de gênero,
de maneira, mais ampla, sempre no viés psíquico; segunda tendência: escalas de classificação e interpretação das sexualidades (algo
ausente nas pesquisas em Educação) e, como última tendência,
aspectos psíquicos pouco explorados na área da Educação Sexual,
especificamente, como masturbação, saúde coletiva, prazer feminino.
Que contribuições, os estudos e pesquisas em Psicologia aqui
apresentados podem ser efetivadas no direcionamento para outras áreas,
como a Pedagogia, inicialmente, mas, também para outras licenciaturas
no tratamento específico para a Educação Sexual?
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• Contribuição 1: a relação de investigação “clínica x sala de
aula (educação escolar)”. a produção científica apresentada pelos
psicólogos(as) em formação de pesquisa, pode se estendida para
outras áreas, na medida e na limitação dos aspectos clínicos, específicos à área, bem como de seus respectivos aspectos teóricos,
muito específicos; tais elementos podem ser apropriados ao campo
da educação e da pedagogia, sobretudo, na máxima: a clínica não
é sala de aula e a sala de aula não é clínica. Mesmo assim, podem
se dar em interfaces. Muito do que a Psicologia pode nos oferecer,
enquanto práticas de intervenção social.
• Contribuição 2: Pesquisas entre as ciências psicológicas e as
ciências da educação. A principal contribuição que se quer apontar aqui é a especificidade da da pesquisa em Psicologia. Os pesquisadores(as) da Educação Sexual deverão observar e atentar para
estas especificidades e orientarem suas investigações, respeitando
estas especificidades, sobretudo, de autores referenciais de metodologias. Não se refere apenas às Escalas de mensuração em sexualidade humana indicadas neste texto, mas, fundamentalmente,
os referenciais teóricos das abordagens em Psicologia. Isso ajudará
em muito na produção de pesquisas aplicativas em Educação Sexual.
• Contribuição 3: A Educação Sexual é “tentada” a investigar mais
questões relativas ao “fora da escola”. A produção das ciências psicológicas nos trazem os mesmos temas da Educação Sexual, dos
estudos de gênero e sexualidade, de uma forma de ciência da psicologia, que, quase “nunca”, conforme nossos achados, não estão
nos espaços da escola, aparecem muito pouco. Desta forma, esta
terceira contribuição, a construímos como um dizer investigativo
para a Educação; que se invista mais em pesquisas em espaços
não escolares e “onde” estão demandas mais amplas que as estritamente voltadas para “conhecimentos” sobre sexualidade. No
lugar, uma ênfase na subjetividade dos sujeitos, em suas dimensões
de vida, de existência, de conflito, de angústia, etc., relativas à sexualidade.
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Espera-se que o presente estudo “incite” e “excite” - como afirma
Foucault (1999) –, novas pesquisas em Educação Sexual, em áreas que
produzem conhecimento sobre as ciências da sexualidade, tal como
se propõe neste texto, explorando a produção de psicólogos e de
psicólogas, no campo da Psicologia. Que se evidenciem não apenas
as pesquisas, mas seus respectivos pesquisadores(as) e, sobretudo, as
inovações temáticas em curso, que trazem, para a Educação Sexual,
grandes subsídios para o espaço escolar e universitário, como também
para os espaços sociais mais amplos, promovendo, saúde, bem estar
e prazer em viver livre e emancipatoriamente a diversidade sexual, a
diversidade humana.
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RESUMO

Neste texto, parto do entendimento de que todo processo de
construção, gestão e difusão do conhecimento está atravessado pela
linguagem, sendo, portanto, uma dimensão estruturante no traçado
teórico-metodológico de qualquer investigação científica bem como na
atitude interpretativa e crítica do(a) pesquisador(a). Com isso, proponho
uma reflexão sobre o gesto interpretativo da pessoa pesquisadora na
análise textual de informações discursivas em práticas de pesquisas
cuja matéria prima são textos de diferentes gêneros e tipos. Para tanto,
desde a minha experiência como professor-pesquisador, proponho
aproximações e contribuições de diversos campos do conhecimento,
principalmente dos Estudos Críticos do Discurso, abordagem teórica a
partir da qual tenho operado nas minhas análises, a partir de uma
inflexão experimental, multidisciplinar, multirreferencial e polilógica
da linguagem na/para a pesquisa. Dessa forma, a linguagem é pensada
enquanto teoria e dispositivo analítico na modelagem do conhecimento.
Para além disso, essa reflexão ensaia flertes, ainda incipientes, com os
estudos da cognição no saber-fazer do analista cognitivo.
Palavras-chave: Análise Discursiva. Análise Cognitiva. Complexidade. Práticas Sociais. Produção do conhecimento.
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ABSTRACT

I start from the understanding that the whole process of construction,
management and diffusion of knowledge is crossed by language, being,
therefore, a structuring dimension in the theoretical-methodological
outline of any scientific investigation as well as in the interpretative
and critical attitude of researcher. With that, I propose a reflection
on the interpretive gesture of the researcher in the textual analysis of
discursive information in research practices whose raw material are
texts of different genres and types. Therefore, since my experience as
a professor-researcher, I propose approaches and contributions from
different fields of knowledge, mainly from Critical Discourse Studies,
a theoretical approach from which I have operated in my analyzes, to
make an experimental, multidisciplinary, multi-referential inflection and
polilogical of language in / for research. In this way, language is thought
of as a theory and analytical device in the modeling of knowledge. In
addition, this reflection rehearses flirtations, still incipient, with the
studies of cognition in the know-how of the cognitive analyst.
Keywords: Cognitive Analysis. Discursive Analysis. Complexity. Social Practices.
Production of scientific knowledge
PALAVRAS INICIAIS
[...] temos de ir além do senso comum, de produzir em
nós e a partir de nós mesmos formas de existência para
bem mais do que nos propõe as lógicas dominantes, sejam
as do mercado, sejam as das sociedade esteticizada do
espetáculo, sejam tantas outras lógicas pelas quais somos
subjetivados/as e que nos pautam cotidianos mínimos ou
amplas políticas de nosso país. (FISHER, 2007, p.51).

O presente texto é um convite despretensioso e implicado, cujo
objetivo é refletir sobre a importância da linguagem no processo de
produção do conhecimento científico. Nesse sentido, proponho uma
reflexão crítica sobre o seu papel na análise qualitativa de informações
discursivas em pesquisas cuja matéria prima são textos de diferentes
gêneros e tipos. Assim, as inquietações, aproximações e provocações
advindas desse exercício reúnem contribuições de campos diversos do
conhecimento, principalmente de diálogos com os Estudos Críticos do
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Discurso, abordagem teórica a partir da qual tenho operado, além de
contribuições teórico-epistemológicas outras a exemplo das múltiplas
perspectivas feministas e estudos decoloniais.Toda essa rede interdiscursiva
compõe um roteiro que diz muito da minha trajetória formativa, das
experiências enquanto professor e pesquisador aprendente. Para além
disso, essa reflexão ensaia flertes, ainda incipientes, com os estudos da
cognição no saber-fazer do analista cognitivo1. O objetivo é, portanto,
fazer uma inflexão experimental, multidisciplinar multirreferencial e
polilógica2 para pensar a linguagem na/para a pesquisa. Dessa forma,
a linguagem é pensada enquanto teoria e dispositivo analítico na
modelagem do conhecimento. As ideias aqui apresentadas são de algum
modo compartilhadas com os autores e autoras que estão na base da
minha formação como pesquisador transitando na interface linguagem,
gênero e cultura.
Em certa medida, a intenção é reunir alguma contribuição para
uma reflexão mais sistemática acerca da análise textual enquanto
dimensão central, portanto basilar no caminho metodológico e na
atitude interpretativa e crítica da pessoa que pesquisa. As considerações
aqui tecidas, em alguns momentos, muito provavelmente assumem
um tom didático e se dirigem mais diretamente às pesquisas de cunho
qualitativo sem deixar de contribuir com aquelas que mesclam dados
qualitativos e quantitativos. Neste breve percurso, procuro ressaltar
algumas contribuições teórico-metodológicas da Análise do Discurso
Crítica (doravante ADC), dialogando, mais diretamente, com os
trabalhos de (FAIRCLOUGH,1989; 2001); (RAMALHO; RESENDE, 2006;
2011); (VAN DIJK, 2008); (RESENDE, 2019). Por fim, buscamos, nesse
exercício, destacar a relevância de potenciais categorias analíticas que
consideramos fundantes para o debate em torno de métodos e técnicas
de pesquisa com/a partir de textos como material de pesquisa. Assim,
partimos do entendimento de que os diferentes sistemas de estruturação
do conhecimento determinam e interferem na utilização de determinados
sistemas de linguagens.
A LINGUAGEM E/(N)A PESQUISA

A linguagem compreende a matéria prima de toda e qualquer
1 Sobre a Análise cognitiva tratarei de modo mais detalhado mais adiante neste texto. O que pode ser dito acerca
do analista cognitivo vem de todo um esforço do DMMDC (Doutorado Multi-disciplinar e Multiinstitucional em
Difusão do Conhecimento) no sentido de construir uma agenda mínima agregando epistemologias e linhas de
análise diversas tomando como base as atuais ciências cognitivas. O Analista Cognitivo opera na construção de
modelos de interpretação, na análise desses processos.
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pessoa pesquisadora, independente do “objeto” de estudo, da área na qual
enuncia, da filiação teórica, da aderência a essa ou aquela abordagem
metodológica, das técnicas ou métodos que utiliza. A bem da verdade,
ela atravessa todos os níveis de investigação, vai desde o mais elementar
ao mais complexo, do mais descritivo ao mais exploratório. De modo
geral e amplo, ela recobre todas as coisas, é através dela que nomeamos
os objetos do mundo e travamos uma luta em torno de significados.
É pela linguagem que marcamos posições ideológicas, construímos e
reconstruímos identidades e narrativas. Além sendo, não existe vida,
nem tão pouco existência sem a mediação decisiva da linguagem. Para
Fanon (2008), estar de posse da linguagem é possuir o mundo que essa
mesma linguagem expressa e com ela assumir uma cultura e todo o
peso de uma civilização. Para ele “falar é existir absolutamente para
o outro” (2008, p. 33). É preciso destacar esse aspecto da linguagem,
sobretudo em tempos do fenômeno emergente do anti-intelectualismo
e de propagação de discurso nazicapitalista3 (GALEFFI, 2020), de um
poder que anseia a aniquilação, o apagamento das diferenças, o expurgo
do outro, o retorno do determinismo biológico, e principalmente em face
à propagação de discursos que patologizam corpos/vidas/existências
dissidentes, inconformes. Essas práticas discursivas e os tempos atuais
parecem requer de nós um olhar mais atento, cuidadoso e criterioso com
relação à linguagem.
Na geração do conhecimento, nos cercamos da linguagem
também em todas as etapas da investigação. Ela permeia todo o processo
de construção de nossos projetos de pesquisa e nos acompanha até
o momento da escrita final do texto, o ponto de chegada no qual
se materializa o produto de um percurso que tem por finalidade a
representação e difusão do conhecimento produzido.
O trabalho com a linguagem é complexo e contínuo, uma ação
permanente que exige do/a analista uma atitude atenta e crítica perante
sua opacidade. Cada palavra, cada enunciado que selecionamos
para dizer de nossos “achados”4 de pesquisa e possíveis conclusões
3 Segundo Galeffi, o nazicapitalismo é uma nova faceta do capitalismo que sempre usou das suas armas e
meios disponíveis para obter seus resultados e sua perpetuação. Trata-se de um dispositivo dominante atualmente
vinculado ao ciclo da cibernética, da computação e da telemática que dominam hoje o comportamento de
rebanho das sociedades humanas. Tudo isso requer uma atitude combativa de toda redução da realidade a um
discurso único.
4 Suspendemos, em aspas, a palavra “achado”, pois compreendemos que, desde as perspectivas que estamos
manejando aqui, não se trata, a pesquisa, de “achar” alguma coisa, mas sim de produzi-la na/pela linguagem.
“Achar” algo, então, nada mais é do que o movimento ativo e performativo da pessoa pesquisadora por meio de
textos e de discursos.
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carrega sentidos ontológicos5, epistemológicos e metodológicos de
nossa existência enquanto sujeito pesquisador/a. O ato de pesquisar
compreende uma sequência de gestos interpretativos de informações,
acontecimentos e opiniões que se efetiva com a entrada do/a
pesquisador/a no campo simbólico da linguagem, quer seja, verbal,
imagética, bem como em construções textuais multimodais. A entrada
no plano simbólico é, definitivamente, inevitável e irremediável, visto
que, estamos comprometidos com os sentidos e o político. “A análise do
discurso, nos coloca em estado de reflexão e, sem cairmos na ilusão de
sermos conscientes de tudo, permite-nos ao menos sermos capazes de
uma relação menos ingênua com a linguagem”. (ORLANDI, 2005, p. 9)
Se essa entrada no simbólico tem um caráter decisivo na trajetória
de todo e qualquer, essa consciência tem um sentido ainda mais
relevante quando se trata dos sujeitos que produzem conhecimento
científico. Entendo que, essa imersão da pessoa pesquisadora no
universo da linguagem não acontece de forma imparcial e isenta, mas
se estabelece de forma interrogadora, crítica e interessada. Para Edward
Said, nenhuma produção do conhecimento jamais pode ignorar ou
negar o envolvimento da pessoa que se arvora a investigar, revestido do
papel de autor(a) como sujeito humano com seu objeto e sua imersão
nas circunstâncias do cotidiano:
Ninguém jamais inventou um método capaz de distanciar
o erudito das circunstâncias da vida, da realidade de seu
envolvimento (consciente ou inconsciente) com uma classe,
um conjunto de crenças, uma posição social, ou de mero
fato de ser um membro da sociedade. Tudo isso continua a
ter relação com o que ele faz no exercício de sua profissão,
mesmo que muito naturalmente a sua pesquisa e os frutos
desse trabalho tentem atingir um nível de relativa isenção
das inibições e restrições da bruta realidade de todo dia.
(2007, p. 37, grifo nosso)

Por outro lado, a atitude de pesquisar requer uma postura ousada,
curiosa, por vezes provocativa e transgressora, mas sempre responsável
sobre aquilo que fazemos com a linguagem. A pessoa pesquisadora,
aquele ou aquela que enuncia desde o espaço acadêmico, pertence
5 Até a ontologia, nos termos em que argumentamos, só é possível se a compreendermos como linguisticamente
constituída.
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a um importante e seleto grupo, uma espécie de “elite simbólica”6 a
exercer um poder simbólico que:
Não se limita à articulação em si, mas também inclui o
modo de influência: eles podem determinar a agenda
da discussão pública, influenciar a relevância dos
tópicos, controlar a quantidade e o tipo de informação,
especialmente quanto a quem deve ganhar destaque e
de que forma. Eles são fabricantes do conhecimento, dos
padrões morais, das crenças, das atitudes, das normas,
das ideologias e dos valores públicos. Portanto, seu poder
simbólico é também uma forma de poder ideológico. (VAN
DIJK, 2008. p. 45)

No excerto em destaque acima, Van Dijk chama atenção para a
autoridade textual da pessoa pesquisadora no decurso da investigação
e na produção de sentidos, destacando, inclusive, os riscos de cair nas
armadilhas do autoritarismo acadêmico. Nesse movimento, não se pode
perder de vista a dimensão política e ideológica subjacente à linguagem.
Não podemos esquecer que o controle das mentes é simbólico, portanto,
um poder ideológico que se baseia na aceitação, negociação, contestação
ou consenso e envolve análises sócio-cognitivas que tenham como foco
as estruturas ideológicas.
A essa altura cabe deixar explícito que a concepção de
linguagem na qual estamos operando se sustenta nas teorizações de
Bakhtin que considera a linguagem em uso, levando-se em conta sua
historicidade, sua condição dialógica. Sem dúvida as ideias de Bakhtin
têm influenciado as principais orientações teóricas sobre o discurso
nas três últimas décadas. A principal delas diz respeito à concepção
de linguagem como dialogismo. Assim como a ciência tem método e
objeto dialógicos, da mesma forma as ideias sobre o homem e a vida,
bem como sua existência são marcadas pelo princípio dialógico. Aqui
também nos será muito útil tanto o princípio da linguagem enquanto
logicidade quanto espaço de luta hegemônica, bastante explorado nos
trabalhos de Foucault (2003) e Fairclough (2001). Se a linguagem produz
discurso, “discurso é mais que apenas uso da linguagem, seja ela falada
ou escrita, discurso é um tipo de prática social” (FAIRCLOUGH, 2001, p.
6 Van Dijk (2008) defende que as elites simbólicas (jornalistas, escritores, artistas, políticos) desempenham um
papel essencial ao dar sustentação do poder nas sociedades da informação e comunicação.
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28). Assim, ao analisar as práticas sociais consideramos três dimensões: o
conhecimento, as relações sociais e as identidades sociais. O modelo de
análise proposto por Fairclough se baseia em três dimensões passiveis de
serem analisadas, ou avaliadas no cotejamento do texto. Trata-se de um
modelo tridimensional que corresponde à análise da prática discursiva,
do texto propriamente dito e da prática social. (FAIRCLOUGH, 1989;
2001).
Na atual conjuntura, cabe um olhar mais atento para as linguagens
imagéticas. Na contemporaneidade, estamos vivenciando uma
guinada da palavra para a imagem e, muitas vezes, um processo de
entrelaçamento de duas ou mais linguagens na construção dos sentidos.
Tudo isso nos leva a observação para o fato de que a linguagem opera
como um importante campo político no qual o que está em jogo é
uma miríade de poderes que atuam em redes, ou seja, na existência
de uma multiplicidade de discursos que se proliferam agindo sobre a
“realidade” social. Essa constatação nos convida a todo instante e, de
forma mais marcante no processo da investigação a nos colocar no lugar
de aprendente, ampliando os sentidos daquilo que trazemos enquanto
aprendizagem, um exercício de colocar nossas verdades em suspenso.
Nesse sentido, é tarefa da pessoa pesquisadora que se propõe a analisar
discursos fazer uma análise dos discursos hegemônicos que organizam
e engendram a sociedade ocidental. Um exercício que consiste em
identificar como a cultura domestica o olhar, os seja como foram
forjadas e estruturadas as formações discursivas na modernidade. Para
Alves (2004), essas formações discursivas ainda estão sendo atualizadas/
faladas/praticadas pelas pessoas, ou seja:
[...] se iniciaram, precariamente, a partir do século
XVI e se consolidaram com a entrada da burguesia, da
ciência e das artes no séc. XIX, forjando uma linguagem
hierarquizada, dicotômica e com desigualdades (omitindo
ou desqualificando o Outro), nivelando as construções
discursivas como uma única maneira de falar e expressar.
(p.30).

Para nós, pesquisadores e pesquisadoras do campo das
Humanidades e especialmente, das Letras, a linguagem sempre esteve no
centro de nossas reflexões. Assim, a arbitrariedade, o drama semiótico e a
insuficiência do signo são temas recorrentes. Na trajetória dos estudos de
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gênero, apenas para citar um outro campo de estudo, existe um subtexto
presente em boa parte dessa produção que dialoga com os estudos da
linguagem. Assim, como se trata de um campo de disputa e de luta
hegemônica em torno das relações de poder será sempre uma categoria
operacional em disputa política ainda que tomemos estritamente no
campo teórico.
Pois, a propósito, de acordo com Louro (1997, p. 65), “a linguagem
não apenas expressa relações, poderes, lugares, ela institui; ela não apenas
veicula, mas produz e pretende fixar diferenças”. Nessa perspectiva,
não há experiência fora da construção ativa dos sentidos operada pela
linguagem e pela ideologia. Isso nos leva ao reconhecimento da mais
ideológica das estruturas, o senso comum, o regime de “tomar por certo”,
legitimar como verdade tudo aquilo que foi socialmente construído.
(HALL, 2013). Sobre o senso comum, cabe dizer, ainda, que é ele uma
afirmação de mundo cuja verdade não se quer rastreável, quer dizer,
que invoca para si a prerrogativa da ontologia: aquilo que simplesmente
é. Diferentemente dessa concepção, entendemos que todos os textos e
discursos são estruturas vestigiais (LUCAS LIMA, 2017), cuja irrupção
no cenário da vida pode ser rastreada na própria linguagem. Não há,
portanto, conhecimento que escape à historicidade da linguagem, de
suas marcas indeléveis e, portanto, identificáveis, nos acontecimentos.
Assim, toda produção do conhecimento deixa rastros de um
percurso singular de investigação da pessoa pesquisadora que acontece
via linguagem. Através dela criamos categorias, problematizamos
conceitos, mapeamos conexões, expomos os limites internos e externos
de representar a materialidade das coisas do mundo. Dessa forma,
ao propor essa imersão no campo da linguagem, também me volto
para recuperar dados, informações e memórias de experiências com
experimentações metodológicas vivenciadas em aulas, exercícios e
oficinas de leitura crítica de textos. Por outro lado, reiteramos a implicação
do investigador/a na construção de um conhecimento colaborativo
e interativo, bem como com aquilo que penso ser o compromisso e
atribuição do analista cognitivo de construir modelos de explicação,
interpretação e análise do conhecimento através da transversalidade, da
interseccionalidade e da geopolítica do conhecimento.
Essa dimensão nos coloca diante da linguagem como espaço
de produção das diferenças, da ideologia, seus modos e estratégias de
funcionamento. Assim, privilegia-se na análise das práticas sociais as
conjunturas nas quais se posicionam sujeitos forjados discursivamente
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em contextos sociais e históricos específicos cujas subjetividades são
atravessadas pela classe, gênero, práticas sexuais e complexos processos
de racialização.
Uma preocupação bastante frequente entre as pessoas que buscam
na Análise do discurso uma possibilidade de dispositivo analítico
de textos em corpus de pesquisa é como acessar os textos, por onde
começar a análise, por onde adentrar no texto, o que analisar, ou seja,
uma espécie de roteiro. É sobre isso que vamos tratar no tópico seguinte.
Por fim, ressaltamos que não se pretende aqui apresentar fórmulas ou
pretensos modelos de como analisar discursos, nem tampouco apontar
para uma espécie de verdade metodológica.
ANÁLISE
NECESSÁRIAS

DE

DISCURSO

CRÍTICA:

ALGUMAS

CONSIDERAÇÕES

É importante salientar que a Análise do Discurso (doravante AD)
em si mesma não se caracteriza como um método. Trata-se de um
campo heterogêneo e transdisciplinar, talvez até “(trans)metodológico”
que dialoga com todas as ciências humanas e sociais. Assim sendo,
possibilita a articulação de diferentes abordagens e metodologias,
permitindo a realização de uma “bricolagem metodológica7” na
modelagem de um dispositivo analítico apropriado às especificidades
de cada problema de pesquisa. Na análise dos dados, a AD permite
a combinação de métodos e técnicas tradicionais das ciências sociais
como, por exemplo, a observação participante, os métodos etnográficos
e experimentações outras, sem com isso abandonar o rigor. Aliás, sobre
o rigor podemos reconhecer que permite reinventá-lo na sua dimensão
ética e estética, através de um movimento que envolve criatividade,
compreensão e intervenção “que não se limita em transformar a narrativa
não-objetivada academicamente em exemplos, ilustrativos, corpus de
legitimação científica, adornos do argumento do pesquisador, dados
‘puros’” (MACEDO, 2012, p.115).
Por se tratar de uma área de estudos já bastante consolidada no
Brasil, a AD vem contribuindo para a compreensão e análise da linguagem
nas práticas sociais. É importante ressaltar que, nessa trajetória, os estudos
do discurso vêm proporcionando diferentes olhares que se desdobram
em variadas vertentes. Assim, a opção aqui adotada e denominada de
“crítica” se justifica, em grande medida, pela sua motivação de investigar
7 A noção de bricolagem é usada aqui na acepção de (KINCHELOE, 2006, P. 42), ou seja, “um modo de
investigação multimetodológico, que faz uso de uma série de métodos de investigação e constructos teóricos para
examinar um dado fenômeno.”
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criticamente como a desigualdade social se manifesta no discurso.
Em linhas gerais, a ADC tem suas bases na Teoria Social do
discurso e da Linguística crítica. O objetivo dessa vertente visa não
apenas descrever e confrontar os mecanismos da linguagem e ideologia
como também evidenciar contradições com vistas à mudança social e
transformações na vida contemporânea. Para Resende; Ramalho (2011),
a Análise de Discurso Crítica (doravante ADC)8 transcende uma divisão
entre pesquisas no campo das ciências sociais e pesquisas inspiradas
pela Linguística na medida em que “a análise textual é concebida não
apenas como a análise das relações internas da língua mas também
externas de textos, isto é, de suas relações com outros elementos de
eventos, práticas e estruturas sociais” (p. 149).
Em síntese, a linguagem está diretamente relacionada com a
construção da dimensão simbólica. É no plano simbólico que vamos
acessar os modelos e tipos ideais, hegemonicamente idealizados sobre
o feminino e o masculino, apenas para citar um par dicotômico forjado
na modernidade que se relaciona com a dimensão normativa atuando na
organização do mundo em normas e valores culturais. Em consequência
da dimensão normativa, de condutas biopolíticas e disciplinadoras,
encontramos com a dimensão institucional que começa com a família,
passando pela escola, o estado, a igreja, entre outras instâncias. Além
disso, temos a dimensão subjetiva que diz respeito à interiorização dos
valores e normas, dos comportamentos. Nessa esfera, estão os aspectos
singulares e singularizantes da vida cotidiana, da experiência, da
construção e reconstrução das identidades sociais dos sujeitos. Todas
essas dimensões atuam de forma complementar e integrada em um
movimento circular, contínuo e produtivo.
De forma mais ampla, é consenso entre os teóricos/as do campo
algumas premissas consideradas basilares da ADC. É sobre elas que nos
deteremos agora: a primeira delas refere-se ao fato de abordar problemas
sociais, visto que partimos da compreensão de que as relações de poder são
discursivas. Assim posto, admitimos que o discurso constitui a sociedade
e a cultura, pois é através dela que a ideologia se manifesta utilizando-se
de modos e estratégias típicas. Thompson (1995) elenca cinco modos de
operação da ideologia, a saber: legitimação, dissimulação, unificação,
fragmentação e reificação. Cada um desses modos, segundo o autor,
8 Para um mergulho mais detalhado, aprofundado e sistemático da ADC ver

Ramalho e Resende (2006; 2011), ver Resende (2019).
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utiliza estratégias típicas de construção simbólica. A legitimização, por
exemplo, utiliza-se da racionalização, universalização e narrativização
na realização do trabalho ideológico. Por exemplo, nos casos em que a
ideologia opera como reificação ela contribui para eliminar ou ofuscar o
caráter sócio histórico dos fenômenos sociais.
Quando uma criação social é lida como algo natural9 estamos diante
da naturalização enquanto estratégia de estruturação da ideologia. Para
uma melhor compreensão da naturalização da linguagem tomemos, por
exemplo, as violências e suas faces. Observemos, neste aspecto, como
ela nos convida a pensar as relações de poder e toda a complexidade
que envolve seu funcionamento no atual contexto. Assim, as várias
faces da violência se interpenetram e se complementam. Naturalizados
no plano “simbólico”, os enunciados “ofensivos”, em muitos casos,
autorizam a violência física. É conveniente pensar mais detidamente as
relações entre a linguagem, representações e produção de significados,
mais especificamente, no caminho, não necessariamente direto e
compulsório, entre a enunciação e ato considerado violento.
A pessoa pesquisadora em geral se depara com toda sorte de material
empírico de pesquisa a exemplo de documentos mais formais como os
textos jurídicos, projetos de lei, dentre outras fontes documentais e outras
técnicas já bastante consolidadas e legitimadas como entrevista, grupo
focal, história de vida etc... Nas últimas décadas, os/as pesquisadores/
as utilizam uma gama de material de redes sociais, postagens em geral,
especialmente páginas pessoais e grupos do facebook, twitter, blogs e até
aplicativos de dispositivos móveis. Essas “textualidades culturais” (LUCAS
LIMA, 2017) são fontes poderosas de informação de onde é possível
extrair evidências que fundamentam certas afirmações produzidas ao
longo do trabalho. Desse modo, a principal vantagem desse método de
busca de dados disponibilizados em espaços não- convencionais é que
permite o acesso a discursos e sujeitos que, de outra forma, não seria
possível. Toda essa produção discursiva proporciona a triangulação das
informações na medida em que facilita a compreensão das relações e o
confronto de diferentes pontos de vista.
O GESTO INTERPRETATIVO

A linguagem carrega no seu bojo um potencial criativo, ético,
9 Sobre os modos e estratégias de construção simbólica apresentados por Thompson recomendo a leitura da
obra Ideologia e cultura moderna (THOMPSON, 1995). Nela, o autor fornece um conjunto de ideias acerca do
conceito de ideologia além de fornecer um referencial metodológico bastante detalhado para o estudo das formas
simbólicas, em especial a ideologia.
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estético e subversivo, e por esse motivo, altamente político. O saber que
é produzido a partir de um processo de investigação, em qualquer área,
carrega marcas indeléveis da nossa existência, vivências e da experiência
enquanto produção de códigos de inteligibilidade e esquemas de
interpretação. Uma pessoa pesquisadora que se auto representa como
“encarnada” precisa envolver-se em um circuito ético de cuidado e
respeito para com o outro, implicar-se e deixando-se implicar, o que
significa dizer que seus gestos carregam a intensidade e a materialidade
da vida e da dor de mundo. Politicamente situada, a relação da pessoa
pesquisadora com seu “objeto” de pesquisa jamais está desvinculada da
percepção de um problema social. O olhar investigador se volta para as
relações de poder que se apresentam de modo assimétrico, produzindo
mecanismos de opressão, sustentando os processos de dominação e
abrindo espaços para os usos abusivos do poder. Nesse sentido, o foco
será a reprodução social, o acesso e controle dos discursos. Entende-se
aqui por abuso do poder “a violação de normas e valores fundamentais
no interesse daqueles que têm o poder e contra os interesses dos outros.
Os abusos do poder significam a violação dos direitos sociais e civis das
pessoas.” (VAN DIJK, 2008, p. 29)
O ponto de partida da investigação será, consequentemente,
a percepção de uma problemática que acontece em uma conjuntura
específica que não pode ser analisada desvinculada do espaço
sociopolítico e cultural no qual é produzido. Nesse aspecto, parece
redundante denominar este ou aquele discurso de ideológico, pois todo
discurso é a princípio, ideológico por natureza. Não há discurso sem
sujeito e sem ideologia. Estamos diante de um movimento estruturante
da Análise de discursos que são suas condições de produção que joga
com a ideologia. As condições de produção dos discursos têm a ver
com a cena de enunciação, as circunstâncias, o contexto imediato, mas
também leva a cabo uma análise da conjuntura sócio-histórica na qual
o enunciado é produzido.
O analista de discurso precisa voltar-se para o material em análise
e perguntar: 1) Quem fala, ou seja, quem é este sujeito que ouviu, que
internalizou e está mergulhado nessa formação discursiva e cultural. É,
portanto, deste lugar que fala/escreve; 2) Para quem fala. Sabemos que
não há uma fala ou um escrito que não se destine ao outro (você). É a
partir deste outro que ocorre a interpretação, a construção dos sentidos.
Se este outro não tiver as mesmas condições propícias, não conseguir
interpretar, não estiver no mesmo campo simbólico, não se constrói
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o sentido. Por fim, o terceiro elemento: 3) o que se fala, conforme já
foi dito, poderá ser um texto oral ou escrito (um assunto), ou apenas
uma imagem. Ao produzir o enunciado, o sujeito tomará as formações
discursivas (que já estão prontas e que inclui a ideologia) que lhe são
mais concernentes, mais indicadas para seu enunciado, observando o
público alvo.
Ao analisar um problema social partimos da crença de que
situações de opressão e desigualdades sociais podem ser modificadas e
superadas, uma vez que elas foram socialmente construídas, portanto,
são passíveis de serem transformadas. Dessa forma, é na linguagem
que vamos identificar e, consequentemente, demarcar os mecanismos
ocultos da ideologia que a construiu. O gesto do pesquisador se
volta para a linguagem e suas representações, para a produção de
discursos e enunciados que valorizem outras formas, mais criativas, e
consequentemente, mais significativas de perguntar, de se voltar para a
situação em análise.
É tarefa do analista de discursos voltar-se para o corpus em análise
a fim de identificar quais os discursos que estão atravessando o texto
e produzindo efeitos de sentidos. Essa etapa requer a elaboração de
estratagemas de leitura que possibilitem desvendar a ideologia subjacente
a linguagem, observando se os objetos de discursos estão contribuindo
para reproduzir, reestruturar ou ainda subverter hegemonias existentes,
conforme a proposta de (RAMALHO, RESENDE, 2011).
Há no gesto acima esboçado um compromisso do sujeito
pesquisador com a emancipação, com a produção de mudanças e
transformações, ou seja, com as justiças que possam favorecer sujeitos
sociais que se encontram em situação de desvantagem, subordinação
e opressão. Sobre esse aspecto Messeder (2016) defende que a ideia
de compromisso coexiste com a ancestralidade e mobiliza um
amadurecimento em nossa existência que está para além das nossas
práticas acadêmicas. Neste aspecto, o que estamos chamando de
“pesquisador encarnado” realiza “um processo alquímico entre o
conhecimento localizado, a subjetividade corpórea e o compromisso
na transformação de um poder em direção às justiças, quer seja social,
racial, de gênero, erótica, científica e tantas outras (p. 284)”. Tudo isso se
relaciona diretamente com a trajetória pessoal da pessoa investigadora e
sua materialidade, sua existência e sua busca por reconhecimento.
Do ponto de vista etimológico, a palavra discurso expressa a ideia
de curso, de percurso, de movimento e consiste na existência de relações
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que envolvem sujeitos e produção de efeitos múltiplos e variados de
sentido (ORLANDI, 2005). Não esqueçamos que analisar discursos
é, portanto, um gesto interpretativo, exploratório e, principalmente
reflexivo, no qual aciona teoria e prática, aqui compreendidas como
dimensões intercambiáveis, complementares, e fundamentalmente,
indissociáveis. Nesse saber-fazer, a pessoa pesquisadora opera em uma
relação entre os objetos do mundo e suas significações, uma relação
que institui a “realidade”, ou seja, cria, forja, metaforiza, uma espécie de
batalha cultural pela significação. É a linguagem que ao fim e ao cabo
produz a “realidade”. O gesto de produzir conhecimento está implicado
na produção de posições de poder, pois, de fato:
Os objetos não existem, para nós, sem que antes tenham
passado pela significação. A significação é um processo
de conhecimento. Quando indivíduos, grupos, tradições
descrevem ou explicam algo em uma narrativa ou
discurso, temos a linguagem produzindo uma “realidade”,
instituindo algo como existente de tal ou qual forma. Assim,
quem tem o poder de narrar pessoas, coisas ou processos,
expondo como estão constituídos, como funcionam, que
atributos possuem, é quem dá as cartas da representação,
ou seja, é quem estabelece o que tem ou não tem estatuto
de “realidade”. (COSTA, p. 246)

Todo ato de investigação que se pretende, de fato, “crítico”
precisa alcançar a ideologia operante e compreender seus mecanismos
de funcionamento através da linguagem. O ato de analisar informações
discursivas mobiliza um esforço permanente de compreensão da
ideologia subjacente ao texto em relevo. Para Eagleton (1997, p. 36),
a ideologia não deve ser entendida como “uma ilusão infundada, mas
uma sólida realidade, uma força material ativa que deve ter, pelo menos,
suficiente conteúdo cognitivo para ajudar a organizar a vida prática dos
seres humanos.” Ao analisar discursos estamos imersos também no
campo da cognição, observando como o campo político é processado
cognitivamente.
Nesse aspecto, entendo que a Análise de discurso é parte de um
processo mais amplo que estamos chamando de Análise Cognitiva.
Diferentemente do campo da análise dos discursos que tem um caminho
já bastante consolidado, a análise cognitiva é um campo em construção
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que opera na dupla face do cognitivo/epistemológico, mobiliza diferentes
campos disciplinares, tem um caráter multirreferencial e complexo,
diz respeito a um campo comprometido com a produção, gestão e
difusão do conhecimento e a segregação cognitiva. Para Teresinha Fróes,
percussora nessa área de investigação, a Análise Cognitiva em chave
(inter)transdisciplinar pode ser definida como:
Campo do conhecimento de trabalho com/sobre o
conhecimento e seus imbricados processos de construção,
organização, socialização, que incluem dimensões
entretecidas de caráter teórico, estético, epistemológico,
metodológico, ontológico, axiológico, ético, estético,
afetivo e auto poético e que visa o entendimento de
diferentes sistemas de estruturação do conhecimento, com
o compromisso de traduzi-lo, (re)construí-lo e difundilo segundo perspectivas abertas ao diálogo e à interação
entre comunidades vinculadas a esses diferentes sistemas,
de modo a tornar o conhecimento público todo aquele
de caráter privado que é produzido por uma dessas
comunidades, mas que é também de interesse comum
a outros grupos/comunidades/formações sociais mais
amplas. (FRÓES BURNHAM, 2012, p. 53).

Assim, nesse possível caminho de análise, uma vez identificado o
“problema”, ou os problemas, será necessário identificar os obstáculos
para que o problema seja superado. Logo, cabe identificar a função do
problema na prática, para, em seguida analisar as possibilidades de
ultrapassar esses obstáculos. De acordo com o proposto por Van Dijk
(2008), para a análise ser considerada efetivamente “crítica” é necessário
que atenda a alguns critérios. O analista precisa verificar se seu percurso
investigativo permite: 1) avaliar se as relações de dominação estão sendo
estudadas a partir do grupo dominado; 2) observar se as vivências,
ou seja, as experiências dos grupos dominados permite evidenciar o
discurso dominante; 3) a análise permite avaliar se as ações discursivas
do grupo dominante são de fato ilegítimas, e um último ponto, 4)
verificar se a análise aponta para alternativas que são efetivamente
viáveis e em consonância com os interesses dos grupos dominados. E,
por fim, é necessário que se faça uma reflexão sobre a ampliação do
aspecto emancipatório da análise. Assim, estudar a cognição é crucial
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para entender a dimensão epistemológica, isto é, para a compreensão
da atividade científica. Desse modo, “conhecer os mecanismos do
conhecer é dar conta da experiência fenomênica, é tentar explicar os
processos cognitivos tais como eles se realizam num organismo dado, é
construir, por exemplo, um modelo para o ver.” (PASSOS, 2008, p.154).
NOTAS FINAIS

Em suma, toda análise discursiva é mediada, de certa forma por
princípios teóricos de modo que quanto mais tentamos nos aproximar
de objetos dinâmicos, mais mediações são necessárias para operar na
modelagem conceitual. No entanto, entendo que as análises de problemas
sociais tenham como ponto de partida os objetos de investigação e seu
campo empírico para a partir dessa imersão mais consequente e dialógica
possamos acessar aspectos teóricos-metodológicos mais apropriados e
consequentes ao nosso movimento investigativo.
Não podemos perder de vista que assim como os discursos, as
teorias se proliferam à revelia de quem as produzem. Às vezes são
incontornáveis, incompreensíveis, muitas vezes se metamorfoseiam
ao sabor da própria linguagem de quem as usam. Assim, é possível
reconhecer que toda teoria carrega histórias, relações de poder e
comporta narrativas, além de modelar estratégias discursivas na medida
em que suas rotas e viagens são incontroláveis. O analista se coloca em
um ponto de tensão e reflexão, que, inexoravelmente, será confrontado
nos diálogos que realiza com o mundo em ciclos de criação dinâmicos,
fluidos, plurais e que seguem para além do controle de quem assimila.
No âmbito do Grupo de Pesquisa Enlace10 temos apostado na
perspectiva do “Pesquisador Encarnado”, nosso modus operandi que se
modela nas bordas, nas inflexões, nos bifurcamentos, tangenciamentos,
fissuras e rasuras da razão canônica e dos discursos domimantes.
Ao teorizar o nosso saber-fazer e chamarmos essa experimentação,
essa prática de produzir conhecimento de “pesquisa encarnada”11,
estamos atribuindo os sentidos da nossa existência e da existência do
outro na dinâmica enquanto coletividade, na sua multiplicidade e na
singularidade de cada um que modela a partir desse sabe-fazer, na dor
e delícia de assumir riscos. Sim, é preciso reafirmar a partir de nossas
experiências enquanto grupo o nosso modo de existir que precisa ser
modelado, teorizado e posto em prática, precisa ser legitimado, via
linguagem, repetidas vezes quanto pudermos pois se assim não for feito,
outros farão por nós.
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Compreendo a “pesquisa encarnada” como um modo de fazer,
ser e estar no mundo. O pesquisador encarnado realiza um conjunto
de atos performativos que significa, modifica, transforma e singulariza a
ação pesquisante bem como a experiência com a escrita. Dessa forma, a
construção discursiva “pesquisador encarnado” assume uma dimensão
fundante tanto individualmente quanto coletivamente que transcende
qualquer noção de categoria ou conceito.
Muito provavelmente, nessa experiência, estejamos diante de um
movimento que dialoga com a ideia de “desaprendizagem”. Segundo
Fabrício (2006) compreende um movimento producente, contínuo e
autorreflexivo de deriva de si, uma atitude que visa lançar não só um
“olhar” descolonizador, mas algo que toma o corpo na sua inteireza,
um corpo encarnado, vivo, vibrante, afirmativo, propositivo, subversivo
e acima de tudo, comprometido. Para tanto, será necessário um olhar
para a linguagem no sentido de acionar uma gramática das atitudes
que só é possível a partir de uma semântica que opere os signos na
sua existência única e irrepetível dos enunciados e não somente das
palavras em si mesmas. Por outro lado, a provisoriedade, a estranheza
e a experimentação nos impulsionam a investir em novos processos de
auto-organização, ou seja, de auto-gestão.
Por fim, reconheço que nessa minha travessia na qual coloco
em sintonia, a linguagem e a pesquisa, alguns conceitos e categorias
podem eventualmente ter sidos apresentados de forma simplificada,
por vezes incipientes, ou até mesmo sem uma problematização, sem
uma sofisticação teórica e metodológica que os estudos do discurso já
construíram e vem construindo. Essa decisão é intencional visto que o
texto se volta, enquanto leitor preferencial, para pessoas pesquisadoras
oriundas de espaços institucionais multidisciplinares que, na maioria
dos casos, não estão familiarizados com jargões da linguística e,
principalmente da Análise do Discurso.
Com base nos trabalhos que venho desenvolvendo ao longo da
minha experiência no âmbito da Análise de discurso, arrisco dizer que
não temos feito usos produtivos da ADC, principalmente no que diz
respeito ao caráter emancipatório da análise. A análise de discursos
como um momento da análise cognitiva deve ser entendida como uma
possibilidade de análise de problemas sociais. Caso contrário, cairemos
na tentação de produzir análises que servem muito mais para explicar
o funcionamento dos discursos do que os fenômenos sociais. Isso
acontece em muitos casos em que o pesquisador se enreda na busca
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desenfreada de tentar usar os fatos sociais e categorizá-los em um
amontoado de jargões e categorias originários dos estudos da linguagem.
Sem desqualificar ou minimizar essa produção, estamos reconhecendo
que toda a sofisticação conceitual é parte de um rigor que vem sendo
implementado nas últimas décadas para compreender o funcionamento
da linguagem por pesquisadores e pesquisadoras competentes e
engajados nos seus objetivos de investigação. No entanto, destaco a
nossa limitação enquanto pesquisadores multidisciplinares em acessar
esse material teórico em toda sua amplitude.
Dito isso, outro aspecto importante da análise textual passa pela
dimensão criativa no trato com a linguagem. Embora o gênero canônico
e clássico da escrita acadêmica acaba, muitas vezes, por limitar o
potencial criativo da análise seja ela de natureza ética, estética e poética,
em muitos casos, a criatividade na pesquisa tem se apresentado mais na
forma do que no conteúdo. Lutemos, assim por um texto que seja ato,
visto que.
De muito pouco nos servirá tanta teoria, se ela não
resultar de uma forma prática de realizar o conhecimento
dela advindo. Entre a farra teórica e a identitária, as
subjetividades sucumbem antes aos formatos e as normas,
as mesmas das quais fugimos e na fuga, outras normas
se criam, mas nunca uma que perceba o lado estÈtico, e
mesmo poÉtico das normas e das teorias. Avancemos sobre
ambas e busquemos um estar outro, talhado pela tinta
dos corpos, pela experiência do corpo em liberdade, da
escrítica liberta e toda ela mixada numa nova realidade e
em favor dos corpos periféricos, marginais, supranacionais,
profundos. (INÁCIO, 2016, p. 135)

Nesse viés, a criatividade precisa ser vista menos como um
processo artificial, decorativo e figurativo, ou seja, restrito a inspiração e
muito mais enquanto devir de “transformatividade própria e apropriada
que atende ao ímpeto de ser desejante de mais vida, acréscimo de sua
potência e consequente acréscimo de sua-comum responsabilidade
existencial” (GALEFFI, 2014, p. 60). Afinal, o embate do sujeito
encarnado tal qual pensamos no âmbito do grupo Enlace revela uma
luta permanente, um gesto responsável e propositivo de insubordinação
com os sentidos e os discursos. A escrita encarnada é aquela que tem
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um potencial libertário, perturbador, por vezes blasfêmico pois deriva
de um mergulho na experiência, na luta intempestiva pela busca de
significados para a nossa existência.
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RESUMO

Tem-se observado um discurso crescente acerca da necessidade
de utilização de tecnologias digitais de informação e comunicação no
espaço escolar, quer seja para o desenvolvimento de competências e
habilidades relacionadas a práticas da cultura digital, quer seja para a
melhoria dos processos educacionais. A partir de uma perspectiva crítica,
este artigo objetiva refletir sobre a integração dos artefatos digitais na
educação, tendo como aporte teórico, principalmente, os estudos de Neil
Selwyn. Após as reflexões, infere-se que, na atualidade, muitas vezes,
tem-se atribuído à tecnologia centralidade no processo educacional, em
detrimento da dimensão humana, posicionando o professor, como mero
coadjuvante no processo de ensino aprendizagem, creditando ao artefato
tecnológico a garantia de uma educação de qualidade. Espera-se que o
estudo possa contribuir para suscitar outras reflexões sobre educação e
artefatos tecnológicos digitais no contexto educacional.
Palavras-chave: Educação; Perspectiva crítica; Tecnologias de informação e comunicação.
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ABSTRACT

There has been a growing discourse about the need to use digital
information and communication technologies in the school space,
whether for the development of competences and skills related to digital
culture practices, or for the improvement of educational processes. From
a critical perspective, this article aims to reflect on the integration of
digital artifacts in education, having as theoretical support, mainly, the
studies of Neil Selwyn. After reflections, it is inferred that, nowadays,
technology has often been attributed centrality in the educational process,
to the detriment of the human dimension, positioning the teacher as
a mere supporting role in the teaching-learning process, crediting the
technological artifact with the guarantee of quality education. It is hoped
that the study can contribute to raise other reflections on education and
digital technological artifacts in the educational context.
Keywords: Critical perspective; Education; Information and communication Technologies.
INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, as tecnologias de informação e
comunicação têm implicado grandes e rápidas mudanças nas formas
de interação e comunicação das pessoas, estando presentes nos mais
diversos segmentos da sociedade e, inclusive, nas escolas, o que tem
suscitado estudos e debates: há os que defendem veementemente o seu
uso, há os que discutem os processos de disputa de significado em torno
dessas tecnologias e, há os que as refutam completamente.
Contudo, tem-se observado, nos últimos anos, um crescente
desenvolvimento de políticas públicas e programas governamentais
no país visando expandir a inserção desses artefatos digitais no espaço
escolar, o que requer um certo cuidado e olhar crítico, pois por trás
do incentivo ao uso massivo dessas tecnologias pode-se esconder a
ideologia de um governo bem como evidenciar interesses corporativos
que poderão afetar toda a sociedade, ocasionando mudanças de ordem
social, econômica, política e cultural. Assim, como ocorreu com todas
as tecnologias de comunicação do passado, novos artefatos digitais são
associados a mudanças na língua, no letramento, na educação e na
sociedade.
A partir de uma perspectiva crítica, este artigo objetiva refletir
sobre a integração dos artefatos digitais na educação. Inicialmente,
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conceituaremos a perspectiva crítica, posteriormente teceremos as
reflexões e, por fim, as considerações finais.
CONCEITUANDO A PERSPECTIVA CRÍTICA

Selwyn (2017) considera que para se adotar uma perspectiva crítica
é necessário problematizar a tecnologia, reconhecendo a necessidade
de se questionar seu uso na educação; abordar questões políticas e de
poder, revelando as dimensões ideológicas da tecnologia educacional;
chamar atenção para os silêncios e o que é silenciado, evidenciando as
liberdades e aprisionamentos que estão associados ao uso da tecnologia;
objetivar melhoria, uma vez que não faz sentido negarmos a existência
da tecnologia digital; pensar de outra forma, transformando a crítica e o
conhecimento em produção de estratégias alternativas.
Quando se fala em problematizar a tecnologia consiste em tratála não como um problema e sim em reconhecer a necessidade de se
questionar o seu uso na educação, olhando-a com um certo ceticismo,
visualizando-a não como ruim, mas como perigosa, exigindo-se,
portanto, cautela, pois negar a sua utilização na educação é ir na
contramão da história.
Já a abordagem a questões políticas e de poder refere-se à
compreensão da dimensão ideológica, que funda o discurso de uso
desses artefatos na educação, revelando questões de poder, controle,
conflito e resistência, desmistificando o caráter neutro das tecnologias,
desafiando os significados e compreensões dos discursos hegemônicos
acerca desses artefatos, expondo como as tecnologias disseminam
ideias sobre as estruturas econômicas e políticas, descrevendo como
determinados “[...] posicionamentos são desenvolvidos, legitimados,
reproduzidos e desafiados” (SELWYN, 2017, p. 20).
Além disso, um outro pressuposto, chamar a atenção para os
silêncios e o que é silenciado, consiste em mostrar as desvantagens,
desigualdades e injustiças que perpassam o discurso da tecnologia no
contexto educacional, evidenciando as liberdades e aprisionamentos
que estão associados ao seu uso, mostrando como esses artefatos
contribuem para fortalecimento e sustentação das estruturas dominantes
de produção e poder na educação. Assim, é necessário reconhecer
“[...] o papel que a tecnologia exerce em perpetuar as desigualdades
existentes na educação, bem como estabelecer novas formas de divisão
e desvantagem (SELWYN, 2017, p. 20).
Estudos críticos objetivam também a melhoria, pois “adotar uma
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perspectiva crítica em relação à educação e à tecnologia é um exercício
construtivo, e não destrutivo” (SELWYN, 2017, p. 20). O autor afirma
que em pleno século XXI não faz o menor sentido sermos contra ou a
favor da tecnologia. Seria o mesmo caso de irmos contra ou a favor da
comida. Os artefatos digitais já fazem parte do nosso cotidiano, cabenos então a tarefa de apontar eventuais falhas, evidenciando possíveis
alternativas para corrigi-las, a fim de tornar a educação e a tecnologia
melhores do que são hoje. E, por último, o pressuposto pensar de outra
forma, consiste em transformar a crítica e o conhecimento em produção
de estratégias alternativas para melhores práticas.
Ressaltamos que não há teoria ou escola de pensamento em
específico que os justifiquem, todavia, esse posicionamento encontra
inspiração e apoio em um conjunto de princípios filosóficos já existentes,
como a teoria crítica, desenvolvida na segunda metade do século XIX e
ao longo do século XX “[...] como uma forma de contraposição ao poder,
à dominação e desigualdade implícitas no crescimento da era industrial,
tendo como origem a crítica de Marx ao capitalismo” (SELWYN, 2017,
p. 22). Essa teoria pode “[...] ser vista como uma tentativa de manter a
relevância da ideias de Marx do século XIX em uma era subsequente
de capitalismo gerencial, burocracia estatal, e aumento da manipulação
corporativa do trabalho e da vida social” (SELWYN, 2017, p. 22).
A teoria crítica alinha-se ao surgimento da sociedade digital, e
teve origem no trabalho da Escola de Frankfurt, como por exemplo, nos
trabalhos de Adorno, Habermas, Marcuse e Horkheimer. “Esses teóricos
(e seus seguidores) posicionaram a tecnologia como um conjunto de
práticas e processos profundamente políticos, compreendidos em termos
de poder e controle” (SELWYN, 2017, p. 23). Para eles, é necessário
encontrar as contradições internas entre o que se defende e o que se
faz em termos práticos, evidenciando as contradições nas regras e nos
processos necessários à produção das formas dominantes de poder e
controle.
Somam-se a essa teoria os trabalhos de Michel Focault, no que
tange aos seus escritos sobre tecnologia e poder, em que o autor trata
das questões da disciplina, (auto) regulação, governamentabilidade e
relações entre conhecimento, poder e controle social, bem como de
trabalhos de Gilles Deleuze sobre a natureza interconectada da vida
cotidiana, e a importância do afeto. Além disso, há também fortes
contribuições de teorias feministas, pós-colonialistas, sócio materialistas
e pós-humanistas (SELWYN, 2017).
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Pesquisas críticas em educação e tecnologia são consideradas
marginais quando comparadas à produção acadêmica nessa área.
Normalmente, o que se vê, são trabalhos que abordam a tecnologia
na educação como se fosse um caminho óbvio a ser seguido, indo ao
encontro do senso comum de que é necessário usá-la na educação, não
importando para quê. O que se percebe é uma naturalização do discurso
em relação aos supostos benefícios das tecnologias de informação e
comunicação para a educação. Antônio Gramsci, filósofo italiano,
considera que o senso comum é “[...] um tipo legítimo de conhecimento
que construímos ao longo de nossas vidas, mesmo que essa construção
ocorra de forma assistemática e informal” (OLIVEIRA, 2013, p. 19).
Nesse sentido, “[...] somos confrontados por um forte sentimento
de que o uso da tecnologia na educação é algo que não merece escrutínio
ou pensamento crítico em especial” (SELWYN, 2016). Porém, devemos
sempre desconfiar da forma de pensar do senso comum uma vez que
este pode mascarar, ofuscar ou dissimular problemas reais, silenciando
possíveis indagações, podendo ser “profundamente enganoso” (SELWYN,
2016; HARVEY, 2005). Ademais, “o senso comum é um agregado caótico
de concepções disparatadas, podendo se encontrar nele tudo o que se
queira” (GRAMSCI, 1986, p. 146).
Portanto, problematizar a tecnologia não consiste em visualizá-la
como um problema, e sim reconhecer a necessidade de se questionar
o seu uso na educação, apreendendo os significados e práticas que a
rodeia, bem como relações sociais e estruturas às quais a tecnologia se
liga. “Sem dúvida, essa postura continuará a representar uma posição
minoritária, sendo que muitos educadores irão continuar a considerá-la
um contrassenso e talvez, até mesmo equivocada” (SELWYN, 2017, p.
36), porém, é um trabalho importante que precisa ser realizado.
Assim, o estudo crítico objetiva a superação do discurso do
senso comum, da naturalização dos discursos peremptórios acerca das
benevolências dos artefatos tecnológicos para educação, fazendo emergir
o que é ocultado. Ressalta-se que ter consciência crítica é uma condição
essencial para que possamos engendrar as transformações sociais
necessárias (OLIVEIRA, 2013), caso contrário estaremos perpetuando os
discursos hegemônicos e, consequentemente, contribuindo para manter
as relações de poder vigentes que são instauradas por meio dos discursos.
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO

Ao longo da história, o homem tem se utilizado de diferentes
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tecnologias para tentar melhorar sua vida. “Em um nível básico,
´tecnologia´ é compreendida como o processo pelo qual o humano
modifica a natureza para satisfazer suas necessidades e anseios”
(SELWYN, 2016, p. 14). Esse uso começou há muitos anos, com o
próprio surgimento da humanidade, quando da conversão de recursos
naturais em ferramentas simples pelo homem objetivando adaptar-se e
controlar o seu meio ambiente, tendo em vista questões de sobrevivência
e domínio.
A palavra tecnologia advém do Grego Antigo, e
A primeira metade da palavra, ´techné’ pode ser traduzida
como habilidade, arte ou ofício. Isso, em si, reflete um
prefixo Indo-europeu mais antigo, ´teks´, que se refere ao
processo de tecer ou fabricar (como na palavra ´têxtil´).
A segunda parte do termo remete ao sufixo grego ´logia´,
traduzido como “a compreensão de algo, ou como ´ramo
do conhecimento´. Nesse sentido, a palavra `tecnologia’
sempre se referiu a processos e a práticas para se fazer
coisas, compreender coisas ou criar conhecimento
(SELWYN, 2016, p. 16).

Enquadram-se nesse grupo os hardwares como desktops,
notebooks, tablets, lousas interativas, sistemas de simulação; os
aparelhos pessoais como smartphones; aparelhos audiovisuais como
rádio digital, televisão digital, fotografia digital, vídeo digital; consoles
de jogos e máquinas de jogos portáteis; pacotes de software relacionados
a ´conteúdo´ (programas de simulação, pacotes tutoriais); ‘conteúdo’,
serviço e aplicativos de web; outros aplicativos de internet (SELWYN,
2016). Essas tecnologias são sistemas baseados em aplicativos de
softwares e hardware computacional objetivando produzir, manipular,
armazenar, comunicar e disseminar informação (SELWYN, 2016). Assim,
estamos falando não apenas de artefatos, mas de sistemas e processos
que levam a resultados desejados.
Desde o lápis até o computador o homem vem utilizando tecnologia
na educação, e, em especial, nas últimas décadas, as tecnologias de
informação e comunicação. Nesse sentido, elas têm ganhado grande
visibilidade no cenário educacional brasileiro, em parte, devido ao
incentivo ao seu uso como estratégia para resolver questões educacionais
discutidas nos Fóruns Mundiais de Educação. Para Rosado, Ferreira
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e Carvalho (2017), os problemas a que as pessoas, de maneira geral,
atribuem à tecnologia a capacidade de “consertar”, referem-se desde a
falhas cognitivas, dificuldades na aprendizagem até à exclusão social e
desigualdade.
Em 1990, vários países, inclusive o Brasil, estiveram reunidos no
Fórum Mundial de Educação de Jomtien, Tailândia, onde lá estabeleceram
o compromisso Educação para Todos, definindo os rumos da educação
mundial e como princípio de ação para se atingir as metas estabelecidas
para o decênio já se previa a utilização de artefatos digitais para tentar
sanar os problemas educacionais. Para os governos, organizações,
agências, grupos e associações que lá estiveram presentes,
A qualidade e a oferta da educação básica podem
ser melhoradas mediante a utilização cuidadosa das
tecnologias educativas. Onde tais tecnologias não forem
amplamente utilizadas, sua introdução exigirá a seleção e/
ou desenvolvimento de tecnologias adequadas, aquisição
de equipamento necessário e sistemas operativos, a
seleção e treinamento de professores e demais profissionais
de educação aptos a trabalhar com eles. A definição de
tecnologia adequada varia conforme as características de
cada sociedade e poderá mudar rapidamente, na medida
em que as novas tecnologias (rádio e televisão educativos,
computadores e diversos auxiliares audiovisuais para a
instrução) se tornem mais baratas e adaptáveis aos diversos
contextos. O uso da tecnologia moderna também permite
melhorar a gestão da educação básica. Cada país deverá
reavaliar periodicamente sua capacidade tecnológica
presente e potencial, em relação aos seus recursos e
necessidades básicas educacionais (UNICEF, 1990).

Uma década depois, no ano 2000 mais de 180 países, inclusive
o Brasil, estiveram reunidos no Fórum Mundial de Educação de Dakar,
Senegal, e lá se ratificou a utilização das tecnologias de informação e
comunicação como uma das estratégias para alcançar as metas para
a melhoria da educação ofertada devido ao [...] “grande potencial
para disseminação do conhecimento, a aprendizagem efetiva e o
desenvolvimento de serviços educacionais mais eficientes” (UNESCO,
2001, p. 25).
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Essa mesma importância foi dada às tecnologias também no
Fórum Mundial de Educação 2015, realizado em Incheon, na Coreia
do Sul em 2015, organizado pela UNESCO, junto com o UNICEF, o
Banco Mundial, o UNFPA, o PNUD, a ONU Mulheres e o ACNUR, onde
mais de 160 países, incluindo mais de 120 ministros, chefes e membros
de delegações, líderes de agências e funcionários de organizações
multilaterais e bilaterais, além de representantes da sociedade civil, da
profissão docente, do movimento jovem e do setor privado adotaram a
Declaração de Incheon para a Educação 2030, estabelecendo uma visão
para a educação para os próximos 15 anos, definindo-se, então, o Marco
de Ação da Educação 2030, prevendo que as
Tecnologias de informação e comunicação (TIC) devem
ser aproveitadas para fortalecer os sistemas de educação,
a disseminação do conhecimento, o acesso à informação,
a aprendizagem de qualidade e eficaz e a prestação mais
eficiente de serviços (UNESCO, 2015).

Dessa forma, esses artefatos foram ganhando espaço na educação,
parecendo que “[...] o caminho óbvio para a superação dos problemas
sociais contemporâneos envolve, acreditam alguma forma de solução
relacionada ao digital (SELWYN, 2016, p. 29). Todavia, é necessário
verificar se os problemas a serem sanados podem, de fato, ser resolvidos
por meio desses artefatos. Para Selwyn (2016, p. 27),
Uma das características mais impressionantes dos muitos
relatos e análises recentes da era digital são as formas em
geral “transformatórias” (e frequentemente otimistas) nas
quais as mudanças associadas à tecnologia digital tendem
a ser imaginadas. Em suma, a maior parte dos relatos
sobre a era digital é concebida em termos de discursos de
progresso, transformação e sedução “do novo”.

Assim, é preciso saber o que de fato pode ser solucionado
utilizando os recursos das tecnologias digitais pois “[...] qualquer
exemplo de tecnologia na educação precisa ser visto considerando-se
os limites e restrições que ela impõem, bem como oportunidades que
ela pode oferecer” (SELWYN, 2017, p. 95). O autor ainda afirma que
“[...] a possibilidade de a tecnologia não conduzir a aprendizagem ou
a outros ganhos educacionais é raramente assunto para consideração”
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(SELWYN, 2017, p. 98). Ora, a quem interessa que não seja assunto para
consideração?
Sabe-se que os rumos da educação mundial são definidos
por pessoas que são representantes de diversos países bem como de
organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas
(ONU), Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI), a
Organização Mundial do Comércio (OMC), dentre outros, e que
carregam consigo suas ideologias e objetivos institucionais. Logo, é
necessário ter um olhar crítico quando se pretende atrelar melhoria da
qualidade educacional às tecnologias de informação e comunicação,
pois por trás do incentivo ao uso massivo dessas tecnologias pode-se
esconder a ideologia de um governo bem como evidenciar interesses
corporativos que poderão afetar toda a sociedade. Para Selwyn (2016,
p. 16), essas tecnologias têm “[...] sido entrelaçadas com um conjunto
intimamente relacionado de ideologias contemporâneas dominantes –
ou seja, o libertarianismo, o neoliberalismo e o que pode ser chamado
de o ´novo´ capitalismo”.
Em um sentido popular, o termo ‘ideologia” “[...] é mais
frequentemente usado para designar um sistema geral de ideias, crenças e
valores que orientam a ação” (SELWYN, 2016, p. 4). Fazendo uma análise
mais aprofundada do termo, embasando-se em filósofos, o autor pontua
que para Karl Marx o conceito de ideologia estava “[...] relacionado com
o mascaramento das contradições produzidas pelo sistema capitalista
em formas que contribuíam para a sua reprodução” (SELWYN, 2016,
p. 5), ocultando assim os padrões reais de poder, sendo dotada de
funções políticas, ordenando e orientando o mundo social, legitimando
e deslegitimando algumas práticas. Alguns filósofos posteriores a Marx
consideram que ideologia está relacionada à dominação de um interesse
sobre outros. Nesse sentido,
György Lukáes escreveu sobre ideologia como a
consciência individualista das classes burguesas. Por outro
lado, Karl Mannheim destacou o potencial pluralista das
ideologias a desempenhar um papel central nas tentativas
de diferentes grupos de exercer o poder – aumentando,
assim, a possibilidade de emergência de sistemas
ideológicos em competição a partir de diferentes modos de
existência (SELWYN, 2014, p. 8).
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Ideologia também é concebida pelo filósofo Antônio Gramsci como
um sistema de ideias, capaz de inspirar atitudes concretas, norteando
ações. Assim, é possível que “[...] uma classe exerça ´hegemonia´ sobre
as outras – isto é, obtenha consentimento para posicionar um sistema de
ideias ou ´visão de mundo´ como o senso comum da maioria” (SELWYN,
2016, p. 9). Autores contemporâneos, tendem a conceber ideologia
como sendo “[...] a manipulação de entendimentos, em uma tentativa
de legitimar os interesses de grupos e interesses específicos” (SELWYN,
2016, p. 12). Gramnsci afirma que ideologia corresponde à concepção de
mundo dos indivíduos, porém ressalta que em uma sociedade neoliberal
nem sempre as concepções de mundo que as pessoas possuem são as
mais favoráveis para o conjunto de classes a que pertencem (OLIVEIRA,
2013). Assim,
[...] membros das classes trabalhadoras podem adotar a
ideologia capitalista, embora ela não lhes seja favorável
na medida em que os faz se contentarem com uma ínfima
parte da riqueza que produzem, cuja maior parte vai para
as mãos dos capitalistas (OLIVEIRA, 2013, p. 21).

O que percebemos nos discursos hegemônicos acerca do uso das
tecnologias na educação, nos últimos anos, é uma busca desenfreada
por atribuir a elas a garantia de uma educação de qualidade, colocandoas em uma posição de destaque, posicionando o professor como mero
coadjuvante do processo educacional, fazendo-o conceber a ideologia
de que realmente é assim, de que se não usar tecnologia, não importa
se é para fazer mais do mesmo, ou seja, repetir velhas práticas, porém
agora “novas” usando a tecnologia sem necessariamente ensejar em
desenvolvimento de novas competências e habilidades relacionadas a
elas, estará defasado, e fadado ao fracasso do processo educacional.
Nesse sentido, na Conferência de Jomtien, em 1990, no relatório
da Declaração Mundial sobre Educação afirmava-se que mais de um
terço dos adultos não tinham acesso às novas habilidades e tecnologias
que poderiam melhorar a qualidade de vida e ajudá-los a perceber e a
adaptar-se às mudanças sociais e culturais. Mas por que é necessário que
as pessoas tenham acesso às novas tecnologias? A quem interessa que
as pessoas tenham equipamentos eletrônicos? Por que introduzir essas
tecnologias na escola? Concordamos com Selwyn (2016, p. 38) quando
afirma que
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De fato, tecnologias educacionais não são, simplesmente,
ferramentas neutras usadas de formas benignas em
contextos educacionais. Como quaisquer outras
tecnologias, tecnologia educacional está intrinsecamente
associada a aspectos sociais, culturais, econômicos e
políticos da sociedade.

Assim, para o autor, a tecnologia educacional está associada
à ideologia, não sendo, portanto neutra, sendo utilizada a serviço de
políticos, formuladores de políticas bem como de empregadores e
empresários que almejam promover mudanças nos sistemas educacionais,
muitas vezes a partir de interesses comerciais. É impressionante como
parece não ser possível mais ofertar educação sem de alguma forma
atrelá-la às tecnologias digitais. E isso fica bem evidente no Marco de
ação produzido no Fórum Mundial de Educação realizado recentemente,
em 2015, em Incheon, Coreia do Sul onde se definiram os rumos que a
educação deve tomar até 2030 e novamente se prevê o uso intensivo das
tecnologias de informação e comunicação na educação. Parece-nos que
é vista como a mola propulsora do desenvolvimento educacional.
Em âmbito local, esse discurso se materializa nos documentos
que regem a educação no país como, por exemplo, a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB), o Plano Nacional de Educação
(PNE), lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) aprovada recentemente para os ensinos fundamental
e médio.
Nesses documentos, como no caso do PNE, os artefatos digitais
são vistos como estratégias para se fomentar a qualidade da educação
básica em todas as etapas e modalidades. O documento prevê
7.12) incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e
divulgar tecnologias educacionais para a educação infantil,
o ensino fundamental e o ensino médio e incentivar práticas
pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do
fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade
de métodos e propostas pedagógicas, com preferência
para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem
como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de
ensino em que forem aplicadas; (BRASIL, 2014).

Também na Base Nacional Comum Curricular, que deverá ser
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implementada até 2020 em todas as instituições de ensino na Educação
Infantil e no Ensino Fundamental, e até 2022, no Ensino Médio, a
tecnologia ganha destaque com o desenvolvimento de competências e
habilidades relacionadas a ela, como as competências 4 e 5:
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visualmotora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora
e digital –, bem como conhecimentos das linguagens
artística, matemática e científica, para se expressar e
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos
em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao
entendimento mútuo.
[...]
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de
informação e comunicação de forma crítica, significativa,
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo
as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar
informações, produzir conhecimentos, resolver problemas
e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva”
(BRASIL, 2018).

Questões ideológicas também podem ser percebidas, por exemplo,
quando da escolha das palavras. A linguagem utilizada no dia-a-dia,
para designar as mais diferentes formas de ser e de estar no mundo, é
muito importante, uma vez que a escolha lexical diz muito da maneira
de as pessoas agirem, se comportarem e executarem as inúmeras
tarefas, inclusive as formas de conduzirem a educação enquanto prática
pedagógica e enquanto política educacional por meio dos discursos
presentes nos documentos oficiais.
“Nesse contexto, têm ganhado força rótulos que parecem
sustentar, de diferentes maneiras, a fragmentação das práticas da
educação” (LEMGRUBER; FERREIRA, 2018, p. 9). Esses rótulos podem
ser compreendidos, de acordo com os autores, como metáforas
fundamentais. Embasando-se na teoria da argumentação ou nova retórica
de Chaïm Perelman, acreditam que “Vivemos por metáforas, elas nos
constituem, na medida em que nossas percepções são – em muito –
balizadas por elas” (LEMGRUBER; FERREIRA, 2018, p. 4). Portanto, o
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uso das metáforas, não no sentido poético, mas no da retórica servem
para estruturar o pensamento, expressando diferentes concepções de
educação (LEMGRUBER, 2009), consequentemente, de ideologias.
Nessa perspectiva, percebe-se que “[...] as metáforas que
perpassam muitas das propostas da tecnologia educacional focalizam,
primordialmente, coisas, em detrimento do humano e, sobretudo, de
questões relativas a diferenças contextuais e/ou culturais” (FERREIRA;
LEMGRUBER, 2018, p. 8). Nos discursos hegemônicos, metáfora muito
recorrente na educação é o de se referir às tecnologias de informação
e comunicação como sendo ferramentas, sugerindo que algo precisa
ser consertado e se deve utilizá-las para isso, promovendo assim a
“[...] substituição (parcial ou total) de aspectos humanos da educação
por máquinas, a partir da concepção de tecnologia como solução de
problemas” (LEMGRUBER; FERREIRA, 2018, p. 9).
Também têm-se atribuído ao professor o rótulo de mediador ou
facilitador do processo de ensino e aprendizagem, promovendo um
deslocamento de sua função, dando às tecnologias centralidade nas
políticas educacionais, alocando-as “[...] na posição de agentes, como
se fossem o sujeito das formulações” (BARRETO, 2017, p. 127). Nessa
perspectiva, Biesta (2013, p. 32) considera que “Ensinar foi redefinido
como apoiar ou facilitar a aprendizagem, assim como a educação é
agora frequentemente descrita como propiciadora de oportunidades ou
experiências de aprendizagem”.
Dessa forma, o professor não é retirado de cena, mas a sua função
enquanto profissional da educação é reduzida, muitas vezes sendo
restrita apenas “[...] ao controle do tempo e do contato dos alunos com
os materiais disponibilizados” (BARRETO, 2017, p. 128). O papel do
professor passa a ser de acompanhamento, facilitação, aconselhamento e
apoio da condução do processo de ensino e aprendizagem, esquecendose de que “[...] os profissionais da educação têm um papel crucial a
desempenhar no processo de definição das necessidades, porque uma
parte importante de sua competência profissional reside nesse ponto
[...]” BIESTA (2013, p. 41).
Percebe-se também, no que tange aos discursos proferidos sobre
a educação, que “[...] a linguagem da educação tem sido em grande
parte substituída por uma linguagem da aprendizagem” (BIESTA, 2013,
p.30). O autor acredita que as novas teorias da aprendizagem, como
por exemplo, as construtivistas e socioculturais, bem como o pósmodernismo, a explosão silenciosa da aprendizagem adulta e a erosão
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do Estado de bem estar-social é que também possibilitaram a criação
dessa nova linguagem da aprendizagem. Para Biesta (2013, p. 29-30),
“[...] a linguagem importa para a educação, porque a linguagem – ou
as linguagens – existente para a educação influencia em grande medida
o que pode ser dito e feito, e também o que não pode ser dito e feito.”
Esses discursos, ao ressignificarem o conceito de educação,
transformando em aprendizagem, acabam, muitas vezes, por restringirem
o papel do professor e o da escola, pois a aprendizagem é apenas um
componente da educação e não o fim em si mesma. Quando se fala
em educação, fala-se em formação humana, ética, social, ou seja,
formação em seus diferentes aspectos, enquanto que a aprendizagem
é mais focada no indivíduo, reverberando também uma ideologia mais
calcada em relações de mercado, onde “Alunos e estudantes se tornaram
aprendentes, e a educação adulta se tornou aprendizagem adulta”
(BIESTA, 2013, p. 32).
O discurso da necessidade de uma aprendizagem de vida inteira,
ou seja, a criação de uma sociedade aprendente, também tem sido
enfatizado pelos governos. “´Aprendizagem´ tornou-se também um
conceito favorito em documentos de políticas nacionais e internacionais
[...]” (BIESTA, 2013, p. 32), fazendo, segundo Ball (2013), com que
instituições e governos sejam cada vez menos responsáveis por seus
trabalhadores e cidadãos nesses e em outros aspectos.
Ball (2013, p.144) acredita que “A indústria da política da
aprendizagem ao longo da vida é moldada e conduzida em diversos
níveis e a partir de diferentes locais por uma retórica notavelmente
estável e incessantemente repetida” de que a aprendizagem é a chave
da prosperidade e que as pessoas devem se instrumentalizar para lidar
com as mudanças sociais e econômicas de um mundo que está sempre
em transformação. “A necessidade e a inevitabilidade da ALV1 são
impulsionadas discursivamente pelas repetitivas colocações acerca das
demandas urgentes da globalização” (BALL, 2013, p. 147).
Biesta (2013, p. 37-38) considera que
O principal problema com a nova linguagem da
aprendizagem é que ela tem facilitado uma nova
descrição do processo da educação em termos de uma
transação econômica, isto uma transação em que (1) o
aprendente é o (potencial) consumidor, aquele que tem
1 Aprendizagem ao Longo da Vida
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certas ´necessidade, em que (2) o professor, o educador
ou a instituição educacional são vistos como o provedor,
isto é, aquele que existe para satisfazer as necessidades
do aprendente, e em que (3) a própria educação se torna
uma mercadoria – uma ´coisa´- a ser fornecida ou entregue
pelo professor ou pela instituição educacional, e a ser
consumida pelo aprendente.

Com isso, tem-se criado “[...] novas formas de ´entrega´ e
consumo da educação, o que poderá resultar em uma aprendizagem
progressivamente fragmentada” (BALL, 2013. p. 152), promovendo a
“[...] padronização dos elementos constitutivos do processo pedagógico”
(BARRETO, 2017, p. 136), podendo as tecnologias de informação e
comunicação serem utilizadas para esse fim, haja vista que a sociedade
está imersa em um mundo permeado por aparatos tecnológicos. Como
sugere Barreto (2017, p. 129),
[..] não se trata mesmo de substituir os professores pelas
TIC2, mas o trabalho docente pelas TIC, com todas as
consequências políticas e práticas, operando mudanças
profundas a ponto de reconfigurar todo o processo, da
formação ao exercício profissional.

Nessa perspectiva, motivado, dentre outros fatores, pelas
transformações oriundas da revolução científica-tecnológica e
da chamada economia do conhecimento, tem-se promovido a
recontextualização do papel do professor e o da própria educação,
reconfigurando papéis e conceitos já consolidados em nossa sociedade,
ocasionando transformações que poderão impactar, a longo prazo,
a formação humana, promovendo o esvaziamento do conceito de
educação ao fazer o deslocamento radical, posicionando, nos discursos
sobre o uso das tecnologias no contexto educacional, objetos como
sujeitos da educação.
Essa ocorrência da fragmentação, reducionismo e desumanização,
que são inconsistentes com uma formação humana mais ampla, também
foi sugerida por Lemgruber e Ferreira (2018) ao analisarem as metáforas
do Lego e puzzle associadas à tecnologia educacional, concluindo que
o mosaico seria uma metáfora mais adequada no posicionamento dos
2 Tecnologias de Informação e Comunicação
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artefatos tecnológicos no processo de ensino e aprendizagem. Freitas
(2012) sugere que esse estreitamento das finalidades educativas tem sido
motivado por alguns grupos empresariais que vêm impondo um controle
ideológico do sistema educacional, objetivando produzir o trabalhador
que está sendo esperado nas empresas.
Nesse contexto, Ball (2013) afirma que está se caminhando para a
produção de um novo tipo de sociedade, uma sociedade na qual todos
possuem um plano de aprendizagem pessoal, redigido e monitorado
por um mentor escolhido, na qual aprender é uma atividade sem
fim, atribuindo ao indivíduo o sucesso ou o fracasso na condução da
aprendizagem ao longo de sua existência, eximindo as instituições e
Estado de suas responsabilidades, e como sugere Biesta (2013, p. 52)
“[...] parece que a nova linguagem da aprendizagem se ajusta bastante
bem à estrutura do pensamento neoliberal.” Nesse sentido, para Barreto
(2017, p. 127),
A lógica, nesta linha, é de que quanto maior a presença da
tecnologia, menor a necessidade do trabalho humano, bem
como maior a subordinação real do trabalho ao capital e
aos que se valem das tecnologias para ampliar as formas de
controle do trabalho e dos seus produtos.

Porém, é necessário considerar que a integração das tecnologias
de informação e comunicação no campo educacional nem sempre pode
criar situações positivas para todas as pessoas, pois tem-se como ponto
de partida que todas os indivíduos têm acesso aos recursos tecnológicos,
o que não é verdade, desconsiderando assim os diferentes contextos
sociais, uma vez que nem todos estão na mesma posição inicial,
contribuindo, consequentemente, para gerar ainda mais desigualdade
social. Para Ball (2013, p. 150), as pessoas
[...] devem internalizar e assumir as responsabilidade pelas
suas necessidades, na mesma medida em que suas histórias
pessoais e suas condições sociais para a aprendizagem são
eliminadas nesse processo.

Assim, o que se percebe nesses discursos hegemônicos, é que
se tem atribuído à tecnologia digital a centralidade na condução
da aprendizagem do indivíduo, delegando ao professor um papel de
menor importância nesse processo, promovendo a padronização
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dessa aprendizagem, já que há instituições prontas para oferecerem os
pacotes educacionais, “[...] objetos e materiais, hardware e software,
acompanhados de variações em torno de instruções de uso” (BARRETO,
2017, p. 136), moldando esse indivíduo de acordo com o perfil de pessoa
desejável para se ter nas empresas, consequentemente, na sociedade.
Para Ball (2013, p. 153), a sociedade tem caminhado para a criação
de “[...] um aprendiz sem profundidade, flexível, solitário, alerta e
responsável, desprovido de sociabilidade, o exemplo mais bem acabado
da mercantilização do social.”
Nesse contexto, infere-se que o fato de a tecnologia educacional
estar associada à ideologia, não sendo, portanto neutra, sendo
utilizada a serviço de políticos, formuladores de políticas bem como
de empregadores e empresários que almejam promover mudanças nos
sistemas educacionais, muitas vezes a partir de interesses comerciais
(SELWYN, 2017) é que tem contribuído também para propiciar esse
reducionismo do papel do professor.
Comênio (1995), no século XVII, já propunha, por exemplo, o uso
de manuais e livros ao alcance de professores e alunos. Porém, o papel
do professor não era reduzido a uma mera engrenagem do processo
educacional como se tem apregoado nesses discursos hegemônicos.
Para Comênio (1995, p. 460), “[...] quando aos livros se junta a voz do
professor (que explica tudo racionalmente, segunda a capacidade dos
alunos, e tudo ensina a pôr em prática), tornam-se cheios de vida [...]”
entendendo verdadeiramente aquilo que aprendem.
É interessante observar que quando se veiculam na mídia escolas
que obtiveram bons desempenhos no Índice de Desenvolvimento da
Educação (IDEB), o uso das tecnologias de informação e comunicação
fica em segundo plano, o que é apontado como elemento primordial para
a aprendizagem dos alunos, é o desempenho, a dedicação do professor.
Contudo, na hora de se pensar em políticas de melhoria para a educação
se pensa, substancialmente, em tecnologia e pouco no professor.
Assim, é necessário questionar se realmente o problema, a que
se atribui à tecnologia digital a capacidade de resolver, é de fato um
problema que pode ser solucionado usando essa estratégia, ou se não se
trata de algo bem mais complexo que tem ligações profundas com nossa
formação histórica e cultural e que precisam ser sanados com políticas
que abordem a valorização do profissional da educação, envolvendo
questões que vão desde a formação docente e continuada até à questão
salarial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Indubitavelmente, é importante “[...] reconhecer a necessidade de
se interrogar seriamente o uso da tecnologia na educação” (SELWYN,
2017, p.88), pois pode ser que, além de não resolvermos as questões a
que foram propostas, sejam criadas novas situações que irão afetar, de
alguma forma, a sociedade em geral, promovendo inclusive, por exemplo,
a exclusão digital, haja vista as dificuldades de ordem econômica que
afetam milhares de brasileiros. Assim como Michel Foucault acredita
que nem tudo é mau, mas que tudo é perigoso, é mister “[...] reconhecer
a natureza inerentemente política da educação e tecnologia” (SELWYN,
2017, p.89).
Ao se empregar esses artefatos na educação é importante considerar
a possibilidade de serem de fato necessários para um dado contexto
bem como a sua efetividade em alcançar resultados que não poderiam
ser obtidos utilizando-se de outros meios. Urge ainda a necessidade de
se considerar os novos problemas que serão criados com a resolução
do problema velho. Assim, “[...] qualquer exemplo de tecnologia na
educação precisa ser visto considerando-se os limites e restrições que
ela impõe, bem como oportunidades que ela pode oferecer (SELWYN,
2017, p. 95).
Portanto, assim como em “As cidades invisíveis”, Calvino (2003,
p. 17) afirma que “Os olhos não veem coisas, mas figuras de coisas
que significam outras coisas”, é importante compreender que outras
“coisas” subjazem esses discursos hegemônicos que promovem o uso
das tecnologias de informação e comunicação na educação, pois assim
como Michel Foucault acredita que nem tudo é mau, mas que tudo é
perigoso, é mister “[...] reconhecer a natureza inerentemente política da
educação e tecnologia” (SELWYN, 2017, p.89).
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RESUMO

O presente artigo tem como finalidade mostrar como se efetiva
a mudança dos ethé, de negativo para positivo, de Naruto Uzumaki,
personagem principal da série Naruto (2007), considerando sua relevância
no anime. A metodologia adotada será a captura, pelos stills dos vídeos,
de sete cenas e a transcrição dos discursos com base nas normas do
NURC/SP (CASTILHO; PRETI, 1986). O sucesso da série, segundo
entendemos, deve-se à personalidade forte e à coragem do protagonista,
elementos que sustentam a persuasão da trama. A análise fundamentase nos pressupostos teóricos da Retórica clássica (ARISTÓTELES, 2015),
da Nova Retórica (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005; REBOUL,
2004; MEYER, 2007; FERREIRA, 2010; FIORIN, 2015) e da Análise do
Discurso (MAINGUENEAU, 2008), respaldando-se especificamente na
noção de ethos.
Palavras-chave: Ethos; Naruto; Anime.
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ABSTRACT

The purpose of this article is to show how the change of ethé,
from negative to positive, of Naruto Uzumaki, main character of the
Naruto series (2007), is effective, considering their relevance in anime.
The methodology adopted will be the capture, by the stills of the
videos, of seven scenes and the transcription of the speeches based on
the norms of NURC / SP (CASTILHO; PRETI, 1986). The success of the
series, as we understand it, is due to the strong personality and courage
of the protagonist, elements that support the persuasion of the plot. The
analysis is based on the theoretical assumptions of classical Rhetoric
(ARISTÓTELES, 2015), New Rhetoric (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA,
2005; REBOUL, 2004; MEYER, 2007; FERREIRA, 2010; FIORIN, 2015)
and Discourse Analysis (MAINGUENEAU, 2008), specifically supporting
the notion of ethos.
Keywords: Ethos; Naruto; Anime.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Desde que surgiram, os mangás e suas adaptações em animes
têm ganhado uma notável relevância no mundo contemporâneo (cf.
BRENNER, 2007). A criação desses quadrinhos traz à tona a arte e
as tradições culturais do Japão. Os mangás são histórias sequenciais
bem definidas, a princípio produzidas por imagens. Embora não seja
possível precisar ao certo quando foram criados os mangás, segundo
Brenner (2007), estima-se que os primeiros esboços dessas obras sejam
de meados dos séculos XII, registrados em pergaminhos chamados de
“Choju Giga”, os quais apresentavam ilustrações de diversos animais,
criados pelos monges budistas da época.
Brenner (2007, p. 2) destaca que o termo “mangá” foi reconhecido
pelo artista japonês Hokusai Katsushika, cujas obras artísticas retratavam
a tradicional forma popular ukiyo-e, traduzido para o português como
“imagens do mundo flutuante”, um estilo de pintura xilográfico que
representava a beleza feminina, dentre outros aspectos. As obras de
Katsuhika propagaram-se rapidamente, tornando os quadrinhos famosos,
o que impactou a cultura Ocidental.
Os efeitos dessas obras resultaram em um sucesso mundial,
o que contribuiu significativamente para a propagação no âmbito
cinematográfico. As adaptações dos quadrinhos em animações revelam
notável poder persuasivo, tendo em vista a conquista de inúmeros fãs,
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como afirma Martins (2018). É com base no alcance persuasivo das
adaptações de mangás em anime que este texto toma como objeto de
estudo “Naruto”, série popular criada em 2007, por Masashi Kishimoto.
O objetivo principal é verificar como se dá a construção e a reconstrução
do ethos do protagonista, Naruto Uzumaki.
A análise fundamenta-se na noção de ethos, vista à luz dos
pressupostos teóricos da Retórica clássica (ARISTÓTELES, 2015), da Nova
Retórica (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005; REBOUL, 2004;
MEYER, 2007; FERREIRA, 2010; FIORIN, 2015) e da Análise do Discurso
(MAINGUENEAU, 2008). A metodologia adotada na análise dos dados
é a captura de sete cenas pelos stills dos vídeos bem como a transcrição
dos discursos das cenas selecionadas com base nas normas do NURC/
SP (CASTILHO; PRETI, 1986). O estudo revela que o protagonista se vale
majoritariamente das características do ethos para angariar respeito.
A propósito de tornar clara a exposição dos dados, este artigo se
configura da seguinte forma: primeiro, a fim de compreender como a
mudança do ethos do protagonista se efetiva, faz-se necessário tratar na
noção ethos pelo viés dos autores da Retórica, da Nova Retórica e da
Análise do Discurso; em seguida, parte-se para a contextualização do
objeto da análise, a série Naruto; e, por último, apresenta-se a análise
das cenas que compõem o corpus do estudo deste texto.
A NOÇÃO DE ETHOS SOB O OLHAR DA RETÓRICA E DA ANÁLISE DO
DISCURSO

Desde seu surgimento, a Retórica, que se ocupa dos métodos
persuasivos, apresenta grande relevância nos estudos contemporâneos.
Segundo Aristóteles (2015, p. 14), a “retórica é, pois, uma forma de
comunicação, uma ciência que se ocupa dos princípios e das técnicas
de comunicação [...] que tem fins persuasivos”. Para o filósofo, há três
provas que tornam o discurso efetivo, são elas: logos, pathos e ethos.
No caso, o pathos se refere às paixões, às emoções que o orador pode
despertar em seu auditório; o logos corresponde à parte racional do
discurso, da construção lógica dos argumentos; já o ethos relaciona-se à
imagem que o orador produz de si. Na concepção aristotélica, o ethos é
uma das principais provas retóricas no processo de persuasão.
Sendo a prova do ethos o foco deste estudo, passemos a tratar
dela com mais profundidade. De acordo com Aristóteles (2015, p. 63),
“persuade-se pelo caráter quando o discurso é proferido de tal maneira
que deixa a impressão do orador ser digno de fé”. Nessa passagem,
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verifica-se que a persuasão do auditório se dá pelo discurso que o
orador profere, pois é nesse momento que ele cria uma imagem (ethos)
na qual seus ouvintes possam depositar confiança, seja ela verdadeira
ou não. O filósofo trata de três características inerentes ao ethos que
o orador necessita adquirir para conquistar a adesão do auditório
por meio do discurso, a saber: phrónesis (sabedoria), areté (virtude) e
eúnoia (benevolência). É por meio dessas três disposições que o orador
demonstra ser ponderado, justo e simpático.
A concepção de ethos trabalhada na retórica aristotélica deu
origem a uma série de estudos abordados por autores que ampliaram
esse conceito, caso de autores da chamada Nova Retórica. É o que
fazem Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 27), que destacam a
importância do auditório para a construção dessa imagem, como se
pode observar no excerto em que afirmam “É, de fato, ao auditório que
cabe o papel principal para determinar a qualidade da argumentação e
o comportamento dos oradores”. Isso posto, salienta-se a importância do
conhecimento do auditório a quem o orador se dirige com o intuito de
persuadir, para formulação de argumentos convincentes.
Tomando como base os pressupostos aristotélicos, Reboul (2004,
p. 48) afirma que “etos é um termo moral, ‘ético’, e que é definido como
o caráter moral que o orador deve parecer ter, mesmo que não o tenha
deveras”. O orador, assim, persuade pela imagem verossímil criada em
seu discurso, com o propósito de convencer. O auditório será persuadido
por essa verossimilhança, a partir do momento em que o orador mostrar
ser sensato, sincero e simpático, que equivalem às três qualidades do
ethos tratadas por Aristóteles.
Partindo das concepções aristotélicas a respeito dessas três
características inerentes ao ethos, Fiorin (2015, p. 71) busca ampliá-las,
como se observa em:
a) a phrónesis, que significa o bom senso, a prudência,
a ponderação, ou seja, que indica se o orador exprime
opiniões competentes e razoáveis ; b) a areté, que denota
virtude, mas virtude tomada no seu sentido primeiro de
“qualidades distintivas do homem”, portanto a coragem, a
justiça, a sinceridade, o orador apresenta-se como alguém
simples e sincero, franco ao expor seu ponto de vista; c)
a eúnoia, que significa a benevolência e a solidariedade;
nesse caso, o orador dá uma imagem agradável de si
porque mostra simpatia pelo auditório.
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Para o escritor e filósofo belga Meyer (2007, p. 34), o ethos está
ligado à ética, pois a noção vai além da imagem que o orador cria no
discurso, é o que se verifica em “o ethos é a imagem de si, o caráter,
a personalidade, os traços de comportamento, a escolha de vida e dos
fins”. De acordo com seus pressupostos, que partem da problematologia,
o ethos contém em essência o ponto final de qualquer questionamento
que o auditório possa formular, a partir do qual o orador deve ser capaz
de suprimir tais questões.
O referido autor ainda apresenta o fenômeno “como aquele ou
aquela com quem o auditório se identifica, o que tem como resultado
conseguir que suas respostas sobre a questão tratada sejam aceitas”
(MEYER, 2007, p. 35). Nessa perspectiva, a imagem exemplar, digna
de ser seguida, que o orador cria de si, na qual seus ouvintes possam
se identificar, poderá determinar o comportamento do auditório e a
aceitação de seu discurso.
Meyer (2007) amplia o conceito de ethos, propondo dois tipos: o
projetivo e o efetivo. O ethos projetivo ou imanente refere-se à imagem
previamente formulada do pathos (auditório) sobre o orador. Já o ethos
efetivo ou não-imanente relaciona-se à imagem de fato construída pelo
orador, com o intuito de persuadir. Dessa forma, o orador pode trabalhar
a seu favor os ethé para conquistar seu público, como se observa em
“O autor pode jogar com a defasagem entre esses dois ethos, ou, ao
contrário, com a identidade entre eles a fim de manipular o auditório”
(MEYER, 2007, p. 36).
Ferreira (2010, p. 90) alarga a noção do ethos aristotélico para
além da imagem construída pelo orador em seu discurso, uma vez que o
autor afirma que “(...) hoje se aceita como ethos a imagem que o orador
constrói de si e dos outros no interior do discurso”. Assim, para atingir
os objetivos de persuadir por meio de seu discurso, o orador cria não
somente sua imagem, como também a imagem do outro. Para isso, o
orador deve se adaptar segundo os costumes e os ideais do auditório.
Com base nos pressupostos de Aristóteles e na leitura de Eggs (2005)
sobre o tema, Ferreira (2019, p. 16) também aprofunda considerações
sobre as características do ethos, como se verifica em:
No ato retórico, a demonstração da phrónesis indica que
o orador estabelece raciocínios sobre as “realidades” que
poderiam ser diferentes e desvela uma “verdade” construída
no e pelo discurso. O discernimento, assim, é qualidade
racional que leva à crença em uma dada “verdade” quando
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os argumentos se concentram nas ações relacionadas com
os bens humanos. Por isso, a phrónesis vale-se de uma
explícita demonstração de inteligência (valor cognitivo)
aliada a um projeto prático de mover o auditório. a.2. Areté
é a virtude, a disposição que faz um homem bom e o leva
a desempenhar sua função com retidão e probidade. Nesse
sentido, o homem virtuoso cumpre o ato determinado,
conhece o que faz e o executa voluntariamente como
resultado de uma disposição permanente. a.3. Eúnoia
é a benevolência. No exercício de ser e parecer no
discurso, a generosidade, o altruísmo, a condescendência
e a magnanimidade traduzem conformações de amizade
característicos da eúnoia pelo gesto solidário de simpatia
que se infiltra no discurso como um caminho para mover
o auditório.

Os diversos enfoques sobre a noção de ethos mostram que o
fenômeno não é tratado de forma padronizada, ao contrário. Nesse
sentido, ainda segundo Ferreira (2019, p. 14), o conceito de ethos liga-se
à vocalidade, pois é por meio da fala que nos expressamos formando uma
certa imagem de nosso caráter “É a vocalidade que carrega elementos
ligados à personalidade, ao caráter, aos traços comportamentais e a todos
os elementos que se aglutinam no ato retórico como maneira de sentir
e apresentar signos corporais, gestos e maneiras de falar”. Dessa forma,
por meio da vocalidade, o orador pode criar uma imagem agradável de
si para persuadir o auditório.
A noção de ethos fundamentada na Retórica de Aristóteles deu
margem a outras abordagens para o fenômeno. O estudo teórico sobre
o ethos é também abordado e ampliado na área da Análise do Discurso.
Maingueneau (2008, p. 13), um dos pioneiros do tema nessa abordagem
teórica, resgata a concepção tratada pelo filósofo na antiguidade, quando
considera que “a prova pelo ethos consiste em causar boa impressão pela
forma como se constrói o discurso, a dar uma imagem de si capaz de
convencer o auditório, ganhando sua confiança”. Do excerto, é possível
compreender que é por meio do discurso que o orador transmite uma
imagem agradável de si, capaz de persuadir o auditório conquistando a
adesão do público a quem se dirige.
Maingueneau (2008, p. 15), no entanto, traz um novo olhar sobre
esse conceito ao observar que é possível construir imagens do outro
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antes de um enunciado, isso se verifica em: “não se pode ignorar que o
público constrói também representações do ethos do enunciador antes
mesmo que ele fale”. Essas representações são criadas a partir dos efeitos
de sentidos no discurso e do conhecimento prévio que o público já
obtém do enunciador. Após o conhecimento do ethos pré-discursivo do
locutor, os interlocutores terão a capacidade de confirmar se por meio
do discurso tais imagens preconcebidas associadas ao orador conferem
ou não.
O ethos pré-discursivo é concebido por estereótipos, ou seja,
uma imagem pré-construída, que diz respeito ao caráter, bem como aos
julgamentos feitos pela sociedade em função do que se acredita pelo
senso comum, sem conhecimento profundo, sobre algo ou alguém. É o
que podemos verificar em:
o destinatário constrói, de maneira mais ou menos
fluída, mais ou menos consciente, a figura desse fiador
apoiando-se em um conjunto difuso de representações
sociais estereotipadas, valorizadas ou desvalorizadas,
que a enunciação contribui para reforçar ou transformar
(MAINGUENEAU, 2020, p. 14)

Com base no exposto sobre a noção de ethos, em nossas análises
serão considerados especificamente os pressupostos de Aristóteles (2015),
Ferreira (2010; 2015), Fiorin (2015) e Maingueneau (2008, 2020). Ainda
é preciso acrescentar que o ethos ou as imagens do protagonista da série
são depreendidos do discurso (logos), que aqui compreende tanto os
diálogos transcritos das cenas (considerando-se tom) quanto os stills das
cenas captadas, os quais são capazes de mostrar a expressão facial e
gestualidade (cf. TRINGALI, 1988 ; MAINGUENEAU, 2020).
Como o foco deste artigo é analisar a mudança da construção do
ethos de Naruto, entendemos ser relevante, antes da análise, fazermos
uma breve contextualização da série a fim de que se possa compreender
a trajetória da vida do personagem principal e, consequentemente, como
o ethos do personagem é construído e reconstruído.
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NARUTO, O ANIME
Figura 1 - Capa do mangá Naruto clássico

Fonte: AMAZON (2020)

Naruto é um mangá escrito por Masashi Kishimoto em 1999 e
publicado na revista Weekly Shōnen Jump (cf. SOUZA, 2018). Anos
depois, foi adaptado em anime, isto é, em desenho animado. Dividida
em duas partes, a série japonesa possui ao todo 720 episódios, com
duração de vinte minutos cada. A primeira parte, “Naruto Clássico”,
apresenta 220 episódios e a segunda, denominada “Naruto Shippuden”,
500. Segundo registra Paris (2019), tanto o mangá, quanto o anime
chegaram ao Brasil em 2007, a obra escrita foi publicada pela editora
Panini Comics, responsável por sua circulação no país.
Pereira (2011), que investiga aspectos de construção da
subjetividade e culturais de um “animencontro” (termo referente ao
encontro de fãs de animes), versa sobre a relevância da saga Naruto
representada não somente pelos cosplays dos fãs que se caracterizam
de acordo com seu personagem favorito da animação, mas também
pelos diversos produtos criados a partir do desenho: “A saga também
gerou filmes, jogos eletrônicos e jogos de cartas colecionáveis de grande
sucesso, o que demonstra sua penetração e forte aceitação pelo público”
(PEREIRA, 2011, p. 115).
A trama tornou-se um sucesso, conquistando a atenção da
audiência, seja pela série em si e sua animação, seja pela identificação
com o personagem e sua história de vida. Sua relevância foi tamanha que,
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em 2018, a série ganhou continuação, em mangá e anime, com o filho
de Naruto, Boruto Uzumaki, em “Boruto: Naruto Next Generations”.
Figura 2 - Capa do mangá Naruto Shippuden

Fonte: AMAZON (2020)

Noboa (2019), ao analisar a influência do anime Naruto, sobretudo
no que tange à sua propagação nas redes sociais, salienta que a série tem
atingido muitos países em quase todos os continentes. A autora afirma
que “há pessoas que experimentam tanto o fanatismo por esse anime
que mudam muitas atividades de sua vida cotidiana para vê-lo, ou, por
vez, adquirem condutas similares às do personagem principal” (2019, p.
4, tradução nossa)1. Por meio dessa consideração, observamos não só a
relevância do anime, mas também o seu poder de persuasão.
Com relação à trama, a história dos ninjas acaba se consolidando
antes da produção em animação. O mundo shinobi teve origem com
uma “deusa” chamada Kaguya, que veio do céu para a Terra. A princípio,
seus objetivos na Terra eram nobres, proteger a Árvore divina, que a cada
milênio produzia um fruto que concedia poderes sobrenaturais e paz no
mundo. Essa deusa celestial se apaixona por um humano e fica grávida
de gêmeos, Hagoromo e Hamura. Temida por seu poder, o pai de seus
próprios filhos trai a sua confiança, comandando um exército para matála. A fim de proteger os bebês que carregava no ventre, Kaguya come o
1 No original: “Hay personas que experimentan tanto fanatismo por este anime que cambian muchas actividades
de su vida cotidiana por verlo, o, a su vez, adquieren conductas similares al personaje principal”.

196

v. 16 • n. 2 • p. 188-213 • jul./dez. 2020

fruto da Árvore, dando origem ao chakra e pondo um fim àquele ataque
com o Tsukuyomi infinito.
Ressentida pela traição, Kaguya corta seus laços com os humanos.
Com o passar dos anos, Hagoromo e Hamura cresceram. Compreendendo
a gravidade do que sua mãe estava fazendo com os humanos, prendendoos sob a Árvore para sugar a energia vital das pessoas, seus próprios
filhos encontraram uma maneira de pará-la. Assim, após uma intensa
batalha, os dois conseguem aprisionar Kaguya na lua. Hamura vai para
lua, junto de sua mãe, enquanto Hagoromo permanece na terra para dar
continuidade à sua jornada, restaurando a destruição causada pela luta.
O conceito de ninja nasce a partir do Ninshu (crença ninja), criado
por Hagoromo, no qual conectava todos os seres a partir do chakra que
compartilhava com as pessoas. Esse chakra é a energia elementar, a fonte
da força física e espiritual de um ninja. É também por meio dessa força
que os shinobs desenvolvem seu poder e habilidades. Assim, gerações
se passaram, até o nascimento de Naruto, personagem que dá o nome
à série.
No geral, a série se passa em Konoha (aldeia da Folha) e é
caracterizada pela ação, pelo humor bem como pelo companheirismo
entre os personagens. A primeira parte da história acompanha a trajetória
da pré-adolescência de Naruto Uzumaki, órfão desde bebê. Enquanto
criança, Naruto cometia diversas travessuras para chamar a atenção. Seu
grande desejo era conquistar o respeito e o reconhecimento de todos e
se tornar um grande Hokage, título referente ao ninja líder de sua aldeia.
O primeiro episódio inicia-se com o relato sobre a calamidade
ocorrida na aldeia, quando uma fera, a Raposa de nove caudas, chamada
Kurama, atacou a vila destruindo-a quase por completo, causando a
morte de incontáveis cidadãos. Foi nesse ataque que Naruto nasceu e
seus pais, Kushina e Minato (o quarto Hokage) morreram. Para proteger
a todos, antes de sua morte, Minato selou a fera dentro de seu filho,
aprisionando-a com uma marca que a impede de sair. Pelo fato de
Naruto possuir dentro de si o poder da Besta de caudas, a que causou
uma grande devastação na Folha, as pessoas tinham medo dele e não
o respeitavam. Por ser órfão, teve que crescer sozinho e “descobrir o
mundo” à sua maneira. Além disso, Naruto era o pior estudante de sua
classe, já que tirava sempre notas baixas, o que contribuía ainda mais
para os diversos insultos e humilhações por parte dos outros alunos.
Hinata, uma colega de turma, era a única que o admirava e que não o
desrespeitava.
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Ainda nessa primeira parte, a aventura mostra os laços de amizade
que Naruto estabelece com os colegas de sua turma e com seus professores,
em especial o da academia, Iruka sensei, o primeiro a reconhecê-lo
como alguém importante e não como a Raposa, um monstro feroz. Ao
se formar na academia e receber a bandana que o identifica como ninja
da Folha, Naruto passa a fazer parte de uma equipe de três, juntamente
com Sakura e Sasuke Uchiha, integrantes do time sete, liderado por seu
novo professor, Kakashi. Nessa equipe, o protagonista desenvolve uma
relação mútua com seu time, principalmente com Sasuke, seu amigo e
rival.
Sasuke tinha uma ambição: tornar-se forte para matar seu irmão,
Itachi Uchiha, responsável por assassinar a sangue frio todos os Uchihas.
Para atingir tal propósito, ele foge da vila, tornando-se um renegado, e se
alia a um antigo vilão, Orochimaro, em busca de poder. Inconformado
com o ocorrido, Naruto não desiste de seu amigo, fazendo de tudo
para trazê-lo de volta para casa. Essa primeira parte termina quando
o protagonista precisa fazer com seu novo mestre, Jiraya, com quem
desenvolve um afeto mútuo, para treinar e ficar forte o suficiente para se
defender de um recente grupo de vilões que surge, denominado Akatsuki.
A segunda parte da série, nomeada Naruto Shippuden, começa
com a volta de Naruto já adolescente à vila. Com a Akatsuki na ativa,
Naruto e vários outros ninjas se preparam para a batalha, empenhandose em evitar que este grupo atinja seus objetivos maléficos de capturar
todas as Bijuus (as Bestas de caudas), no intuito de obter o poder absoluto
e ter o controle sobre todos, juntamente com a missão de resgatar Sasuke
de volta para vila.
Nessa sessão, um antigo ninja poderoso, Madara Uchiha, é
ressuscitado, dando início à quarta grande guerra. Em estado de
emergência, com o mundo correndo perigo, shinobis de todas as nações
se aliam para deter o inimigo. Mas os planos desse impetuoso vilão não
ocorrem como esperado. Tudo não passou de uma estratégia forjada pelo
Zetsu preto, criação de Kaguya, a progenitora do chakra que deu origem
ao mundo ninja, de retornar a vida.
Depois de sua longa jornada como renegado da vila da Folha, Sasuke
retorna para ajudar no campo de guerra. Então, após uma árdua batalha,
Naruto e Sasuke conseguem derrotar Kaguya, selando-a novamente na
lua, pondo um fim à guerra. Mas o rancor de Sasuke contra a vila, mais
precisamente contra Naruto, continuava. Em seguida, eles vão para o
Vale do Fim acertar as contas. A batalha final entre Sasuke e Naruto se
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dá devido às discrepâncias na forma de pensar dos personagens sobre o
que é ser um verdadeiro Hokage.
Planejando se tornar o líder da aldeia e assumir o controle de tudo
e de todos, Sasuke pretendia eliminar as Bijuus, bem como os atuais
Kages das outras vilas, em oposição a isso, Naruto parte para luta a fim de
impedi-lo. A briga resulta na derrota de Sasuke e no seu reconhecimento
sobre Naruto, assim, ambos reatam seus laços de amizade. Naruto
sempre considerou Sasuke como um irmão que nunca teve, pois se
identificava com o sofrimento que ele havia passado. A série termina com
o casamento de Naruto com Hinata, a qual o admirava desde criança,
seja por sua bravura, seja por nunca desistir de seus sonhos.
OS ETHÉ DE NARUTO EM ANÁLISE: DA CONSTRUÇÃO À RECONSTRUÇÃO DE SI

Nesta parte do texto, selecionamos aleatoriamente sete cenas de
episódios da série, a partir das quais buscamos mostrar não só como
a imagem do protagonista é construída, mas também como Naruto
reconstrói ethé de si especificamente a partir das características
integrantes ao ethos, quais sejam: phrónesis, areté e eúnoia. Passemos,
então, à análise propriamente dita.
a) Cena 1
Figura 3- Reações das pessoas ao verem Naruto

Fonte: ANIMES ONLINES (2020, EP. 480)
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Figura 4- Reação de Naruto aos comentários das pessoas

Fonte: ANIMES ONLINES, 2020, EP. 480)

Diálogo 1
Personagem não identificado: ouvi dizer que é verdade
Personagem não identificado: é aquele menino né?
Personagem não identificado: vejam... não é aquele ali? ele me assusta
Personagem não identificado: Ei... não brinque com ele...você não
sabe o que ele fará
A primeira cena a ser analisada consta do episódio 480, de
Naruto Shippuden, denominado “Naruto - Hinata”, e dura em torno de
26 segundos (2’39” a 3’06”). Por se tratar de um episódio flashback,
que apresenta Naruto ainda criança, é possível observar uma primeira
imagem do personagem. Como se verifica pela Figura 3 da cena em
questão e pelo diálogo transcrito, ao avistarem Naruto, os cidadãos da
vila comentam entre si não apenas sobre como o veem, mas, também, o
que sentem em sua presença. Desse modo, as imagens do protagonista
são mostradas pelos outros de forma negativa, como temível, assustador,
nocivo (“Ele me assusta”) e imprevisível (“não brinque com ele...você
não sabe o que ele fará”).
No que concerne às características do ethos, os que constroem
as imagens de Naruto não apresentam um ethos de phrónesis nem de
eúnoia, visto que não são razoáveis, tampouco solidários e amigáveis.
Valem-se, no entanto, da areté para a formulação de tais imagens, pois
se apresentam como sinceros e desbocados (“ele me assusta”) e (“não
brinque com ele...você não sabe o que ele fará). A qualidade conhecida
como areté, segundo Fiorin (2015, p. 71), revela a virtuosidade de um
orador, seu ato corajoso, bem como a sinceridade ao proferir seu discurso:
“a areté, que denota a virtude, mas virtude tomada no seu sentido
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primeiro de ‘qualidades distintivas do homem’, portanto a coragem, a
justiça, a sinceridade; nesse caso, o orador apresenta-se como alguém
simples e sincero, franco ao expor seu ponto de vista”.
Com relação às falas dos personagens da cena, evidencia-se
o que Maingueneau (2008) denomina como ethos pré-discursivo –
uma imagem construída exterior ao discurso. Desse modo, a partir de
representações sobre o protagonista, efeitos de sentidos são criados por
parte dos interlocutores. Do diálogo, notamos que os ethé de “temível”,
“assustador”, “nocivo” e “imprevisível” são gerados por interpretações
de imagens preconcebidas, conforme se nota a partir dos enunciados
“é aquele menino né” e “não é aquele ali”. As imagens negativas do
protagonista, pré-estabelecidas, decorrem do que aconteceu quando
Naruto nasceu, isto é, quando a vila foi atacada pela fera de Nove caudas
e selada dentro do referido personagem.
Da Figura 3, notamos os gestos e expressões dos personagens,
recursos retóricos relevantes para construções dos ethé. Sobre os efeitos
da corporalidade para a formação de imagens, Declerq (1942, p. 48,
apud MAINGUENEAU, 2020, p. 10) afirma:
Tom de voz, ritmo da fala, seleção vocabular e argumentos,
gesto, expressão facial, olhar, postura, figurino, etc. são
igualmente signos elocutórios e oratórios indumentários
e simbólicos, pelos quais o orador da de si mesmo uma
imagem psicológica e sociológica.

No que diz respeito ao tom de voz, o diálogo não revela alterações,
como se observa pela transcrição (dados que seriam mostrados pelas
letras maiúsculas). Quanto ao ritmo das falas, notamos pequenas pausas
(as quais são representadas na transcrição das cenas pelas reticências):
“vejam... não é aquele ali”, “Ei... não brinque com ele...você não sabe
o que ele fará”. As pausas, nesse caso, sugerem certo temor quando
se referem a Naruto. Outros recursos observados no still da cena que
corresponde à Figura 3 referem-se às expressões faciais e aos gestos –
sobrancelha erguida, dedo na boca, braços cruzados – o que indicam um
certo com a presença de Naruto. Esses expedientes retóricos corroboram
para a construção dos ethé identificados do protagonista.
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b) Cenas 2 e 3
Figura 5 – Naruto foge após pichar os monumentos

Fonte: NETFLIX, (2020, TEMP. 1, EP. 1)

Figura 6 – resultado do pichamento

Fonte: NETFLIX (2020, TEMP. 1, EP. 1)

Diálogo 2
Naruto: ((RISOS))
Personagem 1, à direita: NARUTO VOLTA AQUI...QUANDO EU
PUSER MINHAS MÃOS EM VOCÊ

Personagem 2, à esquerda: VOCÊ PASSOU DOS LIMITES DESSA
VEZ NARUTO
A cena em questão encontra-se no início do episódio 1 da primeira
temporada de Naruto clássico, intitulado “Enter: Naruto Uzumaki” e
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dura 12 segundos (1’03” a 1’15”). Para chamar a atenção, muitas vezes
Naruto fazia brincadeiras inapropriadas, como, por exemplo, pichar
monumentos considerados importantes, caso dos rostos dos antigos
Hokages, grandes heróis que deram suas vidas em prol da proteção da
vila, gravados no pico de uma montanha em forma de homenagem.
Dois personagens perseguem Naruto para que ele responda por
suas ações. Tanto os dois personagens na cena quanto Naruto contribuem
para a constituição de sua imagem. O protagonista desvela para si o ethos
de malcomportado, pichando os rostos esculpidos dos antigos líderes da
vila, como apresentado na Figura (6). Essa imagem é reforçada pelos
interlocutores a partir do enunciado “VOCÊ PASSOU DOS LIMITES”,
em que a expressão assume um valor semântico pejorativo e remete às
atitudes de Naruto como inadequadas, dado que desvela para ele um
ethos negativo (o de malcomportado). Não há evidências de construções
da imagem do protagonista segundo as três disposições do ethos. Nas
falas transcritas, os interlocutores não se apresentam como prudentes
(phrónesis) nem como virtuosos (areté) ou solidários (eúnoia).
Dos stills das cenas referentes às figuras (5) e (6), é possível
depreender alguns aspectos da corporalidade que corroboram para o
ethos identificado. Sobre isso, Maingueneau (2020, p. 14) ressalta que
“‘corporalidade’ [...] está associada a uma compleição física e uma
maneira de se vestir, a um modo de se mover no espaço social, a um
comportamento”. Nesse sentido, constrói-se uma representação da
imagem do enunciador por sua maneira de agir.
Conforme se verifica na Figura (5), Naruto corre e sorri com a boca
aberta, como quem foge após ter feito algo inapropriado. Na transcrição
do diálogo, observamos na fala do protagonista um tom enfático – que
pode ser verificado pelas letras grafadas em caixa alta, ((RISOS)), o que
mostra estar satirizando a situação. Tal atitude revela sua maneira de
se impor no discurso, “um modo de se mover no espaço social”. Em
seguida, observamos dois personagens correndo atrás de Naruto com os
braços levantados, o que sugere estarem bravos com a situação, levandonos a confirmar o mal comportamento do protagonista.
No still da cena da Figura (6), notamos marcações de tinta por toda
parte nos rostos das estátuas de pedras, tinta escorrendo do nariz, dos
olhos. Por se tratar de um monumento considerado sagrado pelos aldeões
da Folha, esse comportamento do protagonista para chamar a atenção
causou um impacto negativo, que possibilita uma “corporalidade” não
aceita pelo outro, desvelando uma imagem de si de malcomportado.
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c) Cena 4
Figura 7 – Naruto fala sobre sua motivação em virar Hokage

Fonte: NETFLIX (2020, TEMP. 1, EP. 1)

Diálogo 3
Iruka: Naruto?
Naruto: ((hm::))
Iruka: por que fez aquilo nos rostos dos Hokages...sabe muito bem
quem foram eles não sabe?
Naruto: CLA::ro que eu sei...TODO mundo sabe eles foram os maiores
shinobi de sua época os maiores de todos invencíveis campeões ninjas...e
o quarto Hokage foi quem salvou a aldeia da Raposa de nove caudas ELE
FOI O MAIS INCRÍVEL
Iruka: então por quê?
Naruto: PORQUE eu vou ser maiOR do que TOdos eles...EU...
NARUTO...O PRÓXIMO HOKA::GE UMA LENDA NINJA as pessoas
vão parar de me desprezar e olhar pra mim...TO CERTO
A presente cena dura 46 segundos (4’44” a 5’30”) e ocorre na
lanchonete favorita do protagonista, na qual Iruka o convida para comer
lámem e conversar sobre os motivos que levaram Naruto a pichar os
rostos das esculturas de pedras dos antigos Hohages. Nessa passagem,
percebemos uma primeira reconstrução do ethos do protagonista a partir
de seu discurso. A transcrição da cena permite observar a construção
de alguém determinado em se tornar um líder respeitado (“eu vou ser
maiOR do que TOdos eles”). No que concerne às características do ethos
vistas em Aristóteles (2015), Fiorin (2015) e Ferreira (2019), nota-se que
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o protagonista manifesta um ethos de areté, uma vez que demonstra em
seu discurso ser franco, sincero e temerário ao expor suas convicções,
como se verifica em “PORQUE eu vou ser maiOR do que TOdos eles...
EU...NARUTO...O PRÓXIMO HOKA::GE UMA LENDA NINJA as
pessoas vão parar de me desprezar e olhar pra mim...TO CERTO”.
Outros recursos retóricos que auxiliam a identificação do ethos
de determinado de Naruto são os efeitos de voz e a gestualidade, sobre
os quais Tringali (1988, p. 99) afirma: “a expressão oral, o recitativo,
a saber, o ritmo, a melodia, a intensidade, pausa... A voz que se eleva
ou abaixa, que se apressa ou retarda... acrescenta novos significados
à pronunciação”. Os efeitos de voz observados são demarcados pela
entonação enfática da fala do personagem (representadas, na transcrição,
pelas letras grafadas em maiúsculas) que expressam um volume mais
alto e enfatizado (“PORQUE eu vou ser maiOR do que TOdos”; “EU...
NARUTO...O PRÓXIMO HOKA::GE UMA LENDA NINJA”; “TO
CERTO”), o que demonstra convicção no que diz.
Concernente ao still da cena que se refere à Figura (7), percebemos
seu semblante de autoconfiança (visto por meio da piscada com um olho
e o dedo apontado para frente) – para finalizar seu discurso de que se
tornaria um grande líder respeitado, ele afirma com um tom enfático:
“TO CERTO”. Tanto o semblante quanto a intensidade com que enuncia
são elementos igualmente significativos que ajudam a desvelar sua
imagem de determinado.
d) Cena 5
Figura 8 – Naruto não se dá por vencido

Fonte: NETFLIX (2020, TEMP. 3, EP. 10)
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Dialogo 4
Neji: está no seu destino perder pra mim...pode acreditar
Naruto: AH:: É::... NÓS NÃO SABEREMOS DISSO ATÉ QUE VOCÊ ME
DERROTE...tá legal...seu pai foi morto há muito tempo atrás... e eu sei
que não foi justo e talvez você esteja chateado por isso EU ENTENDO
MAS ISSO NÃO TEM NADA A VER COM DESTINO SE ACHA QUE EU
ENGULO ESSA ESTÁ ERRADO
Neji: você jamais entenderá
Naruto: AH:::
Neji: EXAMINADOR...a luta acabou...hum...você é um fracassado
((abertura))
Naruto: espera...não vai embora...eu ainda...não acabei...eu não...
desisto...eu jamais voltarei atrás na minha palavra...PORQUE ESSA É
MINHA CONDUTA NINJA
A cena em foco encontra-se no episódio 10 da terceira temporada,
intitulado “O verdadeiro poder do perdedor”, com duração de 1 minuto
e 34 segundos (2’09” a 3’45”). Ela ocorre no exame Chunin, uma
competição que, segundo os estudos de Paris (2019, p. 62), “é quando os
melhores genins da Aldeia da Folha e outras Aldeias vizinhas se juntam
para prestar um exame para selecionar ninjas para tornarem-se Chunin,
com o propósito de melhorar as relações entre os aliados e aumentar
o nível ninja”. Nesse torneio, o oponente de Naruto é Neji, um jovem
pertencente de um poderoso clã da vila, os Hyuugas.
Neji tinha fortes crenças de que todos nascem com um destino
traçado e que deveriam segui-lo obedientemente. Ao derrubar Naruto
diversas vezes, quase ganhando a luta, o personagem constrói um
ethos negativo de Naruto como fracassado (“você é um fracassado”).
As convicções de Neji tendem a mostrar o ethos de Naruto como de
perdedor, fracassado, pois era o que estava predestinado ao protagonista
(“está no seu destino perder pra mim”).
Das qualidades do ethos, o referido personagem constrói a imagem
de Naruto segundo a areté, visto que se mostra sincero e desbocado
(“está no seu destino perder pra mim...pode acreditar” e “você é um
fracassado”). Nesse caso, conforme Fiorin (2015, p. 71) destaca, “o
orador apresenta-se como alguém simples e sincero, franco ao expor seu
ponto de vista”.
Da cena, observamos que o protagonista reconstrói sua imagem
por meio da eúnoia. Para Fiorin (2015, p. 71), o orador “que usa a eúnoia
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apresenta-se como alguém solidário com seu enunciatário, como um
igual”. Em “... tá legal...seu pai foi morto a muito tempo a trás... e eu sei
que não foi justo e talvez você esteja chateado por isso EU ENTENDO...”,
o protagonista apresenta ser simpático e solidário com seu oponente.
Em seu discurso, Naruto reconstrói para si um ethos de persistente.
O que pode ser visto a partir do enunciado “eu ainda...não acabei...eu
não...desisto”. Mesmo fraco e à beira de perder a competição, ele não
se dá por vencido. Notamos mais uma vez que o protagonista põe em
evidência a areté, apresentando um caráter autoconfiante, temerário e
corajoso (“eu jamais voltarei atrás na minha palavra...PORQUE ESSA É
MINHA CONDUTA NINJA”).
Referente à intensidade e ao volume da voz, recursos retóricos que
auxiliam na construção do ethos, notamos que o protagonista apresenta
um tom enfático (expresso pelas letras maiúsculas): “AH:: É::... NÓS NÃO
SABEREMOS DISSO ATÉ QUE VOCÊ ME DERROTE”, “EU ENTENDO
MAS ISSO NÃO TEM NADA A VER COM DESTINO SE ACHA QUE EU
ENGULO ESSA ESTÁ ERRADO”, “PORQUE ESSA É MINHA CONDUTA
NINJA”. O tom expresso demonstra convicção, ou seja, segurança ao
dizer.
e) Cena 6
Figura 9 – Naruto confronta Pain

Fonte: ANIMES ONLINE (2020, EP. 174)

Dialogo 5
Naruto: e o nome do herói desse livro...É NARUTO...meu nome...É
UM LEMBRETE IMPORTANTE DO SABIO TARADO...EU NÃO POSSO
DESISTIR E SUJAR O LEGADO DO MEU MESTRE...EU VOU SER
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HOKAGE...E VOU LEVAR PAZ PARA CHUVA...POR FAVOR ACREDITE
EM MIM
Nagato: como?...como você pode dizer que nunca vai mudar?...que
você não vai mudar não importa a dor pela qual passe VOCÊ CONSEGUE
CONTINUAR ACREDITANDO EM SI MESMO...VOCÊ TEM FÉ...EM SI
MESMO?
Naruto: eu também...passei por dor ((flashback)) e tem muita dor...
dentro de mim também...mas não sabemos que tipo de dor virá atrás
de nós...mas...se eu parar por causa disso...se o herói mudar...vai virar
outra história...vai virar uma história diferente da que meu mestre
deixou...ENTÃO NÃO VAI SER O NARUTO...eu não consigo escrever
como meu mestre...por isso...a sequência tem que vir da minha vida...
NÃO IMPORTA O QUANTO A DOR SEJA GRANDE eu vou continuar
andando...ESSE É QUEM O NARUTO É
A presente cena consta do episódio 174 de Naruto Shippuden
intitulado “A história de Uzumaki Naruto”, com duração de 3 minutos e
30 segundos (14’07” a 17’37”). Nessa cena, a aldeia da Folha é invadida
por Pain (os seis caminhos da dor), um pseudônimo criado por Nagato
da vila da Chuva e discípulo de Jiraya, assim como Naruto. Nagato, um
dos membros da Akatsuki, utiliza receptores de chakra perfurados no
corpo de cadáveres para controlar esses pseudônimos. Seguindo seus
ideais de que para haver paz o mundo precisaria conhecer a dor, ele
causa uma grande devastação na vila da Folha em busca de Naruto. Após
derrotar Pain em uma intensa batalha, Naruto se encontra frente a frente
com Nagato para dialogar sobre suas perspectivas de paz para Terra. No
diálogo, nota-se a construção de ethé positivos que o protagonista revela
de si.
De início, no diálogo transcrito, notamos uma primeira construção
positiva do ethos do protagonista pelo outro. Em seu livro, Jiraya (Sábio
Tarado) desvela a imagem de Naruto como herói (“e o nome do herói
desse livro...É NARUTO”). Por meio de seu discurso, Naruto constrói
para si ethé de persistente e determinado (“EU NÃO POSSO DESISTIR”;
“EU VOU SER HOKAGE”). No que tange às disposições do ethos, o herói
se vale da areté para construção de sua imagem, pois mostra ser franco,
sincero e confiante ao afirmar trazer a paz até mesmo para outras vilas
(“E VOU LEVAR PAZ PARA CHUVA...POR FAVOR ACREDITE EM MIM”).
Após ser questionado por Nagato se ele de fato teria a confiança
suficiente de acreditar em si mesmo, Naruto desvela aspectos da eúnoia,
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mostrando-se solidário e altruísta ao se identificar com a dor de seu
auditório (“eu também...passei por dor [...] e tem muita dor...dentro de
mim também”), desse modo estabelece um vínculo de proximidade com o
outro. O protagonista ainda admite que se deixar levar pelos sentimentos
negativos não mostraria quem ele realmente é, pois prejudicaria o legado
que havia sido confiado a ele pelo mestre que tanto o preza. Nesse
sentido, mais uma vez Naruto se mostra determinado em nunca desistir
(“NÃO IMPORTA O QUANTO A DOR SEJA GRANDE eu vou continuar
andando”), desvelando novamente um ethos de areté, isto é, de virtuoso
(“ESSE É QUEM O NARUTO É”).
Outro recurso retórico a ser destacado é o efeito de voz. O tom
enfático, expresso com as letras maiúsculas na transcrição do diálogo,
evidencia o que Tringali (1988, p. 99) afirma: “a voz que se eleva ou
abaixa, que se apressa ou retarda... acrescenta novos significados à
pronunciação”. Observa-se, uma vez mais, que o tom elevado do
protagonista expressa sua convicção (“É NARUTO...É UM LEMBRETE
IMPORTANTE DO SABIO TARADO...EU NÃO POSSO DESISTIR E
SUJAR O LEGADO DO MEU MESTRE...EU VOU SER HOKAGE...E VOU
LEVAR PAZ PARA CHUVA...POR FAVOR ACREDITE EM MIM”; “ENTÃO
NÃO VAI SER O NARUTO”; “NÃO IMPORTA O QUANTO A DOR
SEJA GRANDE” e “ESSE É QUEM O NARUTO É”), o que corrobora a
construção dos ethé que Naruto desvela de si.
Do still da cena que se refere à Figura (9), notamos o semblante
do protagonista que denota seriedade (pelo olhar sério e sobrancelhas
franzidas), o qual dá a impressão de convicção em seu discurso. Segundo
Maingueneau (2020, p. 10), os efeitos de corporalidade são recursos
significativos na construção de imagens: “(...) expressão facial, olhar,
postura, figurino, etc. são igualmente signos elocutórios e oratórios
indumentários e simbólicos, pelos quais o orador da de si mesmo uma
imagem psicológica e sociológica”.
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f) Cena 7
Figura 10 – Naruto se torna um herói

Fonte: ANIMES ONLINE (2020, EP. 175)

Diálogo 6
Ebisu: Naruto é incrível...né?...primeiro todos pensaram que ele
era um problemão incluindo eu...nós temíamos o destino dele então
o mantínhamos distante e não nos importávamos com ele ((flashback))
mas ele nunca desistiu e nunca mudou seu jeito ninja e devagar mas
sem parar tivemos que reconhecê-lo ((flashback)) hoje todos confiam
implicitamente no Naruto eles se preocupam e tem esperanças além de
rezar por ele...ele mudou muito o que muitas pessoas pensavam
Iruka: é porque ele deu o seu melhor
A cena apresentada encontra-se no episódio 175 de Naruto
Shippuden e dura 4 minutos e 20 segundos (15’00” a 19’20”). Após ter
convencido Nagato a mudar de atitude e desistir de atacar a vila, Naruto
volta para Folha e é abraçado pela multidão que o aguardava ansiosa por
sua chegada.
Do diálogo transcrito entre dois professores da academia ninja,
depreendemos reconstruções de imagens engendradas na enunciação
por parte do outro. Ebisu, assim como muitos de sua aldeia, tinha
uma imagem negativa de Naruto, o qual era visto como um problema
(“primeiro todos pensaram que ele era um problemão incluindo eu”),
além de insignificante, sem importância (“nós temíamos o destino dele
então o mantínhamos distante e não nos importávamos com ele”). Em seu
próprio discurso, Ebisu recria essa imagem postergada do protagonista.
À medida que Naruto foi crescendo, demonstrando um caráter de
bravura e determinação, por meio da areté, que parte da virtuosidade,
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da excelência, Ebisu denota o ethos de Naruto como admirável (“Naruto
é incrível...né”). O mesmo atribui uma imagem ao personagem de
persistente e respeitável, como se observa por meio dos enunciados:
“mas ele nunca desistiu e nunca mudou seu jeito ninja” e “mas sem
parar tivemos que reconhecê-lo”. Com base nessas explanações, Naruto
atinge um de seus sonhos de ser conhecido e respeitado pelas pessoas.
Além do exposto, verificamos também ethé de confiável (“hoje
todos confiam implicitamente no Naruto”) e querido (“eles se preocupam
e tem esperanças além de rezar por ele”), ou seja, o oposto do que
demonstravam observar em Naruto.
No still da cena que se refere à Figura (10), observamos que as
pessoas mostram Naruto como querido e respeitado, dado depreendido
pelo fato de o protagonista ser jogado para o alto pela multidão em um
gesto carinhoso por ele ter salvado a vila toda. Nesse caso, verifica-se a
manifestação de um ethos de eúnoia, o qual, segundo Fiorin (2015, p.
71), apresenta “alguém solidário com seu enunciatário, como um igual,
cheio de benevolência e de benquerença”.
É então, a partir dessa cena, que Naruto reconstrói seu ethos
definitivamente. O ethos reconstruído é a prova retórica que persuade
o auditório. Ferreira (2019, p. 16) afirma: “o homem virtuoso cumpre
o ato determinado, conhece o que faz e o executa voluntariamente
como resultado de uma disposição permanente.” Sua persistência e
determinação foram essenciais para o processo da reconstrução de sua
imagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas análises das cenas captadas, notamos que, no início
da série, Naruto é construído de forma negativa pelos outros, a saber,
temível, assustador, nocivo, imprevisível, malcomportado, fracassado,
insignificante. Os que constroem tais imagens do protagonista
apresentam em seu discurso as características da areté, já que se mostram
desbocados, sinceros e francos.
Mas isso muda. E é essa mudança que buscamos retratar neste
artigo. As análises mostram que tal reconstrução do ethos parte não só
do próprio Naruto, mas também dos outros. Dentre as imagens que o
protagonista desvela de si, destacam-se ethé de persistente e determinado,
apresentando duas das disposições tratadas por Aristóteles (eúnoia e areté).
Do auditório, evidenciam-se imagens de herói, admirável, respeitado e
confiável. Pode-se dizer que as qualidades virtuosas do herói ajudam a
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contribuir para o sucesso da série que conquistou a adesão do público.
Os ethé evidenciados são reforçados também pelo discurso (logos),
constituído pelos stills de imagens e pelos diálogos transcritos das cenas,
os quais mostram que os ethé negativos do protagonista são construídos
pré-discursivamente por representações estereotipadas, devido o mesmo
possuir dentro de si o espírito da Raposa de Nove Caudas, responsável
pela destruição da Folha. As análises desvelam ainda que Naruto
reconstrói seu ethos pelo caráter destemido. A determinação pode ser
observada a partir do discurso (logos) como um todo (stills das cenas e
diálogos).
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RESUMO

Neste artigo discuto as inter-relações estabelecidas entre gênero,
sexualidade e espaço urbano. O interesse maior recaí sobre os modos
como podemos ler as categorias de corpo, sexo e gênero como
dispositivos de mapeamentos de resistências que possam auxiliar em
análises e descrições do ‘sujeito-queer’ em nossa sociedade, nas diversas
análises possíveis. As identidades dissidentes ou ‘desviantes’, ocupam
e ressignificam o espaço urbano de formas diferentes, dotando-os de
novos significados e, assim, subvertendo seu valor inicial. Desse modo,
trago como objeto de leitura a plataforma colaborativa ‘Queering the
Map’ demonstrando como o ciberespaço se insere como um dispositivo
de cartografias contemporâneas. Na análise faço gestos de leitura e
interpretação entendendo a linguagem como performance a partir
dos atos de fala e, também, com outras reflexões vindas da teoria da
arquitetura e dos estudos urbanos, além das teorias Queer que colaboram
com leitura de práticas não-binárias.
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Palavras-chave: análise do discurso; gênero e sexualidade; cartografias dissidentes;
queer; ciberespaço.
ABSTRACT:

Tionships established between gender, sexuality and urban
space. The greatest interest falls on the ways in which we can read the
categories of body, sex and gender as devices for mapping resistances
that can assist in analyzes and descriptions of the ‘subject-queer’ in our
society, in the various possible analyzes. Dissident or ‘deviant’ identities
occupy and resignify urban space in different ways, endowing them
with new meanings and, thus, subverting their initial value. In this way, I
bring as a reading object the collaborative platform ‘Queering the Map’
demonstrating how cyberspace is inserted as a device of contemporary
cartography. In the analysis, I make gestures of reading and interpretation,
understanding language as a performance based on speech acts and,
also, with other reflections coming from the theory of architecture and
urban studies, in addition to Queer theories that collaborate with the
reading of non-binary practices.
Keywords: discourse analysis; gender and sexuality; dissident cartographies; queer;
cyberspace.
“De todos os assuntos de que participamos com maior ou
menor interesse, a busca às cegas por uma nova maneira de
viver é a única questão que continua sendo apaixonante.”
Guy Debord1

INTRODUÇÃO – NOTAS PARA UMA LEITURA DIFERENCIADA

Este artigo se insere como um primeiro gesto de leitura e interpretação
a respeito da minha pesquisa de doutorado sobre como pensar as interrelações de gênero, sexualidade e espaço urbano. Historicamente,
as cidades têm sido estruturadas de uma forma que conservam a
homogeneização e elitização dos espaços, isto é, a cidade pouco acolhe
as diferenças, fazendo com que as minorias sociais estabeleçam sempre
1 Guy Debord. “Introducción a la crítica de la geografia urbana”, em Libero Andreotti e Xavier Costa (orgs.), Teoria de
la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad. Barcelona, Actar, 1996, p. 18.
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uma relação de trânsito com o território (cf. CÓRTES, 2008). Oferecer
a benevolência como sustentação da civilização em um mundo repleto
de violência, faz parte do universo da Arquitetura, mas muitos arquitetos
e urbanistas têm esquecido da dimensão e da diversidade humana
existente no tecido urbano (cf. GEHL, 2015). Os livros de arquitetura e
urbanismo, o trabalho prático dos arquitetos e urbanistas, assim como o
ensino da disciplina reforçam esses ideais.
Há mais de cinquenta anos, Jane Jacobs2 vem nos alertando

sobre como o pensamento racionalista da ideologia modernista
que distingue usos espaciais da cidade e celebra edifícios (e
sujeitos) autônomos, colocariam um fim ao espaço urbano e à
vida nas cidades, resultando em espaços esvaziados de pessoas,
de diversidade. De fato, o rumo dos acontecimentos históricos,
sociais e culturais nas cidades, não só reduziram as oportunidades
para os cidadãos, como também os inibiu, deixando as funções e
usos do espaço das cidades extremamente limitadas. As cidades
absorveram as características racionalistas do Modernismo e
passaram a operar em função da economia, onde progressivamente,
a tradicional função da cidade como local de encontro foi sendo
reduzida, ameaçada e/ou talhada (cf. GEHL, 2015).
A cidade espacialmente e ideologicamente excludente,
aliada à falta de políticas públicas inclusivas e funcionais, acaba
tornando-se uma materialidade geradora de respostas (voluntárias
ou não) sobre as ações contidas em si mesma. Estas respostas podem
ser lidas como enunciados das diferentes camadas sociais. Assim,
esses habitantes tornam-se coautores da cidade, colaborando nas
criações espaciais e também na fomentação de um discurso sobre
a cidade, agindo ativamente não só com o corpo, mas também com
as palavras. Desse modo, ser coautor da cidade é compartilhar da
criação dos diferentes espaços e de situações que se desenvolvem
no espaço urbano, de modo material ou imaterial. Os coautores
são aqui entendidos por indivíduos ou grupos (sujeitos, arquitetos,
coletivos, ativistas, ONG’s, etc.) que de alguma forma intervém na
dinâmica da cidade, da cotidiana vida urbana.
Portanto, trabalhando com essa ideia de aproximação entre ‘corpo’,
‘cidade’ e ‘discurso’, inicialmente faço algumas observações sobre como
a teoria da arquitetura, aos poucos, foi incluindo em seu ‘discurso’ novas
2 Jane Butzner Jacobs (1916 — 2006) foi uma escritora e ativista política do Canadá, nascida nos Estados Unidos.
Sua obra mais conhecida é Morte e Vida de Grandes Cidades (The Death and Life of Great American Cities, 1961)
onde critica duramente as práticas de renovação do espaço público da década de 1950 nos Estados Unidos.
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práticas, ideias e sujeitos, então, esboço uma breve aproximação com a
teoria queer, que me permite leituras e interpretações diferenciadas dos
padrões binários e normativos existentes. Na sequência, comento alguns
conceitos relacionados ao corpo, sexualidade e identidade, sempre que
possível relacionando-os com o espaço urbano. Em seguida, trago uma
breve observação sobre a linguagem como performance, consideração
os atos de fala. Na sequência apresento o projeto colaborativo “Queering
the Map” como um dispositivo cartográfico, isto é, uma ferramenta que
permite leituras e interpretações da cidade a partir dos discursos e dos
modos de apropriação urbana.

Assim, o que me interessa neste trabalho é discutir a função
social da arquitetura e urbanismo e o modo como os indivíduos/
grupos subvertem – com seus corpos, sua existência, suas palavras
– o significado dos espaços urbanos e até mesmo o significado de
suas próprias existências. E, ainda, demonstrar que as categorias de
gênero, sexo, raça e classe são importantes marcadores sociais
que devem ser considerados para as diversas análises sociais
urbanas, especificamente nesta discussão, entendendo como uma
plataforma virtual (o Queering the Map) pode ser relevante nesse
processo.
ALGUMAS APROXIMAÇÕES ENTRE A ARQUITETURA E O ‘QUEER’: O ESPAÇO, O CORPO E O DISCURSO

A teoria da arquitetura é um ‘discurso’ sobre a prática da profissão
e também sobre a produção da disciplina (cf. NESBITT, 2006). O
discurso, para Dominique Maingeneau (2008) é prática discursiva, já
que está para além do texto, integrando todos os planos e não somente a
intertextualidade. Isto é, agimos no mundo e fazemos coisas com nossos
discursos. A produção do discurso está ligada ao estatuto de uma certa
comunidade de enunciadores, que conferem significado aquilo que
é ‘dito’ ou ‘feito’. A produção da arquitetura está ligada a uma certa
comunidade de arquitetos que (enunciam) conferem sentido aquilo que
é construído. Em ambos os casos, os enunciadores definem seu ‘status’
e seu modo de enunciação, inscrevendo-se em uma certa posição social
(cf. MAINGUENEAU, 2008).
Ao longo da história é possível identificar no ‘discurso arquitetônico’
certos problemas que necessitam de soluções relacionadas ao espaço
físico e outros que estão voltados para os esclarecimentos conceituais.
As questões físicas são resolvidas pela técnica, enquanto as conceituais
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são abordadas a partir da filosofia. Dentre os inúmeros temas possíveis
estão as origens da arquitetura, sua forma e função, sua relação com a
paisagem, com a cultura, com outras artes e os seus significados e, mais
recentemente, a sua relação com os sujeitos, no sentido de considerar
a diversidade de experiências e vivências com o espaço urbano e não
somente um ‘sujeito universal’ como interlocutor dos projetos.

A ampla abordagem de assuntos acontece porque a
Arquitetura lida com as inúmeras atividades que envolvem todas
as esferas da vida humana social. Os modos de organização da
sociedade e de circulação, os modos de trabalho e de lazer, as
nossas relações amorosas, afetivas e sexuais. Ou seja, tudo que
envolve o comportamento humano e a vida social cotidiana está
entrelaçado com as preocupações da teoria da arquitetura. Estes
inúmeros conflitos materializam-se no tecido urbano, visto que
a cidade é a sociedade global projetada no solo (cf. LEFEBVRE,
2001). Daí vem a importância fundamental de entender que as
intervenções urbanas3 transformam os modos de vida cotidianos,
uma vez que o espaço urbano não é homogêneo, nem apolítico e
tampouco concebido sem si para si mesmo (cf. CÓRTES, 2008). Pelo
contrário, o espaço nunca permanece estático, muito menos o discurso,
porque ambos são produtos da história, fazem parte de um modo de
inscrição social e são ‘lugares’ de encontro das ideias e dos interesses
culturais, materiais e financeiros. Os diferentes indivíduos e grupos

que habitam o território urbano sempre buscaram se relacionar
com o mundo e, é através da intencionalidade pensada que o
sujeito se descobre ligado ao objeto (cf. BOUTINET, 1990). Isto é,
ligado a cidade, ao espaço urbano, à algum lugar.
Nesse contexto, a teoria crítica da arquitetura avalia o
mundo e as suas relações com a sociedade a que serve (cf.
NESBITT, 2006). É naturalmente polêmica e questionadora, além
de muitas vezes conter orientações éticas e políticas explícitas,
já que tem por intenção estimular mudanças. Assim, pode afiliarse ideologicamente à outras correntes de pensamento, como o
marxismo ou o feminismo.
Não por acaso, desde a década de 1960, a teoria da arquitetura
vem se caracterizando por sua interdisciplinaridade e pela abertura a
outros discursos. De um modo geral, alinhando-se ao pós-modernismo
3 Me refiro aqui a qualquer tipo de intervenção no território (isto é, qualquer intervenção no espaço público: um
grafite, uma performance, uma apropriação temporária etc.) e não somente uma intervenção urbana de demanda
pública realizada por algum órgão específico.
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como modo de investigação de alguns temas e estruturando-se pela
proliferação de paradigmas teóricos e de classificações ideológicas para
fomentar suas discussões, quase sempre, pós-estruturalistas.
Foi também a partir da década de 60 (e dos primeiros anos dos
1970) que o território urbano ficou marcado pelas lutas das mulheres,
dos gays e dos negros contra os preconceitos que sofreram. Pautados por
essas experiências de resistência, muitos dos movimentos sociais que
surgiram a partir de então – principalmente o feminista – fizeram com
que as categorias de gênero e sexo se tornassem tão importantes para
uma análise social, quanto às categorias de classe e raça (cf. SPARGO,
2017). Nessa efervescência política de contestações sobre o poder,
identidade, raça e gênero, surgiram alguns coletivos de arquitetos e
artistas que passaram a tencionar esses aspectos não examinados, não
abordados ou esquecidos no campo da arquitetura e urbanismo, como
por exemplo os Situacionistas4 e o Team 105. Movimento que se repete
até os dias de hoje.
As reflexões que surgiram desse momento foram pertinentes em
relação aos novos modos de ocupação e significação das cidades, elas
foram postas, principalmente, pela Internacional Situacionista, grupo
que surge a partir da fusão de três movimentos de vanguarda6. Com o
olhar voltado para a produção artística e também para a construção de
uma nova sociabilidade, criticam a vida cotidiana monótona e indicam
a criação de situações (daí o nome do grupo) e de novas formas de
utilização dos espaços urbanos. Não só os Situacionistas, mas também
artistas como Gordon Matta-Clark7 e Vito Acconci8 apoiaram-se em
filósofos como Henri Lefebvre, Martin Heidegger e Michel Foucault,
que escreveram sobre valorizar a vida e o ser cotidiano nas sociedades
urbanas ocidentais, apontando pra novos olhares que não o racional.
Dessa forma, nesse momento as abordagens e inter-relações
acontecem a partir das aproximações com as questões filosóficas,
sociológicas, marxistas, linguísticas e feministas, isto é, a teoria da
4 Movimento internacional de cunho político e artístico. O movimento Internacional Situacionista foi ativo no
final da década de 1960 e aspirava por grandes transformações políticas e sociais articulando conceitos de arte,
urbanismo e vida social. A primeira IS foi desfeita após o ano de 1972.
5 Team 10 foi um grupo de arquitetos que se opunham às doutrinas Modernistas.
6 Os grupos que dão origem a Internacional Situacionista são: Internacional Letrista, Movimento por uma
Bauhaus imaginista e Comitê Psicogeográfico de Londres.
7 Gordon Matta-Clark (1943 – 1978) foi um artista norte-americano, famosos pelo “Building Cuts” uma série
de trabalhos em edifícios abandonados, onde em uma atitude pós-modernista, ele removia partes do piso, teto e
paredes dos andares e olhava para dentro das estruturas.
8 Vito Acconci (1940 – 2017) foi um arquiteto norte-americano que realizou inúmeras performances opondo-se
ao caráter comercial da arte, desenvolvendo manifestações efêmeras e ligadas as relações entre o homem, o sexo
e o desejo.
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arquitetura passa também a considerar abordagens mais humanistas
nas suas práticas, mesmo que na prática da profissão em si esse olhar
ainda seja negligenciado. A partir dessas ideias e dessa ‘abertura’,
podemos dizer, mais ‘humanistas’, é que se desenvolveram trabalhos
que descrevem como o sujeito vai buscar reconhecimento pelas práticas
sociais com as quais conquistará visibilidade e ‘status’ social perante um
grupo. Isto é, o direito à cidade (cf. LEFEBVRE, 2001).

Desse modo, a arquitetura como uma prática social que
expressa a cultura de uma época e de um povo, é em si mesma
um dispositivo de poder (cf. FOUCAULT, 1987). Um dispositivo de
subjetivação que concentra em si a categoria de gênero que é uma
experiência coletiva9. Isto é, a arquitetura cria os lugares onde se
desenrolam nossa existência. Ela se insere como um dispositivo
de poder que estabelece as ordens, fronteiras e os modos de
como vemos e vivemos o mundo ao nosso redor, o que Foucault
chama de ‘arquiteturas de aprisionamento’ – a prisão, o hospital, a
escola, o quartel, a igreja, a casa, etc. – ao fazer essa observação,
Foucault além de fornecer um dado importante para as análises de
corpos dissidentes, insere um pensamento de como as instituições
produzem sujeitos culturais e também produzem as identidades e
sexualidades através da opressão, da exclusão ou da normalização
(cf. PRECIADO, 2017).
Nesse sentido, podemos dizer que o homem sempre buscou
relacionar-se com as coisas ao seu redor através do corpo, que
é a matéria. Na linguagem o corpo torna-se matéria e por ela é
significado. Na cidade, o corpo é matéria que se transforma e
que é transformado pela cristalização dos seus atos (cf. BUTLER,
2017). Assim, “pensar o corpo, hoje, é pensar suas vivências
(performances), numa visão que o contemple como um dos
elementos constitutivos do amplo universo semiótico, em que se
produzem as subjetividades” (VILLAÇA, 2009, p. 35). Mais que
um organismo físico e/ou material, o corpo é uma materialidade
carregada de códigos dos quais usamos para nos situar no mundo
e tais signos nos ajudam a entender quem somos. A configuração
do nosso corpo influência de forma mais que evidente nossa
existência social e cultural (cf. CORTÉS, 2008).
Assim, no mundo em que vivemos, no qual a aparência
9 É uma experiência individual, vivida coletivamente, faz parte da vida cotidiana. Todas as pessoas buscam encontrar o
seu, mesmo que inconscientemente e todos fazem isso singularmente, mas ao mesmo tempo.
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e a imagem são signos de valor, o corpo não apenas transmite
mensagens à sociedade, mas ele também passa a ser o conteúdo
dessas mensagens (cf. CORTÉS, 2008). Portanto o corpo, o
sexo, o gênero (e a raça) são categorias inter-relacionadas que
funcionam simultaneamente, como um nó borromeu, transmitindo
informações em forma de enunciados, sejam eles verbais ou nãoverbais. E, assim, insere-se como importantes categorias de análises
que envolvem o sujeito, já que são os sujeitos que carregam esses
marcadores sociais em si mesmos.
Ao apropriar-se do espaço o corpo gera a vida, possibilita
a troca e a interação. Portanto, ele é mais do que aquilo que
observamos externamente. É um símbolo pessoal e social de
identidade (cf. CÓRTES, 2008). E, é pelo corpo que damos sentido
à nós mesmos, ou seja, é um veículo metafórico de significados.
Na sociedade ocidental, o nosso corpo configura nossa existência
social e cultural. “A imagem do corpo é o efeito, o resultado, a
construção que se produz por meio da subjetivação das estruturas
que antecedem nossa entrada no mundo” (cf. CORTÉS, 2008, p.
125). Isto é, o corpo é matéria, resultado da cristalização das nossas
ações no dia-a-dia (cf. BUTLER, 2017). Por isso, somos sujeitos
socialmente e historicamente inscritos na história. Assim, o corpo
também se insere como um importante dispositivo de análise
cartográfica. É no corpo que ocorre o primeiro lugar da existência
social, esse lugar social se transforma na experiência vivida no
território e, assim, o território passa a ser uma territorialidade.
Desse modo, o corpo e o lugar configuram a existência.
A partir desse olhar, ao longo da história construiu-se um ideal
de corpo atrelado ao sexo masculino e muitas vezes significado
por palavras como ação, ativo, saudável, quente (cf. SENNETT,
2016). Como escreve Aaron Betsky (1995, p. 22) “o imaginário
do corpo masculino está em qualquer lugar, da construção fálica
dos arranha-céus às construções ‘musculares’ de nossos órgãos
públicos. Os papeis do Homem e seu poder se fazem reais por
meio da arquitetura’. O que protege o homem nesse sentido é o
ideal ativo que conecta o corpo do homem em uma espacialidade
de poder e moralidade social, fazendo com que esse homem tenha
medo da passividade, o que implicaria em perda de privilégios (cf.
CÓRTES, 2008).
Dessa forma, não só o corpo, mas também o gênero e o sexo
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passam a ser importantes dispositivos de análise urbana e social,
pois inserem marcadores de diferenças, ou seja, expõe que esses
sujeitos experimentam o espaço de modos diferentes. Portanto, se
o homem ocupa todo o espaço e se o espaço representa e de certa
forma protege e ratifica o ideal masculino, o corpo das mulheres
e dos gays (entre outras minorias) estiveram ausentes, foram
silenciados e/ou negados durante muitos anos. Assim, o espaço
doméstico – ou privado – foi, durante muito tempo o único lugar
possível para esses corpos, onde eles podiam se expressar com
‘certa liberdade’, pois a casa torna-se acolhedora ao mesmo tempo
que serve de prisão, ou seja, tem um caráter duplo.
Nesse sentido, paras os corpos dissidentes, o simples ato de
circular por um espaço público já se torna uma subversão desse
espaço, tendo em mente que estes corpos sempre foram negados
no espaço público. Assim, a teoria da arquitetura aproximase filosoficamente com base no método conhecido como
fenomenologia (cf. NESBITT, 2006) para discutir atitudes pósmodernas com mais atenção ao modo de fazer as coisas, à cidade,
o lugar, à paisagem, que muitas vezes foram deixadas de lado.
Desse modo, a reflexão fenomenológica da arquitetura passou
a preparar as discussões sobre os assuntos mais contemporâneos e
ligados ao modo como uma obra de arquitetura – assim como uma
obra de arte – toca, provoca e faz um sujeito se sentir (cf. NESBITT,
2006). Portanto, podemos dizer brevemente que é a partir das
críticas em relação as ações de caráter modernista, isto é, que
olhar para a cidade de modo muito racional e funcionalista, que
a arquitetura (por força dos arquitetos, dos coletivos, dos sujeitossociais) se abriu para um novo entendimento do modo como
agimos na cidade, nos espaços urbanos e quais reflexões podemos
tirar disso. Alguns artistas e arquitetos citados aqui, podem ser
considerados ou ter suas práticas profissionais, consideradas como
verdadeiras ‘atitudes queer’ – visto que colocavam suas ideias e/
ou corpos em oposição as normas em voga – muito antes do termo
de fato existir.
Assim, se a teoria crítica avalia o mundo, posso dizer, que a
teoria queer questiona a avaliação do mundo. Fundamentada pela
teoria feminista e difundida pelas afiliações com a filosofia e a com
a sociologia, as teorias queer10, desde a década de 1990, discutem
10 Desde quando a teoria Queer surgiu nos anos 1990, começou a espalhar-se ao redor do mundo, resultando em
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principalmente sobre as relações de gênero, sexualidade, raça e classe.
Aos poucos, os coletivos, artistas e ativistas começaram a organizar-se
socialmente e experimentar, transgredir e/ou subverter as tradicionais
distinções binárias que organizavam a vida cotidiana e depois o
‘assunto’ abordado como ‘queer’ começou a invadir as instituições

acadêmicas, partindo principalmente das afiliações com Michel
Foucault, Jacques Derrida e mais contemporaneamente Judith
Butler.

Antes de virar um termo de ‘empoderamento’, a palavra queer, dita
ou sussurrada como insulto, agora é orgulhosamente, não só proferida,
mas também estampada, negociada e comercializada como marca de
transgressão por pessoas que antes se chamavam de lésbicas ou gays.
Em inglês, o termo tem a função de adjetivo ou verbo e em todos os
casos e línguas11 se define em oposição à norma ou a normatização das
coisas, das relações, dos espaços. Desse modo, se podemos dizer que
a teoria queer é uma escola de pensamento, é importante deixar claro
que ela não tem visões ortodoxas de disciplina (cf. SPARGO, 2017). Ela
não se impõe como um arcabouço teórico, metodológico ou conceitual,
único e sistemático, pelo contrário, se disponibiliza como um acervo
de engajamentos intelectuais com as relações de sexo, gênero e desejo
sexual em constante trocas com outras disciplinas desestabilizadoras das
condições do sujeito. Vem daí a importância da filiação com a obra de
Michel Foucault e suas pesquisas sobre o saber e o poder.
O queerness12 na arquitetura tem sido associado à ideia de ‘queer
spaces’ (cf. BETSKY, 1997) – um lugar real, imaginário, projetado (e
ocupado) através das políticas de identidade de gênero e sexualidade.
Tais conversas – lideradas por Joel Sanders13 e Aaron Betsky14, entre
outros – eram ricas, mas relegaram o termo queerness a uma certa parte
do processo do design de projeto, privilegiando a política espacial, as
várias vertentes e variedades locais; por isso, atualmente falamos em teorias Queer no plural.
11 Faço essa observação porque na última década a palavra vem ganhando diferentes formas de escrita, como por
exemplo “cuir” principalmente em países latinos.
12 O termo não possui uma tradução oficial para o português. Alguns pesquisadores chamariam de “estranheza”
já que estranho é a palavra que mais se aproxima do sentido de “queer”, mas também usam “singularidade”
como sinônimo de queerness. Dentre estas duas opções, me aproximo mais da palavra “estranheza”, mas deixo
claro que o sentido de queerness aqui, não é uma abordagem estranha do espaço, mas uma atitude de leitura,
de olhar para a cidade, paras as relações entre arquitetura e sujeito. Isto é, o queer é uma atitude que se opõe as
normas e regras pré-estabelecidas. Sugiro então, que o queerness neste texto seja entendido como uma atitude de
apropriação e de subversão dos espaços públicos, assim como suas leituras e significações.
13 Arquiteto norte-americano e professor de arquitetura na Yale Architecture. Seus estudos discutem as ‘arquiteturas
das masculinidades’ e exploraram a complexa relação entre cultura e espaço social, analisando o impacto que as forças
culturais em evolução têm sobre o ambiente projetado.
14 Arquiteto norte-americano, diretor da escola de arquitetura e Design no Instituto Politécnico da Universidade de
Virgínia. Seus trabalhos discutem principalmente as questões de ‘queer spaces’.
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configurações formais e habitações conscientemente abjetas.
As discussões recentes a respeito do assunto revelam novos lugares
onde podemos encontrar o queerness especificamente na prática de
apropriação dos espaços, não só pela descrição dos usos, mas também
por abordar as questões do corpo e da linguagem como categorias
analíticas. Isto é, o queerness (ou o queer) é uma atitude que perverte os
referentes, que perturba a forma, que subverte as histórias, para flexionar
não apenas o que projetamos, mas como projetamos, como pensamos o
projeto e como entendemos a cidade e a sociedade.
Pensando em termos de ‘queerness’, já temos uma geração
emergente de artistas, designers, escritores e curadores cujo trabalho
demonstra, conscientemente ou não, aproximamentos com a Cultura
Queer15 extraídas da subversão de regras que regem o comportamento,
o vestuário, o sexo, o desejo e a estabilidade corporal: seja por uma
dismorfia sutil, seja por brincar com corpos, formas e citações, por um
materialismo transgressivo, por uma estética ‘camp’ e também por uma
banalidade crítica.
Desse modo, pensando nesses posicionamentos, estudar a
cidade a partir de uma perspectiva queer, certamente contribui com a
interdisciplinaridade dos conhecimentos a respeito dos assuntos urbanos.
O entendimento da produção espacial urbana e suas relações com os
marcadores sociais podem ajudar a entender que o uso/ocupação da
cidade são exercícios de cidadania, além de identificar outros sujeitos,
proporciona leituras não normativas e diferentes da lógica capitalista.
UMA BREVE IDEIA DA LINGUAGEM COMO PERFORMANCE

Austin (1990) não foi o primeiro teórico a se preocupar com
que a linguagem faz no mundo, mas foi o primeiro a considerar a
visão performativa da linguagem (cf. MELO; ROCHA, 2015). O autor
desenvolve discussões sobre como agimos no mundo com nossas
palavras, ou seja, como a linguagem não só descreve algo, mas também
como dá vida sobre o que se fala. Segundo os estudos inicias de Austin,
nossos enunciados fazem coisas, isto é, são considerados por ele em
relação a sua eficácia em termos de ação no mundo.
Desse modo, segundo a intrigante leitura que Judith Butler faz de
Austin, a linguagem tem um potencial tripartido, onde: 1 – existe uma
intenção antes do uso da palavra, ou seja, o sujeito é anterior a fala; 2 –
existe um nível instrumental das palavras; e 3 – um resultado do uso da
15 Tudo que envolve o ‘queer’. Filmes, séries, músicas, exposições artísticas, performances, etc.
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palavra. Assim, para Butler as palavras não são apenas instrumentos para
as realizações de ações no mundo, elas são a própria ação (é esse o olhar
que colocamos em relação ao ‘Queering the Map’).
Assim, o que nos interessa observar a partir de agora é, pensando
com Butler (1997) como a linguagem faz nascer corpos que ela própria
sustenta ou ameaça a existência, ou seja, existimos porque somos
reconhecidos pelos outros. Não só por sermos reconhecidos, mas
porque temos uma linguagem reconhecível. Portanto, nossas práticas de
linguagem são ações que nos constituem, se fazem a partir da repetição,
que é sua condição de possibilidade. Desse modo, os nossos discursos
têm um papel importante nas nossas vivencias (performances), isto porque
nossas palavras, nos colocam no mapa, ela nos faz existir socialmente.
Este efeito performativo inaugura e insere novos sentidos subversivos
que permitem leituras e interpretações do sujeito, das performances,
dos espaços (públicos ou não), portanto, colocam-se como importantes
categorias de uma análise que olha para os sujeitos dissidentes.
O SUJEITO-QUEER, UM FLÂNEUR PERVERSO
Imagem 1 – Interface do site. Foto: Reprodução do site “Queering the Map”.
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O ‘Queering the Map’16 é um projeto do designer canadense Luca
LaRochelle17, que tem como objetivo mapear de forma colaborativa,
isto é, pelas mãos dos próprios habitantes das cidades, as vivências,
identidades e momentos relacionados de diversas formas ao termo
‘queer’. Descrevendo o projeto de forma bem simples: com a plataforma
Maps do Google, o intuito é localizar um lugar no mapa, colocar um
marcador e publicar o seu depoimento, anonimamente, sobre uma
situação ‘queer’ relacionada ao espaço (público o privado) em questão.
Ação que qualquer pessoa pode fazer.
Em algum ponto do mapa, nos Estados Unidos de Donald Trump,
alguém aponta: “Saí do armário aqui, via Instagram, na parada de Nova
Iorque”. No Rio de Janeiro de Witzel e Crivella, alguém crava no mapa:
“Beijei uma garota aqui, no banheiro da escola”. Outro marcador, na
Rocinha diz: “Beijei o meu amor, durante o pôr-do-sol no Rio”. No eixo
monumental, da desgovernada Brasília as declarações são do tipo “Fodase Bolsonaro” e “Meu primeiro beijo com um menino foi aqui, no beijaço
contra um parlamentar homofóbico”. São inúmeras as declarações ao
redor do mundo que demonstram as afinidades estabelecidas entre
identidade, sexualidade, ativismo e espaço público.
A partir das ‘declarações queer’ de sujeitos anônimos, o mapa
que vai sendo construído de maneira colaborativa é marcado por
inúmeras lembranças amargas ou doces como essas apresentadas. O
projeto faz uma inusitada cartografia coletiva da cidade nos tempos
do GPS, feito em azul e rosa, rosa e azul, quem habita esse mapa é a
comunidade LGBTQ+, com todas as suas cores misturadas. O ‘queering
the map’ é mais que um mapa, é um documento de acesso público, é
uma ferramenta de inclusão onde todas as histórias são contadas sem
protagonistas, ao mesmo tempo que todos são os protagonistas. Além
disso, o projeto oferece uma inusitada possibilidade de leitura entre a
cidade e as atitudes de apropriação queer, via ciberespaço.
Atualmente, a superfície do projeto está tomada por ‘manchas’
pretas, tanto são os marcadores acumulados em determinadas áreas
(imagem 1). O que nos mostra as áreas de circulação destes corpos,
ou seja, por onde as homossexualidades ou as diversas identidades e
sexualidades ‘queer’ estão geograficamente, isto é, é possível ver por
16 Site do projeto: www.queeringthemap.com – Importante dizer que meu interesse aqui, não é analisar os
enunciados anônimos deixados na plataforma, mas sim analisar como a plataforma se insere na cartografia e pode
ser aproveitada como um dispositivo de análise.
17 Designer canadense, indicado pelo projeto ao Lumen Prize e ao World Design Guide, na categoria de impacto
social, em 2018.
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onde estão circulando, imaginar quais percursos e deslocamentos
estão fazendo. É muito fácil, pela imagem do projeto, imediatamente
relacionar tais manchas as áreas de consumo mais globalizadas, os
lugares onde vemos marcações são principalmente nos Estados Unidos
e na Europa. Existe uma expressiva quantidade de marcadores em áreas
como a Quinta Avenida, em Nova Iorque ou na Avenida Paulista, em São
Paulo, em comparação com áreas mais isoladas e/ou interioranas. Isto
é, de uma certa forma podemos relacionar que a liberdade indentitária
e sexual de um sujeito está geograficamente posta em um circuito que
integra vivências com o espaço urbanizado e com o mercado.
Não por acaso, nos últimos anos alguns teóricos queer criticam
o fato de que a cultura queer está diretamente associada ao mercado,
assim como a sexualidade de uma forma em geral. Você pode assistir
um filme queer, uma série queer ou até mesmo usar uma camiseta com
a frase ‘queer as fuck’. Em outras palavras, é preciso consumir para ser.
Assim o ‘queer’ teria se tornado apenas mais uma categoria identitária,
como ‘gay’ e ‘lésbica’ (cf. SPARGO, 2017). Existem até mesmo bairros
completamente dedicados a cultura queer, como o Castro, em São
Francisco, na Califórnia. Considerado um bairro “descolado” com as
faixas de pedestres nas cores do arco-íris e praças públicas reservadas
para discutir e lembrar o ativismo. Castro, é o exemplo físico daquilo que
configura o tecido urbano: o consumo e a circulação das pessoas, mas
o queer não é só isso.
Há cem anos, obviamente, já existiam gays passeando por São
Paulo, mas não haviam boates ou bares dedicados exclusivamente para
este público. A “comunidade” da época frequentava lugares onde todo
mundo ia: cabaré, restaurantes, cafés, teatros e tudo junto e misturado,
inclusive com preconceito e homofobia. Os gays na época eram
chamados de “frescos” ou “pederastas” e considerados figuras folclóricas
e marginais (cf. TREVISAN, 2018) sempre ligados a um submundo muito
próximo das prostitutas, cafetinas, michês, malandros e contraventores
de modo geral. Mesmo assim, havia para os devassos da época, um
espaço relativamente livre: a rua.
Atualmente, no mundo globalizado que vivemos, temos a sensação
de liberdade e de livre circulação, o que não é totalmente verdade.
Nesse sentido o ‘queering the map’ coloca em exposição os lugares da
cidade onde os corpos queer estão, as palavras contam as experiências
de indivíduos que vivem, convivem e sentem os espaços urbanos de
maneiras muito particulares. Desse modo, o mapa se coloca como um
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dispositivo marcador e de visualização da circulação dos afetos e dos
sujeitos-queer na cidade, já que os marcadores estão alinhados com a
questão afetiva, sentida naquele momento18. Os sujeitos ao circularem
pela cidade, surgem então, como uma figura de flâneur perverso, isto é,
um explorador urbano que passeia pela cidade em busca de novidades
e acontecimentos.
Desse modo, a plataforma fornece novos caminhos para se
pensar as relações estabelecidas na cidade. Ela é capaz de registrar os
movimentos das diferentes identidades sexuais e dos usos dos espaços
e das práticas urbanas que emanam a partir da circulação desse sujeitoqueer, o flâneur moderno. Este ‘mapa humano’ expõe através dos
enunciados anônimos o que as vezes é difícil de explicar: as relações
entre espaço, gênero, sexualidade, afetividade, etc. A ferramenta mescla
o corpo, o espaço e a língua, assim, as palavras atreladas à um espaço
físico, formam o dispositivo cartográfico de análise, já que elas estão
narrando as experiências e os modos de produção da subjetividade dos
sujeitos-queer. É, de fato, a linguagem como performance.
CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS

É claro que os questionamentos em relação a ocupação humana
do espaço público sempre existiram. Posso dizer que as aproximações

entre a Arquitetura e o Queer aconteceram inicialmente a partir
de uma abertura fenomenológica aos novos discursos e modos de
análises sociais urbanas, principalmente a partir das observações
postas pelo Movimento Feminista. Na história recente, essa
aproximação, acontece muito antes do ‘queer’ de fato existir,
como pude demonstrar no início desta conversa. Desde os anos
1930, mas principalmente a partir dos anos 1960, as discussões
sobre as apropriações cotidianas dos espaços foram fomentadas
não só por arquitetos, mas também por diversos artistas, ativistas
e coletivos. Falar sobre identidade, sobre sexualidade é falar sobre
a vida social, portanto são assuntos indissociáveis das análises
sociais urbanas.

Ao olhar para o ‘Queering the Map’ como uma ferramenta de
observação do sujeito-queer – que se insere nessa discussão como uma
espécie de flâneur perverso – podemos observar como o sujeito é um
produto de um momento sócio histórico. Ele é sempre produzido e
18 Me refiro aqui a afeto em um sentido mais amplo, um afeto à algum lugar, à outra pessoa, à alguma memoria,
etc.
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regrado pela ordem social que organiza as experiências dos indivíduos
em um determinado momento. Todo corpo é potencialmente desviado,
considerado como um indivíduo que deve ser corrigido e, por isso, deve
circular por um conjunto de arquiteturas políticas e controladoras que
vão garantir a sua normatização (a casa, a escola, o quartel, o hospital
etc.). Por isso, mesmo as declarações anônimas do projeto, se inserem
como um grito de representação no espaço público das cidades. Os
relatos estão dizendo ‘estamos aqui, ocupamos o espaço e somos queers
e daí?’. Essas palavras fazem emergir do mapa o ethos ativista de um
sujeito que luta pelos seus direitos de ocupar e viver os espaços urbanos,
assim como todos os cidadãos.
A breve análise apresentada nos permite dizer que o sujeito
está diretamente ligado ao espaço urbano e ao consumo, o que torna
esse sujeito, um sujeito social. Assim, considerar os marcadores
sociais (gênero, sexo, raça e classe) como categorias de análise se faz
fundamental para uma leitura diferenciada dos padrões normativos
existentes em nossa sociedade. Considerá-los é, portanto, inseri-los no
mapa. Mesmo de forma anônima, os enunciados dão visibilidade aos
corpos dissidentes no espaço urbano, isto é, são intervenções com o
discurso no território, pelo ciberespaço. Dessa forma, posso dizer que
traçar uma cartografia a partir desse dispositivo requer enfatizar como o
discurso e a representação, constrói um sujeito que é possível de explicar
e descrever. Isto é, a linguagem não é uma mera forma de comunicação,
pelo contrário, nossas palavras são ações que ratificam pensamentos,
posições, desejos etc. As palavras trazem à existência aquilo sobre o que
se fala.
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RESUMO

A realidade vivida no ciberespaço nem sempre invade a sala
de aula, passando a impressão de que o ambiente real e o virtual não
são usados concomitantemente por professores e alunos. Partindo
desse pressuposto, indagamos: De que maneira os Memes e os GIFS
contribuem para o ensino e aprendizagem da leitura e da escrita em
língua portuguesa? Foram nossos objetivos específicos: analisar memes
e GIFS; defender a presença desses gêneros digitais na aula de língua
portuguesa e destacar a importância de ações pedagógicas com a
leitura e produção de texto, mediante o uso desses textos. A pesquisa
realizada tem caráter qualitativo. Embasamos nosso estudo em autores
como Marcuschi (2008), Fiorin (2008), Bazerman (2011), Rojo e Barbosa
(2015), Lupinacci (2016), Escalante (2016), Massaruto, Vale e Alaimo
(2017), além de outros. O resultado mostra a importância de o professor
de língua portuguesa fazer uso de Memes e de GIFS, em sala de aula,
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uma vez que viabilizam a criação de leitores e produtores de textos
críticos.
PALAVRAS-CHAVE: Gêneros Digitais. Memes e GIF. Aula de Português.
ABSTRACT

The reality in cyberspace doesn’t always invades the classroom,
passing under the impression that the real and the virtual environment
are not used at the same time by teachers and students. Starting from this
assumption, we inquired: how the Memes and the GIFS contribute to the
teaching and learning of reading and writing in Portuguese language?
Were our specific objectives: analyze memes and GIFS; defend the
presence of these digital genres in Portuguese language class and
highlight the importance of pedagogical actions with reading and text
production, through the use of these texts. The survey has a qualitative
character. Embasamos our study in authors like Depends (2008), Fiorin
(2008), Bazerman (2011), Rojo and Barbosa (2015), Lupinacci (2016),
Escalante (2016), Massaruto, Vale and Alaimo (2017), among others. The
result shows the importance of the Portuguese language teacher make
use of Memes and GIFS, in the classroom, once you enable the creation
of readers and overall.
KEY-WORDS: Refundamentar Digitais. Memes e GIF. Aula de Português.
INTRODUÇÃO

Vivemos em uma sociedade que diariamente faz uso de tecnologias.
Esse fato é tão notório que seria até impossível perceber o mundo sem
as conquistas tecnológicas. Diante desses avanços, presenciamos o
surgimento de gêneros digitais que acompanham os movimentos sociais.
Dentre eles, encontramos os memes e os GIFS, usados especificamente
em espaços virtuais e que surgem para ampliar as comunicações travadas
nesse ambiente.
No entanto, nem sempre, a realidade vivida no ciberespaço
invade a sala de aula, porque ela, por si só, não é capaz de mudar a
prática docente. Não há dúvida alguma de que a produção de textos e a
leitura que se realizam nas redes sociais parecem ser ainda distantes do
contexto escolar. Isso passa a impressão de que os dois ambientes, o real
e o virtual, não são vividos concomitantemente.
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Assim, indagamos: De que maneira os Memes e os GIFS
contribuem para o ensino e aprendizagem da leitura e da escrita em
língua portuguesa? Nosso objetivo geral é mostrar a contribuição dos
Memes e GIFS para o aprendizado da leitura e da escrita em aulas de
língua portuguesa. Foram nossos objetivos específicos: analisar memes
e GIFS; defender a presença desses gêneros digitais na aula de língua
portuguesa e destacar a importância de ações pedagógicas com a leitura
e produção de texto, mediante o uso de memes e GIFS em aulas de
língua portuguesa.
A pesquisa realizada tem caráter qualitativo, uma vez que analisa
memes e GIFS e aponta a possibilidade de usos desses gêneros nas
aulas de língua portuguesa. Embasamos nosso estudo em autores como
Marcuschi (2008), Fiorin (2008), Bazerman (2011), Rojo e Barbosa (2015)
e outros, os quais discutem sobre os gêneros digitais; e Lupinacci (2016),
Escalante (2016), Massaruto, Vale e Alaimo (2017), além de outros, que
estudam os GIFS e memes.
Com os Memes e os GIFS podemos conquistar um aprendizado de
língua mais crítico e simultaneamente lúdico, porque para ler e produzir
esses gêneros é preciso trabalhar com a polifonia, além de termos uma
ação pedagógica que se sustentará em locus digital.
GÊNEROS TEXTUAIS DIGITAIS

Entender os gêneros textuais é começar por fazer uma diferença
entre domínios discursivos, gêneros textuais, tipos textuais e suporte.
Marcuschi (2005) mostra os domínios discursivos como algo bastante
abrangente, porque não se limita a um único gênero, sendo, portanto,
uma esfera de atividade humana. Os gêneros, por sua vez, apresentamse em rotinas sociais, uma vez que não é possível a comunicação sem
a produção deles: “[...] é impossível não se comunicar verbalmente por
algum gênero, assim como é impossível não se comunicar verbalmente
por algum texto. Isso porque toda a manifestação verbal se dá sempre
por meio de textos realizados em algum gênero”. (MARCUSCHI, 2008,
p. 154)
Dessa maneira, para que a comunicação aconteça, precisamos
ser produtores de gêneros em situações diferentes. Nas contribuições
de Bazerman (2011) sobre gêneros textuais, também encontramos
a importância social dada ao assunto, ou seja, não havemos de falar
apenas em formas textuais, mas na maneira de organizarmos nossas
atividades comunicativas.
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Na mesma esteira de ideias, Rojo e Barbosa (2015, p.17) defendem
que todas as nossas práticas sociais com a leitura e com a escrita se
concretizam por meio de gêneros. Os gêneros “permeiam nossa vida
diária e organizam nossa comunicação”
É preciso também entender que os tipos textuais são elementos
constitutivos dos gêneros. Na visão de Marcuschi (2008), tipo textual
corresponde à parte que predomina as sequências linguísticas. Por fim,
a definição de suporte torna-se também essencial nesse estudo, uma vez
que se apresenta como “locus físico ou virtual”, “base ou ambiente de
fixação do gênero” (MARCUSCHI, 2008, p. 174).
Fiorin (2008, p. 65) faz uma relação diretamente proporcional
entre esferas de atividades sociais e os gêneros produzidos. O autor
descreve que os gêneros estão em constante alteração, podendo aparecer,
desaparecer, diferenciar-se e até ganhar um novo sentido.
Sobre o locus virtual, o autor enfatiza que gêneros novos se
proliferam com o surgimento das novas tecnologias e que é preciso
pesquisar esses textos. Para ele, a importância dada a esses novos
gêneros tem quatro aspectos: estão em desenvolvimento e fase de fixação
por meio do uso que se faz deles; apresentam características próprias
apesar de alguns parecerem projeções ou transmutações de outros (Cf.
MARCUSCHI, 2008, p.202); temos, por meio deles, a possibilidade de
rever as questões de textualidade e, por fim, mudam a relação que temos
com a oralidade e a escrita.
Rojo (2013) diz que os gêneros digitais são textos produzidos e que
circulam no ambiente virtual. Ela destaca que esses gêneros apresentam
novos modos de leitura, uma vez que privilegia a relação entre o texto
escrito e o texto imagético. Mesmo incentivando pesquisas no contexto
virtual sobre gêneros, observa Marcuschi (2010a) que é necessário ter
cautela no momento da caracterização dos gêneros digitais.
OS GÊNEROS DIGITAIS NO CONTEXTO ESCOLAR

Scheneuwly e Dolz (2004, p.74), destacam que os gêneros textuais
são a base para se trabalhar o ensino da língua portuguesa “é através dos
gêneros que as práticas de linguagem materializam-se nas atividades dos
aprendizes”. Para os autores, a escola torna-se responsável por inserir
em seus currículos práticas sociais autênticas de produção e recepção
de textos.
É notório que hoje a sociedade da informação traz exigências
como ler e escrever no meio digital. Quando aprendemos a fazer uso
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desses textos, passamos a ter acesso a diferentes práticas sociais. Soares
(2002) alerta para a necessidade do trabalho com o letramento digital.
Para ela,
A tela, como novo espaço de escrita, traz significativas
mudanças nas formas de interação entre escritor e leitor,
entre escritor e texto, entre leitor e texto e, até mesmo, mais
amplamente, entre o ser humano e o conhecimento. (...) A
hipótese é de que essas mudanças tenham consequências
sociais, cognitivas e discursivas, e estejam, assim,
configurando um letramento digital, isto é, um certo estado
ou condição que adquirem os que se apropriam da nova
tecnologia digital e exercem práticas de leitura e de escrita
na tela, diferente do estado ou condição – do letramento –
dos que exercem práticas de leitura e de escrita no papel.
(SOARES, 2002, p. 146)

Essa nova prática social chega à escola, porque os alunos são
assíduos usuários de tecnologias. Nesse sentido, ao abrir as portas da sala
de aula para o letramento digital, criamos a possibilidade de desenvolver
práticas pedagógicas mais dinâmicas e reflexivas. Xavier (2005) expõe a
possibilidade de o professor de língua portuguesa tornar sua aula mais
dinâmica, mais empolgante e atraente:
Os professores de língua portuguesa poderiam utilizar
estes gêneros digitais para dinamizar suas aulas de
produção textual. A mudança de ambiente, da sala de
aula para o laboratório de informática, e a descoberta
das características e potencialidades de desenvolvimento
retórico-argumentativo poderiam tornar a aula de português
mais empolgantes e atraente. A participação constante dos
alunos em tende a ampliar sua capacidade de argumentar
sobre temas diversos, levando-os a aprender a refletir
dialeticamente sobre as diversas opiniões e construir sua
própria síntese sobre as questões em discussão. (...) Desta
forma, os gêneros digitais são megaferramentas para
desenvolver nos aprendizes a necessária habilidade de
construir pontos de vista e defendê-los convincentemente.
(XAVIER; 2005, p.37-38)
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Assim, conforme o texto supracitado, os professores de língua
portuguesa precisam usar os gêneros digitais para atualizar suas aulas
de produção textual. Podemos, então, destacar que as novas tecnologias
possibilitaram maiores trocas interativas e, consequentemente, surgiram
gêneros para retratar esse tipo de comunicação. Nesse contexto, aparece
o professor de língua portuguesa que precisa conhecer e fazer usos
desses gêneros para poder ensinar.
Os gêneros digitais, no ciberespaço, passam a ser grandes
ferramentas educacionais para o processo de ensino e aprendizagem.
O uso deles, em sala de aula, cria uma importante ação para o
desenvolvimento e aumento da competência discursiva dos alunos nos
contextos digitais. Xavier (2005) enfatiza que o gênero digital favorece
o desenvolvimento acadêmico-intelectual das crianças e adolescentes,
pois faz com que os alunos escrevam seus posicionamentos.
Lais (sd), na mesma esteira, mostra a possibilidade de os professores
de língua portuguesa trabalharem com os gêneros digitais os diferentes
modos de escrita da língua, enfatizando que a mudança se dá mediante
a troca de gênero e de suporte. Para a autora, proporcionar produção de
gêneros digitais em sala de aula é aproveitar a competência comunicativa
que os jovens usam nas redes sociais, com o intuito de transformá-los em
bons produtores de texto.
As tecnologias, quando adentram no contexto escolar, trazem
benefícios para o ensino e aprendizagem. Para aprendizagem, porque
facilita a pesquisa para alunos e para professores e desperta o interesse
dos discentes pela produção de textos. Para o ensino, pois cria a
possibilidade de o professor usar novos métodos, além de efetivar o seu
papel de facilitador da aprendizagem.
Ramos (2012) expõe que os discentes necessitam de orientações e
acompanhamento dos docentes no que se refere à busca de informação
nos contextos diversos, ou seja, além de pesquisar, há a necessidade de
saber escolher, refletir e posicionar- se ante a tantos conteúdos a que somos
expostos. Por isso, a autora mostra que, nas instituições educacionais,
os professores precisam conhecer e usar as novas tecnologias como
conteúdo de ensino e aprendizagem.
Belloni (2001) alerta que, com as novas tecnologias, podemos ser
até os mesmos professores, mas nossos alunos são outros. Essa mudança,
para ela, gerou insegurança nos docentes, pois sabem que estão
despreparados e não conseguiram acompanhar os avanços tecnológicos
que adentraram na escola do século XXI.
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Assim sendo, ficou evidente que a aprendizagem passou a ter uma
nova roupagem, requerendo do professor um posicionamento de uso
das tecnologias de produção, diante da transmissão de informações.
Nos PCN, encontramos a relação direta entre o domínio da língua e a
participação social, destacando o papel da escola:
O domínio da língua tem estreita relação com a
possibilidade de plena participação social, pois é por meio
dela que o homem se comunica, tem acesso à informação,
expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói
visões de mundo, produz conhecimento. Assim, um projeto
educativo comprometido com a democratização social
e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade
de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes
linguísticos necessários para o exercício da cidadania,
direito inalienável de todos. (BRASIL,1998, p. 21)

A função do professor de língua portuguesa, portanto, seria
delineada como um criador de espaços, possibilitando a articulação
entre tecnologia-gênero-aluno, estreitando a relação entre linguagem e
participação social. Vale destacar que é necessário deixar espaço para
que discussões e práticas sobre linguagens e contexto tornem o ensino
da língua portuguesa mais prazeroso
MEMES E GIFS EM SALA DE AULA: UMA FORMA DE LER E ESCREVER
PAUTADA NA REALIDADE.

A popularização das tecnologias de informação e de comunicação
leva-nos a ter contatos com gêneros digitais diversos. Nesses termos,
segundo Marcuschi (2010), presenciamos uma explosão de novos
gêneros e novas formas de comunicação, tanto na oralidade como na
escrita. Esses gêneros mesclam características dos gêneros impressos
com atributos próprios, uma vez que circulam no meio digital.
Como o espaço cibernético está muito usado por crianças e
jovens, defendemos a importância de a escola tratar as práticas de leitura
e escrita do meio digital. Para tanto, escolhemos os GIFS e os memes,
porque houve o uso excessivo desses dois gêneros nas redes sociais,
especialmente no WhatSapp.
Para Lupinacci (2016), Arquivos GIF podem consistir de imagens
estáticas como também de imagens animadas, com uma resolução baixa,
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que permite uma visualização digital. Além de ter uma duração de dois e
cinco segundos. O autor diz que os GIFS não podem ser nem fotografia,
nem cinema, mas um intermediário, ou seja, imagens presas em um loop
de slguns segundos. Hoje esses gêneros estão com uma nova roupagem,
porque usam animações.
Analisamos 20 GIFS e constatamos que as imagens, regra geral,
faziam referencias a fatos do cotidiano das pessoas (no caso, preferimos
enfatizar fatos políticos) ou a expressões do corpo, sentimentos e
emoções. O quadro abaixo traz três exemplos de GIFS que fizeram parte
de nossa análise.
Quadro1: Exemplos de GIFS

1

2

Fonte1

3

Os GIFS colocados como exemplos apresentaram o contexto
político do Brasil, respectivamente, crítica ao governo Temer, a prisão
de Lula e A inocência de um político ao falar sobre desvios de verbas
públicas. Enfatizar esses gêneros, em aulas de língua portuguesa, é poder
tecer críticas à realidade.
1 1. Fonte: https://www.humorpolitico.com.br/tag/gif-humor/
Gif – Cadê a moçada com a camisa da CBF para apoiar o governo Temer? A gif em questão enfatiza o movimento
dos dois a procura de pessoas.Crítica a baixa popularidade do governo Temer no Brasil, após a saída da Dilma
como presidenta.Publicado em 24.05. 2016
2. Fonte: https://www.humorpolitico.com.br/tag/gif-humor/
GIF - Lula sendo preso por japonês da federal. Mostra que a polícia federal vai prender Lula de surpresa.
Publicado em Publicado em 04/03/2016
3. Fonte: http://temperoseapimentadas.com.br/portal/o-stf-esta-tao-desacreditado-que-os-politicos-ignoram-assuas-decisoes/
GIF com crítica direcionada a Aécio Neves que não foi afastado do senado. Aécio dando uma de anjo.
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O outro gênero digital analisado foram os memes, que para
Fontanella (2009) tem baixa qualidade técnica, são realizados de forma
lúdica, provocando efeito risível. Ela enfatiza que o termo Meme é
usado nas práticas sociais para indicar ideias, brincadeiras, jogos ou até
comportamentos, apresentando-se de forma repetida, manifestando-se
por meio de vídeos, frases, hashtags, fotolegendas, tirinhas, entre outros.
Segundo a autora, usar memes é ter a possibilidade de trabalhar
com o estudo e a leitura de textos escritos e imagéticos, ou seja, textos
sincréticos. Isso é interessante no contesto da sala de aula, porque
possibilita o aluno interpretar o mundo que o rodeia. Com os memes há
a possibilidade de ensinar o alunado a ler imagens, criar textos com base
nelas e, pensamos, o mais importante, ser capaz de criticar.
O meme é um gênero que utiliza muito o humor. Para Massaruto,Vale
e Alaimo ( 2017, p.2):
Memes, como uma criação relativamente nova e engraçada,
podem ser utilizados no cotidiano da sala de aula como
uma forma de produção do conhecimento e análise crítica
da nossa sociedade. Trabalhados também como gênero
textual e aproximados dos gêneros como charge e cartum
que, como o meme, utilizam-se do humor para comunicar
uma mensagem de forma rápida, que pode ser ou não uma
crítica ao estado atual da sociedade.

É perceptível, na citação acima, o caráter de humor encontrado
nos Memes. Isso é um ponto relevante para atrairmos os alunos do
ensino fundamental e médio para a produção e leitura desses textos.
Escalante (2016) mostra que criar/compartilhar memes e GIFS é uma
nova habilidade de “ler e escrever”, no entanto, para entender esse texto,
é preciso que o aluno faça uso da intertextualidade, ou seja, seja capaz
de ver um texto em outro. Conforme Regis, Audi e Maia (2014, p. 11):
“além dos saberes teóricos, inteligência prática, capacidade de conexão/
associação, criatividade e outras habilidades e recursos”.
Então, no momento em que o professor se habilita a trabalhar com
os memes e GIFS, em sala de aula, vai propor a seus alunos uma conexão
com outros textos e saberes presentes na sociedade. Para essa pesquisa,
analisamos 20 memes, dos quais escolhemos três.
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Quadro 2: Exemplos de Memes

1

2

3

Fonte2

Observamos que, no exemplo 1, temos a intertextualidade com o
programa Chaves. Para trabalharmos a interpretação do texto será preciso
fazer inferências com do Meme com outro texto; além de perceber que a
ambiguidade se destaca no texto verbal com a palavra barriga. O exemplo
2 traz um bebê que chora por ser novamente segunda-feira. Nesse texto,
teremos que fazer a inter-relação com o que se usa no cotidiano quanto
ao segundo dia da semana. Por fim, o exemplo 3, que apresenta um fato
da política do Brasil, a operação conhecida por Lava-jato, que descobriu
crime cometido por vários políticos brasileiros. Percebemos que em
todos os memes há a o uso da linguagem multimodal, os fatos estão
presentes no cotidiano das pessoas, e há uma forma lúdica de produção
de texto.
Após a análise dos memes e GIFS acima, podemos observar alguns
pontos que merecem ser destacados sobre a importância da leitura e
da produção de memes e GIFS na sala de aula. Para isso, construímos
um quadro (3), destacando as habilidades desenvolvidas com a leitura e
escritura desses gêneros digitais.
2 1. //www.eonline.com/br/news/601987/os-memes-mais-engracados-do-chaves-e-sua-turma
2. //muitobacana.com/memes-engracados-para-whatsapp/
3. //http://bugg.com.br/2017/05/18/memes-para-amenizar-a-crise-politica/
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Quadro 3: O porquê de ler e produzir memes e GIFS em aulas de português.

LER

PRODUZIR

Identificar a intertextualidade

Trabalhar de maneira lúdica, buscando fazer menção aos textos
que circulam na sociedade;
Entender as ambiguidades e o uso Usar ambiguidade e ironia
das figuras de linguagem
Exercitar o uso da linguagem
Ler textos verbais e não verbais;
multimodal;
Aprender a entender a realidade,
tornando-se um leitor crítico.

Fazer uso da realidade na construção de textos.

Apontamos, assim, os ganhos que os professores de língua
portuguesa terão, no contexto da sala de aula, com o trabalho com GIFS
e memes. Na leitura, poderemos usar da intertextualidade, ambiguidade
e figuras de linguagem; na escrita, poderemos exercitar o uso da
ambiguidade e da ironia, da linguagem multimodal e, principalmente,
construir textos de maneira lúdica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola precisa saber lidar com os gêneros virtuais, porque os
alunos são assíduos usuários do ciberespaço. Os textos que circulam
nas esferas digitais apresentam leitura e produção bem diferenciadas do
contexto real, uma vez que mesclam escritas, imagens, links, vídeos,
etc., além de apresentar características próprias.
É essencial destacar a importância de a escola abordar as práticas
de leitura e escrita também no meio digital. Afastar-se do que está sendo
usado pelos discentes é criar barreiras para um aprendizado prazeroso.
Não podemos, como professores, deixar de trabalhar a habilidade
de ler e escrever por meio de Memes e GIFS, podendo utilizar a
intertextualidade, ou seja, ver um texto em outro, o humor, a criatividade,
porque é possível fazer uso do verbal e não verbal, e o mais importante:
desenvolver a criticidade no aluno.
Refletir sobre os gêneros que estão em circulação, nos diferentes
espaços, é papel do professor de língua portuguesa. Assim, conhecer as
habilidades pedagógicas a serem desenvolvidas com o uso de Memes e
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GIFS é poder exercer uma prática docente mais confiante e atual.
Diante da tarefa de formar leitores críticos e criar ambientes
favoráveis para o aprender, usar os Memes e os GIFS, em sala de aula, é
poder mostrar um ensino e aprendizado mais lúdico, uma vez que esses
gêneros são fáceis de ler e elaborar, apresentando, regra geral, muito
texto imagético. Simultaneamente, por serem esses gêneros bastante
usados pelo público jovem, pensamos estar neles a possibilidade de
criação, na escola, de leitores e produtores de textos críticos.
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